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Pārskats  

par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas  

pilnveidei 

2014./2015.akadēmiskajā gadā 

 

I. Studiju virziena Mākslas raksturojums 

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

augstskolas kopējo attīstības stratēģiju 

Attīstības stratēģija pieejama JVLMA mājas lapā: www.jvlma.lv, sadaļa Par JVLMA 

apakšsadaļa Dokumenti)  

 

Izvērtējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk JVLMA) 

struktūrvienību vadītāju iesniegtos gada darba pārskatus, ar gandarījumu varam secināt, ka 

Studiju virziena attīstības stratēģijā, kas ir JVLMA Attīstības stratēģijas sastāvdaļa, definētie 

mērķi un uzdevumi atskaites periodā ir veikti profesionāli un  godprātīgi.  

Mūsu darba  rezultāti: 

 ir nodrošinātas studijas mūzikas, horeogrāfijas un mūzikas izglītības zinātņu jomās 

visu līmeņu 11 studiju programmās, sekmēta mākslinieciski radošā darbība - īstenoti 353 

projekti, t.i. par 29 projektiem vairāk nekā pagājušajā gadā, mākslas zinātnes nozares 

muzikoloģijas apakšnozarē ir īstenoti 8 nozīmīgi projekti, sagatavoti kvalificēti mūziķi un 

mūzikas nozares pedagogi -135 absolventi),  

 studijas ir veidotas nepārtrauktā saistībā un vienotībā ar notiekošajiem 

kultūrprocesiem Latvijā un citur pasaulē, par to liecina mūsu sadarbība ar: 

- mūzikas skolām un vidusskolām (docētāji ir akreditācijas komisiju pieaicinātie 

izglītības iestāžu darbības novērtēšanas eksperti, docētāji ir mūzikas vidusskolu valsts 

kvalifikācijas centralizēto eksāmenu komisijas priekšsēdētāji),   

- pašvaldībām – JVLMA studiju - māksliniecisku vienību, kā arī individuālo 

atskaņotājmākslinieku un studējošo koncerti reģionos – Cēsis, Limbaži, Ventspils, Liepāja, 

Madona, Gulbene, Valmiera, Daugavpils, Kuldīga, Rēzekne, u.c. 

-     profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, kuras ir iekļāvušās starptautiskajās 

organizācijās – Klavieru skolotāju asociāciju, stīgu instrumentu skolotāju asociāciju, 

klarnetistu biedrību, dziedāšanas skolotāju asociācija, Latvijas Koru asociācija.  u.c. Viņu 

aktīvas darbības un mūsu sadarbības rezultātā ir notikuši vairāki starptautiskie konkursi - 

Jāzepa Vītola 5. starptautiskais kordiriģentu konkurss (2014); notiek Jāzepa Vītola 4. 

starptautiskais vokālistu konkurss (2015), u.c.  

 -      ārvalstu augstskolām (noslēgti vairāk kā 100 sadarbības līgumi) notiek meistarklases 

un koncerti - ārvalstu augstskolu profesūra pie mums (40 projekti), bet mūsu profesūra 

ārvalstu augstskolās (24 projekti), savstarpēji apmaiņas procesā veicam arī pārbaudījumu 

komisijas pienākumus diplomeksāmenos;  

2014./2015. akadēmiskā gada mākslinieciskās un zinātniskās darbības norises bija 

veltītas JVLMA 95 darbības gadu jubilejai.  

Piemērojot pirmā rektora profesora Jāzepa Vītola iedibinātos un mūsdienu 

mākslinieciskajā, kā arī pedagoģiskajā praksē radoši attīstītos principus, iekļaujoties 

starptautiskajā  kultūras apritē, esam centušies saglabāt un tālāk attīstīt nacionālās mūzikas 

kultūras mantojumu. To apliecina īstenotie JVLMA mākslinieciski radošie projekti pasākumi 

kopā - 353  = I pusgadā - 144; II pusgadā – 209, no tiem koncertsarīkojumi – 285. 

 

 

 

 

http://www.jvlma.lv/
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1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, 

perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts 

attīstības prioritāšu viedokļa 

     Pārskata periodā studiju virziena Mākslas ietvaros JVLMA īstenoja Eiropas ietvarstruktūras 

triju līmeņu vienpadsmit studiju programmas, nodrošinot mūziķu, horeogrāfu, nozares pedagogu 

un mākslas zinātnieku sagatavošanu Latvijas kultūras un kultūrizglītības institūcijām.  

 Sekmīgi īstenotas  septiņas profesionālās bakalaura  studiju programmas: 

 Instrumentālā mūzika, Diriģēšana, Kompozīcija, Vokālā mūzika, Mūzika un skatuves māksla, 

Mūzikas vēsture un teorija, Horeogrāfija, divas  profesionālās maģistra  studiju programmas 

Mūzika, Horeogrāfija, viena akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika, viena akadēmiskā 

doktora studiju programma Muzikoloģija. 

Studiju programmu attīstības plānošānā JVLMA piemēro šādus pamatprincipus:  

- Latvijas valstiskās attīstības intereses saistībā ar kultūrvides attīstības tendencēm Latvijā un 

pasaulē, darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma prognozes, kuras tiek izteiktas valsts pasūtījuma 

veidā; 

- darba devēju prasības - sadarbība ar kultūras un kultūrizglītības institūcijām nepieciešamo 

speciālistu skaita un kvalitātes nodrošināšanā;  

- studiju, mākslinieciskās jaunrades un  zinātnes vienotību;  

- iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, nacionālās kultūras mantojuma saglabāšana  un 

attīstība;  

- uztverot laikmeta tendences, fleksibli atsaucas uz piedāvātajiem inovatīvajiem izaicinājumiem; 

- nodrošinot kvalitatīvu izglītību mūzikas un skatuves mākslas jomās, augsti kvalificētu mūzikas, 

horeogrāfijas un mūzikas pedagoģijas speciālistu sagatavošanā, JVLMA piemēro starptautiskajā 

apritē sakņotas labas prakses piemērus, izmantojot mobilitātes iespējas, tiek pilnveidota un attīstīta 

akadēmiskā vide, studiju programmu satura apguves inovatīvās metodes, piesaistīti ārvalstu 

viesprofesori,  sekmēta studiju vides internacionalizācija. 

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

radošo darbību un pētījumiem mākslas zinātnēs, sniedz trīspakāpju līmeņa augstākās izglītības 

iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem.  

    JVLMA ir izšķiroša loma sabiedrības kultūras tradīciju, mūzikas un horeogrāfijas izglītības, 

profesionālās mūzikas kultūras un kultūrvides attīstībā.  

 Plānojot studiju programmu attīstību, JVLMA ir ņēmusi vērā un balstījusies uz Latvijas 

kultūrpolitikas plānošanas dokumentā - KULTŪRPOLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2014. – 

2020.GADAM „RADOŠĀ LATVIJA” noteiktajām prioritātēm, t.i.:  

1. Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos; 

JVLMA darbībā šī prioritāte ir nozīmīga resursu saglabāšanā un attīstībā, t.sk. akadēmiskā 

personāla, studējošo sastāva, materiāli tehniskās bāzes, studiju satura īstenošanā, lietišķa, 

konstruktīva un produktīva sadarbība ar kultūras un izglītības  institūcijām, profesionālajām 

nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām. 

2. Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta  kultūrizglītība;  

JVLMA īsteno trīs tālākizglītības programmas, kurās mūzikas skolu un visusskolu pedagogi 

pilnveido pedagoģiski māksliniecisko meistarību, apgūst cita mācību priekšmeta mācīšanas 

metodes, iegūstot pedagoga tiesības mācīt plašāka spektra mācību priekšmetus. Atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem JVLMA ir ieviesusi personu iepriekšējā izglītībā un profesionālajā darba 

pieredzē iegūto rezultātu izvērtēšanu un atzīšanu. Šis process pagaidām noris gausi - studijas 

Tālākizglītības nodaļā īsteno tikai divi klausītāji. 

3.  Konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas  

Konkurētspējīga mūzikas un horeogrāfijas izglītība var būt tikai tad, ja tā ir kvalitatīva. Lai skatuves 

mākslas izglītība būtu kvalitatīva, ir nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi. Finanses 

nepieciešamas augstas raudzes akadēmiskā personāla piesaistei, infrastruktūras nodrošināšanai, 

mākslinieciskās prakses īstenošanai, mobilitātei un studiju procesa internacionalizāciju. Atskaites 

periodā valsts budžeta mērķdotācijas apmērs bija tikai 83% no Ministru kabineta noteikumos 

augstskolu finansēšanai noteiktās nepieciešamās summas, bet 2015.gadā tikai – 79%.  

 

http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5763
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5756
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5760
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6297
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5759
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5757
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4. Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība  

Lai nodrošinātu kultūras pakalpojumu pieejamību, JVLMA cieši sadarbojas ar vietējām 

pašvaldībām, mūzikas skolām un visusskolām, organizējot pedagogu un studentu koncertus, 

koncertlekcijas, operizrādes, horeogrāfiskos uzvedumus.   

      Lai nodotu informāciju par iespējamajām studijām, uzņemšanas noteikumiem un prasībām, 

JVLMA organizē izbraukuma sesijas, kurās piedalās gan JVLMA vadība, gan docētāji, gan 

studenti, prezentējot JVLMA radošos starptautiskos sasniegumus, sniedzot konsultācijas un   

koncertus. 

      Lai nodrošinātu kultūrpolitikas dokumentos izvirzīto mērķu un nosprausto uzdevumu 

īstenošanu, t.i. valstij nepieciešamo augstas klases profesionālo mūziķu, horeogrāfu, mūzikas 

pedagogu, mākslas zinātnieku un kultūras darbinieku sagatavošanā, JVLMA sadarbībā ar 

Kultūras ministriju, nozares kultūras un izglītības institūcijām katru gadu izvērtē noteiktās 

kultūrvides attīstības prioritātes, prognozē darba tirgum nepieciešamo speciālistu skaitu un 

plāno valsts budžeta studiju vietu skaitu pa studiju programmām. Salīdzinot ar 2014.gada valsts 

budžeta vietu skaitu, profesionālajās bakalaura studiju programmās 2015.gadā valsts budžeta 

studiju vietu skaits ir palielinājies par 12 studiju vietām. Studiju vietu skaita palielinājums ir 

saistīts ar  profesionālā bakalaura studiju programmu Instrumentālā mūzika specializāciju 

(līdztekus akadēmisko instrumentu spēlei tiek attīstīta senās un džeza mūzikas instrumentārija 

spēle) un Vokālā mūzika (līdztekus akadēmiskai dziedāšanai tiek attīstīta senās un džeza mūzikas 

dziedāšana) daudzveidības attīstību. Lai nodrošinātu profesionālā bakalaura studiju programmas 

Horeogrāfija dejas studiju kursu satura kvalitatīvāku apguvi, bija nepieciešams palielināt 

studējošo skaitu no 22 uz 24 studentiem. Nodrošinot studiju programmas attīstību, t.i. četru 

studiju gadu pilnu ciklu, tika palielināts profesionālās bakalaura studiju programmas 

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs studējošo skaits no 23 uz 29 valsts budžeta studiju 

vietām. Studiju virzienu  Mākslas,  Izglītība, pedagoģija un sports visu līmeņu studiju programmās 

kopā 2014.gadā par valsts budžeta līdzekļiem studēja 438 studējošie, bet 2015.gadā – 450 

studējošie.  

JVLMA sekmīga studiju programmu īstenošana ir priekšnoteikums Latvijas 

profesionālās mūzikas, dejas un horeogrāfijas, kultūrizglītības sistēmas pastāvēšanai un 

izaugsmei, kā arī kultūras sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.  

     

1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, 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.  

    2014./2015.akadēmiskā gada studiju virziena Mākslas  vienpadsmit studiju programmas 

pabeidza 127 studējošie, no tiem:  par valsts budžeta līdzekļiem pabeidza 111 studējošie,  par 

studiju maksu – 16 studējošie.   

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

- absolventi, kuri studēja par valsts budžeta līdzekļiem,  mūziķa specialitātēs strādā  – 28 absolventi; 

- veic pedagoģisko darbu atbilstoši mūziķa specialitātei  – 37 absolventi jeb 33,7 %; 

- cita darba vieta kultūras un izglītības institūcijās vai pašnodarbinātās personas – 5 absolventi 

(komponisti, vadošo iestāžu ierēdņi, pedagoģiskās privātprakses); 

- strādā ārvalstīs iegūtajā specialitātē  – 7 absolventi; 

- turpina studēt nākošajā līmenī vai tā paša līmeņa otras kvalifikācijas ieguvei  - imatrikulētas  34 

absolventi;  

- bērna kopšanas atvaļinājumā – nav ziņu; 

- bezdarbnieki – 0 absolventi (nav reģistrējušies). 

  Iegūtās informācijas dati liecina par, ka: 

1) mūzikas un horeogrāfijas  speciālisti ir pieprasīti darba tirgū; 

2) JVLMA absolventi ir motivēti strādāt iegūtajās specialitātēs. 
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    JVLMA pastāvīgi uztur kontaktus ar mūsu sadarbības partneru – kultūras un kultūrizglītības 

institūciju vadītājiem – mūsu absolventu darba devējiem un to pārstāvjiem, nodrošinot informācijas 

atgriezenisko saikni. Darba devēji un absolventi, raksturojot konkrētajā specialitātē iegūto 

kompetenci - zināšanas, prasmes un atbildību,  atzīmē absolventu augstu profesionalitāti, vēlmi savā 

darbībā būt inovatīviem, papildināt savu profesionālo meistarību,  aktīvi iekļauties radošajos 

projektos. Lielākais vairākums docētāji ir nodaļas studentu esošie vai potenciālie darba devēji. 

Absolventi un studenti jau studiju laikā strādā profesionālajos kolektīvos - Latvijas Nacionālajā 

operā par kora māksliniekiem, solistiem, orķestra mūziķiem, diriģentiem, baleta trupas 

māksliniekiem, Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī,  Liepājas simfoniskajā orķestrī, 

kamerorķestrī Sinfonietta Rīga, Rīgas pūtēju orķestrī, Latvijas Radio korī, Valsts Akadēmiskajā 

korī Latvija, Latvijas Radio un televīzijā, mūzikas un horeogrāfijas izglītības iestādēs, 

mākslinieciskās pašdarbības (amatieru) kolektīvos.  JVLMA absolventi - Latvijas mūziķi, 

baletdejotāji, horeogrāfi un pedagogi ir sasnieguši izcilu māksliniecisko līmeni, viņu 

mākslinieciskais devums ir atzīts gan Latvijā, gan pasaulē.  

JVLMA studentiem, kuri apgūst mūziķa vai horeogrāfa profesionālās zināšanas un 

prasmes, studiju programmu ierobežotās izvēles daļā ir dotas iespējas apgūt pedagoģiskos 

studiju kursus, kas dod tiesības strādāt par pedagogiem profesionālās ievirzes mūzikas vai dejas 

izglītības programmās, vai profesionālajās mūzikas un horeogrāfijas vidusskolās. Šāda pieeja 

nodrošina Latvijas kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atjaunotni, triju izglītības 

pakāpju (mūzikas /dejas skolas – mūzikas/horeogrāfijas vidusskolas – Mūzikas augstskola 

(JVLMA) izglītības programmu satura pēctecību, apdāvinātāko un spējīgāko  mūziķu/dejas 

speciālistu atlasi studijām augstskolā, pedagoģiskās un mākslinieciskās prakses mērķtiecīgu 

organizāciju, inovatīvo metožu ieviešanu izglītības procesā  (JVLMA sistemātiski organizē 

ārvalstu augstskolu profesoru meistarklases, kurās profesionālās meistarības pilnveides nolūkā 

piedalās visu kultūrizglītības iestāžu pedagogi). Valstī darbojas vairāk ne kā 150 kultūrizglītības 

iestādes, kas mūsu absolventiem paver plašas iespējas savienot māksliniecisko darbību ar 

pedagoga darbu, tādejādi sekmējot viņu sociālās garantijas.    

 

1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze  

Veicot SVID analīzi tika izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas. 

1.4.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vieta Latvijas augstākajā izglītībā un zinātnē: 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses 

JVLMA vārds lielā daļā Latvijas sabiedrības 

tiek asociēts ar kvalitatīvu izglītību, 

nozīmīgu mākslinieciski radošu darbību un 

nopietnu pētniecību.  

JVLMA sniedz Latvijā visplašāko 

piedāvājumu mūzikas, horeogrāfijas un 

mūzikas pedagoģijas studiju un pētniecības 

jomu daudzveidības ziņā. 

Studijas JVLMA ir saistītas ar mūziķu un 

horeogrāfu izglītošanu, kā arī ar  pētniecisko 

darbību. 

JVLMA strādā Latvijas izcilākie mūziķi, 

horeogrāfi, mūzikas zinātnieki. 

Stabils studiju programmu pieprasījums.  

Ir plašas mobilitātes iespējas, attīstās 

internacionalizācija. 

JVLMA radoša sadarbība ar kultūras un 

izglītības institūcijām, pašvaldībām, 

profesionālajām nevalstiskajām 

organizācijām. 

 

 

Iespējas 

Attīstīt izcilību kultūrizglītībā un sekmēt kultūras 

speciālistu konkurētspēju. 

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 – mūziķiem, 

horeogrāfiem, pētniekiem. 

   JVLMA mācībspēki un pētnieki sadarbojas un 

nereti sniedz lielu ieguldījumu citu kultūras institūciju 

darbā Latvijā un ārvalstīs.  

JVLMA personāls piedalās 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. 

Radīt labvēlīgus apstākļus privātā finansējuma piesaistei 

kultūras mantojuma saglabāšanai, tālāknodošanai un 

radošā procesa atbalstam.  
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Vājās puses 

Valsts finansējums, kuru JVLMA gūst savas 

darbības nodrošinājumam (rēķinot uz vienu 

studējošo), ir būtiski nepietiekams.  

Materiāli tehniskā bāze ir jāatjauno, tā ir 

būtiski novecojusi,  bieži vien aprīkojums ir 

nepiemērots, tikai daļēji atbilst studiju 

programmu kvalitatīvai apguvei.  

JVLMA akadēmiskā personāla zemais 

atalgojums nestimulē radošu vidi un 

konkurenci, akadēmiskā personāla 

atjaunošanās ir lēna. 

JVLMA akadēmiskā un pārvaldes darba 

kvalitātes vadības sistēma tikai daļēji 

nodrošina funkciju pietiekami efektīvu 

izpildi.  

Draudi 

Nepietiekama finanšu ieguldījuma rezultātā 

samazināsies visu veidu resursi - 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 radoši mākslinieciskajā vidē vai 

starptautiskajā akadēmiskajā apritē.  

 

1.4.2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija Eiropas vienotā izglītības, pētniecības un darba 

telpā: 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 
Stiprās puses 

JVLMA ir partneri un sadarbības līgumi visā 

pasaulē. 

JVLMA pasaulē  ir pazīstama ar tās 

personāla  augstu māksliniecisko, radošo, 

akadēmisko un zinātniski pētniecisko līmeni.   

JVLMA potenciālu kopējā Eiropas izglītības 

telpā apliecina JVLMA docētāju un studējošo 

sasniegumi starptautiskajos projektos, 

pieprasījums Eiropas valstu darba tirgū.  

JVLMA trīspakāpju akadēmiskās izglītības 

sistēma (bakalaurs, maģistrs, doktors) ir 

salīdzināma ar ES valstu izglītības sistēmām. 

Tiek izmantotas kredītpunktu pārneses 

iespējas, vienotais diploma pielikums. 

Piešķirtie grādi un kvalifikācijas tiek atzītas 

ES valstīs.  

Iespējas 

Iekļaušanās Eiropas vienotajā izglītības un 

pētniecības telpā sekmē visa veida resursu, tai skaitā 

arī pētnieku un studentu, piesaisti no ES un  visas 

pasaules. Sakarā ar vecuma ierobežojuma atcelšanu ir 

labvēlīgi apstākļi latviski runājošo pensionēto 

akadēmisko spēku reemigrācijai. 

Iepriekšējos gados izveidojušies JVLMA mācībspēku 

starptautiskie sakari ir pamats tālākai sadarbībai un to 

sekmējošu finanšu resursu piesaistei. 

 

Laikā, kad ES kopējās izglītības telpā vērojams 

pieaugošs finansējuma deficīts, JVLMA unikālā 

pieredze, darbojoties daļēji valsts, daļēji izglītības 

tirgus pieprasījuma regulētas augstskolas statusā, var 

sekmēt papildu resursu piesaisti. 

Vājās puses 

JVLMA studijas un pētniecības darbs ir 

orientēts pārsvarā uz Latvijas tirgus 

pieprasījumu. 

Netiek motivētas atskaņotājmākslinieku un 

radošo profesiju pārstāvju studijas 

doktorantūrā. Latvijā nav iespējas iegūt 

profesionālā doktora grādu mūzikā vai 

horeogrāfijā.  

JVLMA ir 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 bakalaura, 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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1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 
 

Studiju virziena pārvaldība ietilpst JVLMA visu sfēru darbības pārvaldības struktūrā  

(skatīt JVLMA mājas lapā:www.jvlma.lv sadaļā Dokumenti apakšsadaļa JVLMA struktūra) 

     JVLMA galvenās lēmējinstitūcijas ir: Satversmes sapulce, Senāts, Rektors, Akadēmiskā 

šķīrējtiesa. 

      JVLMA personāla augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos 

un zinātniskajos jautājumos ir Satversmes sapulce. Sapulce pieņem un izdara grozījumus 

Akadēmijas Satversmē, ievēlē un atceļ Rektoru, noklausās un vērtē Rektora pārskatu, ievēlē Senātu 

un atceļ tā locekļus, ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu un atceļ tās locekļus, apstiprina Satversmes 

sapulces, Senāta, Akadēmiskās šķīrējtiesas un Rektora vēlēšanu nolikumus, noklausās un vērtē 

Senāta pārskatu, pieņem lēmumus par tā darbību, izskata un izlemj konceptuālus akadēmijas 

darbības un attīstības jautājumus. Satversmes sapulci 40 personu sastāvā ievēlē uz trīs gadiem. 

Proporcionālas pārstāvniecības nodrošināšanai personāla pārstāvju grupas, aizklāti balsojot, ievēlē: 

24 pārstāvjus no akadēmiskā personāla, 8 - no studējošajiem, 8 - no vispārējā personāla.  

      Satversmes sapulce darbojas, pamatojoties uz Satversmes sapulces apstiprināto nolikumu. 

     Personāla koleģiāla vadības lēmējinstitūcija JVLMA ir Senāts. Senāts apstiprina kārtību un 

noteikumus visām akadēmijas darbības jomām, piedalās Satversmes sapulces apstiprināto darbības 

stratēģisko mērķu īstenošanā, kā arī veic citas funkcijas. Senātu, aizklāti balsojot, ievēlē uz trim 

gadiem. Akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvjus Senātā vēlē Satversmes sapulce, studējošo 

pārstāvjus Senātā ievēlē Studējošo pašpārvalde. Senātā ir 20 senatori, no kuriem ne mazāk par 50 

procentiem ir profesori un asociētie profesori. Senāta sastāvā ir 75 procenti akadēmiskā personāla 

pārstāvji, 20 procenti studējošo pārstāvji, 5 procenti vispārējā personāla pārstāvji. JVLMA Senātā 

pārstāvētajiem studējošajiem ir veto tiesības jautājumos,  kas saistīti ar studējošo interesēm. Senāta 

darbību reglamentē Satversmes sapulces apstiprināts nolikums. 

        JVLMA augstākā amatpersona ir rektors. Rektors īsteno akadēmijas vispārējo administratīvo 

vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv akadēmiju. JVLMA par rektoru ievēlē profesoru vai 

personu, kurai ir doktora zinātniskais grāds. JVLMA Satversmes sapulcē ievēlēto rektoru apstiprina 

Ministru kabinets.  

       Rektors veicina augstskolas attīstību, atbild par akadēmijas stratēģijas īstenošanu, nodrošina 

akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību ievērošanu, atbild par akadēmijas darbības 

atbilstību Latvijas Republikas likumiem, citiem normatīvajiem aktiem un JVLMA Satversmei, 

atbild par JVLMA iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu un īstenotās mākslinieciskās 

jaunrades kvalitāti, nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī akadēmijas mantas likumīgu, 

ekonomisku un mērķtiecīgu izmantojumu.  
 

     Akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par JVLMA Satversmē noteikto akadēmisko 

brīvību un tiesību ierobežojumiem izskata un pieņem atbilstošus lēmumus JVLMA Akadēmiskā 

šķīrējtiesa. Akadēmisko šķīrējtiesu piecu personu sastāvā ievēlē uz trim gadiem. Satversmes sapulce 

aizklātā balsošanā ievēlē trīs pārstāvjus no akadēmiskā personāla vidus, un tās sastāvā nedrīkst būt 

Akadēmijas administratīvā personāla pārstāvji, bet studējošo pašpārvalde ievēlē divus studējošo 

pārstāvjus. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus izpilda administrācija. 
 

     Studiju virziena Mākslas studiju programmu stratēģisko vadību, studiju programmu vadības 

darba pārraudzību un kontroli nodrošina  akadēmiskā darba, zinātniskā un radošā darba, kā arī 

administratīvi saimnieciskā darba prorektors. 

           Studiju virziena studiju programmu satura izstrādi, kā arī programmu īstenošanas norisi 

plāno un koordinē Studiju programmu direkcija. Direkcija izveido un uztur informatīvo bāzi par 

studējošajiem, studiju programmām, analizē studiju programmu apguves sasniegumus, sekmē 

docētāju tālākizglītību un profesionālās meistarības pilnveidi. Studiju programmu direkcija strādā 

akadēmiskā darba prorektora pakļautībā. 
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Studiju virziena akadēmisko pamatstruktūru veido katedras, Zinātniskās pētniecības centrs, 

bibliotēka, Koncertdaļa.  

JVLMA katedra (atskaites periodā darbojās 18 katedras, katedru nosaukumus un to darbības 

funkcijas skatīt pielikumā) ir studiju, zinātniskā, radošā, mākslinieciskā un metodiskā darba 

pamatvienība, kura pārstāv apstiprināta studiju virziena noteiktu apakšprogrammu specializāciju vai 

profilu un apvieno katedras kompetencē nodoto studiju kursu īstenošanā iesaistīto akadēmisko 

personālu, pieaicinātos mācībspēkus un studējošos. 

Profesionāli atšķirīgu specializāciju vai profilu studiju kursu īstenošanas vadībai var būt 

izveidota katedras apakšstruktūra – klase (atskaites periodā darbojās 13 klases).  

Katedras galvenais uzdevums ir veidot akadēmijas mērķiem un līmenim atbilstošas programmas 

studiju kursu saturu, nodrošināt satura kvalitatīvu īstenošanu un kontrolēt tās kompetencē ietilpstošo 

studiju kursu attīstību. 

Katedras darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums. 

    Zinātniskās pētniecības centrs nodrošina saites starp izglītību un zinātni, nacionālā kultūras 

mantojuma saglabāšanu, izpēti, zinātnieku iekļaušanos mūsdienu mūzikas pētniecībā, 

starpdisciplinārus pētījumus. Zinātniskās pētniecības centra darbību reglamentē Senāta apstiprināts 

nolikums. 

       JVLMA Bibliotēka ir senākā specializētā nošu un mūzikas literatūras krātuve Latvijā, kurā 

atrodami reti iespieddarbi, notis, grāmatas, skaņu ieraksti, video materiāli, periodika. Bibliotēkas 

krājumi nemitīgi tiek papildināti: no dažiem desmitiem nošu materiālu Bibliotēka ir izaugusi par 

bagātu mūzikas krātuvi. Nozīmīga daļa ir iegūta dāvinājumu ceļā - no Latvijas kultūras 

darbiniekiem, partneriem un draugiem ārzemēs. 

JVLMA bibliotēka ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) un Latvijas Mūzikas 

bibliotēku asociācijas locekle.   

Bibliotēkas struktūru veido trīs nodaļas: Nošu nodaļa, Grāmatu nodaļa un lasītava, Audiovizuālo 

ierakstu nodaļa un klausītava. 

       JVLMA Koncertdaļa ir viena no tām Akadēmijas struktūrvienībām, kas piedzīvojusi ļoti strauju 

attīstību un pilnveidi – no sākotnēji tikai dažiem desmitiem koncertu līdz vairākiem simtiem 

pasākumu akadēmiskā gada laikā. Kā vienota struktūrvienība Koncertdaļa apstiprināta 2004. gadā. 

Šobrīd tās galvenais mērķis ir nodrošināt mākslinieciskās prakses iespējas gan studējošajiem, gan 

mācībspēkiem, kā arī kalpot sabiedrības interesēm, veidojot saikni starp augstskolu un plašākām 

klausītāju aprindām.  
 

Studiju virziena pētnieciskās darbības konsultatīvo pārvaldību veic akadēmijas Zinātniskā 

padome, Profesoru padome un Doktorantūras padome.  

Zinātniskā padome veido akadēmijas pētnieciskās darbības stratēģiju un veic organizatorisko 

darbu JVLMA zinātniskās pētniecības vadīšanā. Zinātniskā padome risina ar akadēmijas 

doktorantūru un akadēmiskā personāla zinātnisko darbību saistītus jautājumus. 

    JVLMA Uzņemšanas procesu plāno, organizē un vada JVLMA Uzņemšanas komisija, bet 

reflektantu kompetenci iestājpārbaudījumos vērtē Iestājpārbaudījumu komisijas. 

Uzņemšanas komisijas un Iestājpārbaudījumu komisiju sastāvu apstiprina rektors ar rīkojumu.  
 

Studijās iegūstamos grādus un profesionālās kvalifikācijas JVLMA ir tiesības piešķirt: 

Studiju virziena Mākslas Valsts pārbaudījumu komisijai  

- profesionālo bakalaura grādu mūzikā, vai horeogrāfijā un atbilstošu piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju  

- profesionālo maģistra grādu mūzikā vai horeogrāfijā;  

Akadēmiskai padomei  - humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā; 

Promocijas padomei - mākslas zinātnes doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu. 



16 

 

 

     Studējošo intereses akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumos JVLMA un citās valsts 

institūcijās pārstāv studējošo pašpārvalde. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības 

līdzdarboties JVLMA lēmējinstitūcijās, saņemt informāciju no jebkuras amatpersonas jautājumos, 

kas skar studējošo intereses. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas akadēmijas 

Senātā ir obligāti visiem studējošajiem. 
 

1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums 

1.6.1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, 

kā arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai. Finanšu resursu 

izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu 

abonēšanai:  

   JVLMA finanses ir Finanšu daļas  pārvaldībā.  

   Augstskolas finanšu resursu struktūru nosaka JVLMA Senāts. Par budžeta izpildi rektors sniedz 

ikgadēju pārskatu Senātam, izglītības un zinātnes ministram un Kultūras ministram.  

   JVLMA finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem katru gadu 

pārbauda neatkarīgs zvērināts revidents. Ir sagatavots un iesniegts 2014. gada finanšu pārskats, par 

kuru auditoru kompānija „Visa Vērte”  ir sniegusi atzinumu bez iebildēm. 

    Ievērojot demokrātiskās vadības principus, nodrošinot JVLMA finanšu un materiālo resursu 

atklātumu, mērķtiecīgu un racionālu sadali un izmantošanu, operatīvi risinātu un koordinētu finanšu 

līdzekļu sadales jautājumus, JVLMA darbojas Finanšu koleģiālās vadības komisij. 

  Darbības pārskata periodā ir ieviesta elektroniskā inventarizācija, kas prasīja lielu laika un 

cilvēkresursu ieguldījumu, paveiktais lielā mērā turpmāk atvieglos ikgadējo inventarizāciju 

veikšanu, kā arī nodrošinās precīzāku materiālo vērtību uzskaiti akadēmijā. 

  

JVLMA ieņēmumi  

Pašu ieņēmumi  
2013 

Fakts 

2014 

Fakts 

Samazinājum

s 

vai 

palielinājums 

 

% 2015 

Plāns 

Ieņēmumi par telpu nomu  34 988 61 617 26 629 44% 52 208 

Autostāvvietas noma 18  610 17 384 -1 226 -7% 17 800 

Mācību maksa  232 852 252 434 19 582 7.75% 231 345 

Ieņēmumi no biļešu 

realizācijas  5 431 

11 523 6 092 53% 

10 395 

Mūzikas instrumentu īre  1 340 4 149 2 809 68% 1 381 

STUDIJU MAKSA 

 

Studiju maksa 

2013./ 2014.ak.g. 

studijas 

uzsākušajiem 

Studiju maksa 

2014/ 2015.ak.g. 

studijas 

uzsākušajiem 

Pieaugums 

EURO % 

232 852 252 434 19 582 7.75 

 

 

 

Dotācija 

   

2014.gads 

EURO 

Papildus finansējums ventilācijas 

izbūvei JVLMA lielajā zālē 
105 903 
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DOTĀCIJA 

Dotācija 

2013 

Dotācija 

2014 

Pieaugums 

EURO % 

2 354 595 2 521 429 166 834 7 

 

Papildus finansējums no valsts budžeta 2014. gadā:  

105 903 Euro ventilācijas izbūvei JVLMA Lielajā zālē, darbi pabeigti. 

   

Ieņēmumu izmaiņas: 

Autostāvvietas nomas ieņēmumu samazinājums ir sakarā to, ka beidzās divi īres līgumi par vienu 

stāvvietu un garāžu (2015. gadā līgumi atjaunoti). 

Palielinājušies būtiski ieņēmumi par biļešu realizāciju, sakarā ar koncertu daudzuma palielināšanos 

un biļešu cenas izmaiņām. 

Palielinājušies ieņēmumi par instrumentu īri. Vairāk tiek izīrēti mūzikas instrumenti ārējiem 

lietotājiem, kas ir būtiski dārgāk cenas ziņā, salīdzinājumā ar īres maksu pašu studentiem. 

         

        Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šogad sāka jauna augstākās izglītības finansēšanas 

modeļa ieviešanu, kas sakārto augstskolu finansēšanas sistēmu. Modelis ir balstīts uz trim pīlāriem, 

no kuriem otrais paredz augstskolām finansējumu par sasniegtajiem rezultātiem. Šogad kopumā 5,5 

miljoni eiro piešķirti 16 augstskolām un koledžām, kas visveiksmīgāk iesaistījušas pētniecībā un 

radošajā darbā studentus un jaunos zinātniekus, īstenojušas starptautiskos pētniecības projektus un 

sadarbojušās ar uzņēmējiem. JVLMA pirmo reizi 2015.gadā par 2014.gadā sasniegumiem 

pētnieciskajiem un radošajiem rezultātiem saņēma EUR 167 803. Piešķirtais snieguma finansējums 

stimulēs JVLMA uzlabot savas darbības rezultātus, tiecoties uz izcilību izglītības procesā. Saņemto 

finansējumu JVLMA varēs izmantot attīstības vajadzībām, tai skaitā, atbalstot studentu īstenotos 

inovāciju projektus, pētniecību un radošo darbu. 

 

 

JVLMA izdevumi 

 

2013. gads 

EURO 

Fakts 

2014. gads 

EURO 

Fakts 

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 126423 -1 116 

Stipendijas 203 186 229 170 25 984 

Studentu padomes 

izdevumi 
11 773 12 607 834 

Kopā 2 781 524 3 136 049 354 525 

 

 

 

 

Dotācija 

2014 

Dotācija 

2015 

Pieaugums 

EUR

O 
% 

2 521 429 2 521 429 0 0 
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2014. gads 

 
        Izmaksāti atvaļinājuma pabalsti 50% no algas 2014. gadā, kā arī plānojās pabalstu izmaksa 

2015. gadā. Izmaksas veiktas no Pašu ieņēmumiem par kopējo summu 53 267 EUR. 

       Izmaksātas naudas balvas 2014. gada beigās par kopējo summu 44 458 EUR (no pašu 

ieņēmumiem) 

      Veikta JVLMA Lielās zāles ventilācijas izbūve par summu 105 903 EUR. Saņemts 

papildfinansējums no Kultūras ministrijas. 

      Piešķirtas Teterevu fonda stipendijas radošajiem braucieniem 2014 mg. 6 488.76 EURO 7 

studentiem 

2014. gada nogalē darbinieku bērniem sarīkota Ziemassvētku eglīte, un bērniem, kas jaunāki par 18. 

gadiem, sarūpēta dāvaniņa. Kopējā izdevumu summa 500 EUR, kas segti no Pašu ieņēmumiem. 

   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. 

         Bibliotēkas apmeklētājiem šajā studiju gadā bija pieejamas trīs abonētās datubāzes – Grove 

Music, Naxos Music Library un Letonika, kā arī SCOPUS un Science Direct datubāzes, kuras 

Latvijas augstskolas saņēma Akadēmiskā tīkla ietvaros. Bibliotēkas lietotājiem tika nodrošināta 

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

 

1.6.2. Studiju virzienā iesaistītā augstskolas akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība 

studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 

             Studiju virziena Mākslas visas 13 studiju programmas  īstenoja  augstas kvalifikācijas 

akadēmiskais personāls. 

Izvērtējot akadēmiskā personāla zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas, Senāta sēžu 

protokolus, kuri atspoguļo akadēmiskajā amatā ievēlēšanai personas iesniegtos dokumentus, 

vēlēšanu procesu un rezultātus, akadēmiskā personāla pašnovērtēšanas ziņojumus, studējošo darba 

rezultātus un studējošo atsauksmes,  katedru vadītāji atzīst, ka akadēmiskā personāla kvalifikācija 

atbilst struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai. 

Kā katru gadu arī šī akadēmiskā gada otrajā pusē Mūzikas akadēmijas vadība ciešā sadarbībā ar 

katedru vadītājiem, studējošajiem un māksliniecisko kolektīvu vadītājiem izanalizēja docētāju darba 

kvalitāti, izvērtēja  izglītojošās darbības sasniegumus, kā arī māksliniecisko un pētniecisko darbību, 

sastādīja nepieciešamo akadēmisko amatu sastāvu, skaitu un iesniedza  Senātam apstiprināšanai.  

      Akadēmiskā personāla kvalitatīva sastāva nodrošināšanai, personāla vēlēšanām ir izvirzīti 

vienoti, īpašas pieejas  kritēriji ar uzrādīto sasniegumu diferencētu vērtējumu. Kvalifikācijas 

kritēriju ievērošanu akadēmiskā personāla (īpaši profesoru un asociēto profesoru) ievēlēšanā 

uzraudzīja JVLMA pieaicināti neitrāli eksperti. Šādai  pieejai ir būtiska nozīme kvalitatīva 

akadēmiskā personāla  atlasei un  atjaunotnei. Senāta sēdē un Profesoru padomē uz atkārtotu 

periodu un no jauna uz sešiem gadiem nopietnā konkursā tika ievēlēti  mūsu nākošie kolēģi. 

Izvērtējot ievēlētā docētāju sastāva iepriekšējo sadarbību ar JVLMA, jāsecina, ka akadēmiskajos 

amatos ir ievēlēti vairāki docētāji, kuri kā pieaicinātie mācībspēki ar augsti profesionālu un radošu 

Atalgojums+VS

AOI 

77% 

Preces un 

pakalpojumi 

13% 

Kapitālie 

izdevumi  

2% 

Stipendijas 

8% 

Studentu 

pašp.izdevumi 

0.5% 

Atalgojums +VSAOI Preces un pakalpojumi Kapitālie izdevumi

Stipendijas Studentu padomes izdevumi
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pieeju jau strādāja JVLMA. Studiju darba kvalitātes uzturēšanai, tai skaitā arī konkurences 

veidošanas procesam, bija pieaicināti stundu mācībspēki un uz īslaicīgiem līgumiem strādājošie 

docētāji no citām mākslinieciskajām institūcijām. JVLMA izmantoja iespējas arī starptautiski 

atpazīstamu speciālistu piesaistei tādās specializācijās kā Senā mūzika, Džeza mūzika, Ģitāras spēle, 

Skaņu režija. 

 

JVLMA docētāju raksturojošie dati 

 

 

1.6.3.  Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursi) un 

materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām 

JVLMA informācijas avoti un materiāltehniskais nodrošinājums 

      Par materiāltehnisko nodrošinājumu JVLMA atbildīgā ir Saimniecības daļa 

Joprojām akūts ir jautājums par instrumentārija atjaunošanu.  

Studiju virziena Mākslas 11 studiju programmu īstenošanai ir aprīkota 81 mācību telpa, kuru starpā 

atbilstoši aprīkotas ir lekciju, lielo grupu (operklase, akmens zāle), mazo grupu (t.sk. datorklase, 

baletzāle) un  individuālo nodarbību telpas, no tām desmit klasēs atrodas divas klavieres vai flīģeļi.  

     Māklsinieciskās prakses un citu māskliniecisko projektu, t.sk. koncertu norisei ir aprīkotas Lielā 

zāle, Ērģeļu zāle, LMT (kamermūzikas) zāle, Kamerzāle. 

     Pārskata periodā vairākās telpās ir veikti remontdarbi  - klasēs nr. 103., 224., 234., 309, 404., 

505., 405., 407., 408., 410., 411.  

134; 46% 

5; 2% 

107; 57% 

8; 3% 4; 2% 

Docētāju skaits 
2014./2015.akad.g. 

akadēmiskais personāls pētnieki

pieaicinātie docētāji emeritus profesori

viesdocētāji

profesori; 
20; 14% 

asociētie 
profesori; 25; 

17% 

docenti; 27; 
18% 

lektori; 58; 
44% 

asistenti; 2; 3% 
pētnieki; 5; 4% 

JVLMA akadēmiskā personāla amatu 
īpatsvars  
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     JVLMA ir nodrošinājusi studējošajiem mūzikas instrumentu remonta iespējas, mūzikas 

instrumentu nomu, patstāvīgā darba uzdevumus studējošie, galvenokārt, veic  JVLMA.  

      JVLMA IT daļas atskaites periodā būtiskākās norises:  

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

1) E-studiju vides lietotāju atbalsts – būtiski palielinājies e-studiju vides Moodle lietojums - šajā 

periodā ieviesti 10 jauni studiju kursi 

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, studentu audiovizuālo prezentāciju 

sagatavošana iesniegšanai starptautisku konkursu pieteikumiem u.c.;  apjoms krietni audzis par 

30%, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem 

4) bezvadu datortīkla pieslēguma punktu uzturēšana - 11 gab., lietotāju atbalsts; 

5) tiek uzturēti multimediju projektori  120., 231., 205, 206., 123. 407. 208. 210,. 310. klasēs un 

Lielajā zālē, viens mobilais projektors, un četri  lektoriem paredzētie portatīvie datori. 

Nepieciešamības gadījumā tiek sniegts atbalsts - uzstādīšana, programmu savietojamība, 

konsultācijas. 

6) E-pasta servisu administrācija un lietotāju atbalsts – lietotāju kontu izveide visiem JVLMA 

studentiem 100% , dažādu lietotāju grupu izveide un lietotāju piesaiste 

II – Programmatūras un sistēmu atjaunināšana studiju gada laikā 

1. Grāmatvedības sistēmas HORIZON atjauninājumi lietotāju datoriem,  

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

datoriem, 

3. Multimediju failu atskaņošanas  programmatūra PRO VJ iegāde, 

4. Tiek veikta regulāra svītrkodu drukāšana tai skaitā: 

a.  JVLMA bibliotēkas vajadzībām 

b. Personu apliecībām 

c. Inventāram un pamatlīdzekļiem 

5. Darbs pie telpu izmantošanas organizācijas programmatūras sistēmas abonēšanas un 

apkalpošanas iepirkuma. 

IV – IT daļas pārziņā nonākušas jaunas tehnikas vienības: 

1. Jauni datori (komplekti – monitors, sistēmbloks, ievadierīces, portatīvie) – 11 gab. Saņemts 

lietošanā no IZM  jaudīgs DELL serveris  ZPC vajadzībām 

2. Austiņas lietotājiem, TV monitors baletzālei, 

3. Iegādāta miltimediju tehnika un aprīkota 309. Auditorija etnomuzikologiem 

4. Multimediju projektora nomaiņa 120. Telpā, ekrāna nomainā 210. Auditorijā 

5. Iegādātas drukas vai multifunkcionālās ierīces - printeris bibliotēkas vajadzībām, rektorātam 

6. Svītrkodu lasītājs inventarizācijas procedūru veikšanai 

    Bibliotēkas darbība  

     2014./2015. studiju gadā bibliotēkas krājums tika papildināts par 1304 vienībām (285- iepirktās 

vienības, 1019- dāvinājumi). Nozīmīgākie dāvinājumi šajā gadā saņemti no Pētera Vaska, Andreja 

Ozoliņa, Inese Lūsiņas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Leipcigas Universitātes, Vernera Rodrigo 

Lediņa, kā arī vēl joprojām saņemam dāvinājumus no Aivara Kalniņa un Baibas Vītoliņas.  

Šogad izveidota uzlīme dāvinājumiem ar JVLMA logo un dāvinātāja vārdu un uzvārdu, kura tiek 

ielīmēta visos dāvinātajos eksemplāros. Informācija par jaunieguvumiem tiek publicēta katru 

mēnesi un ir atrodama mājas lapā sadaļā Bibliotēka → Jaunieguvumi. Grāmatu nodaļā regulāri tiek 

veidotas jaunieguvumu izstādes, kurās ir apskatāmas jaunākās grāmatas mūsu bibliotēkā. Tiek 

plānots izvietot arī stendu Nošu nodaļā, lai būtu plašākas iespējas informēt bibliotēkas lasītājus par 

jaunumiem. Turpinās rekataloģizācija – no 01.09.2014. līdz 30.04.15. no kartīšu kataloga tika 

rekataloģizēti 3378 eksemplāri. Ir atsākts darbs pie Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

bibliotēkas attēlu kataloga. Tiek pārbaudīti konvertētie ieraksti un apkopota informācija par 

jauniegūtajos attēlos esošajām personām. Šogad tika uzsākts darbs arī pie bakalaura un maģistra 

darbu elektroniskās datubāzes izveides. Noslēguma darba elektronisko versiju attālināti lasīt varēs 

JVLMA mācībspēki un studenti. 
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     Bibliotēkas apmeklētājiem šajā studiju gadā pieejamas trīs abonētās datubāzes – Grove Music, 

Naxos Music Library un Letonika, kā arī SCOPUS un Science Direct datubāzes, kuras Latvijas 

augstskolas saņēma Akadēmiskā tīkla ietvaros. Bibliotēkas lietotājiem tika nodrošināta iespēja 

izmēģināt piecas datubāzes. Datubāzes pieejamas JVLMA IP adrešu diapazonā. 

Atskaites periodā ir ieviesta jauna informācijas sniegšanas forma – visiem JVLMA studējošajiem  

tiek izsūtīti e-pasti par bibliotēkas jaunumiem - par jaunieguvumiem bibliotēkā, datubāzu 

izmēģinājumiem, izmaiņām darba laikos un citu aktuālu un noderīgu informāciju. 

  Studiju virziena metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums atbilst 

studiju programmās apgūstamo profesiju (mūziķi un horeogrāfi)  reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām, t.sk. 5.līmeņa profesiju standartos formulētām kompetences nodrošināšanas prasībām – 

Instrumentu mūziķis, Vokālists, Muzikologs, Komponists, Skaņu režisors, Horeogrāfs, akreditēto 

studiju programmu aprakstos noteiktajām prasībām, Darba aizsardzības prasībām darba vietās, 

Darba aizsardzības prasībām nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku, 

Ugunsdrošības noteikumu prasībām, u.c. 

 

1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros, tai skaitā 

pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā 

personāla pētnieciskā (radošā) darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) 

projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu 

institūciju finansētajos projektos pārskata periodā 

(Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, 

radošās darbības un sagatavotās mācību literatūras sarakstu pārskata periodā skatīt – Studiju 

virziena pašnovērtējuma pielikumi – pielikums Nr.3). 
 

         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. profesore Anda Beitāne. 

JVLMA pētniecības mērķi ir sekojoši: 

1) pētījumi (materiāli) topošajai Latvijas mūzikas vēsturei; 

2) etnomuzikoloģijas pētījumi saistībā ar Latvijas tradicionālo mūziku (latviešu un Latvijā 

dzīvojošu cittautu kopienu tradicionālā mūzika); 

3) jaunas metodoloģijas izstrāde, analīze, problemātika, aktuālu metožu aprobācija muzikoloģijā, 

Eiropas klasiskā mantojuma analīze; 

4) muzikoloģiskie starpnozaru pētījumi. 

Visos pētījumu virzienos veikto darbu mērķis ir:  

Uz zinātnisko pētījumu rezultātiem balstītu priekšlikumu sagatavošana politikas un programmatisko 

dokumentu pamatnostādnēm.  

Sabiedrības informēšana par jaunākajām zinātniskajām atziņām un pētījumu rezultātiem. 

Zinātnisko pētījumu transformēšanas iespēja jaunu mācību materiālu izstrādē visu mūzikas 

izglītības līmeņu vajadzībām. 

Īstenojot pētniecības darbu formulētos mērķus, JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs (saīsin. ZPC) 

izstrādā zinātniskās izpētes projektus ar  īstenošanas pierodu no 3 līdz 5 gadiem. Galvenais 

zinātniskās izpētes projektu uzdevums ir izstrādāt materiālus, kas aktīvi tiek reprezentēti dažāda 

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=71039
http://likumi.lv/doc.php?id=84587
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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. 

          2014./2015. akadēmiskā gada mākslinieciskās un zinātniskās darbības norises bija veltītas 

JVLMA 95 darbības gadu jubilejai.  

      Piemērojot pirmā rektora profesora Jāzepa Vītola iedibinātos un mūsdienu mākslinieciskajā, kā 

arī pedagoģiskajā praksē radoši attīstītos principus, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, esam 

centušies saglabāt un tālāk attīstīt nacionālās mūzikas kultūras mantojumu.  

To apliecina: 

    Zinātniski pētnieciskā darbība 

1)  2014./2015.akadēmiskajā gadā rekordliels skaits aizstāvēto promocijas darbu mākslas zinātnes 

doktora grāda (Dr.art) iegūšanai muzikoloģijā: 

IEVA GINTERE promocijas darbs „Konceptu mūzika latviešu jaunākās paaudzes komponistu 

darbos” vadītājs prof. Dr.phil. Mārtiņš Boiko. 

GUNTARS PRĀNIS promocijas darbs „Rīgas misāles dziedājumi viduslaiku Eiropas gregorisko 

tradīciju kontekstā” vadītāja prof. Dr.art. Anda Beitāne. 

INDRIĶIS VEITNERS promocijas darbs „Latvijas džeza vēsture (1922–1940)” vadītājs prof. 

Dr.phil. Mārtiņš Boiko. 

IEVA TIHOVSKA promocijas darbs „Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā” 

vadītājs prof. Dr.phil. Mārtiņš Boiko. 

JĀNIS PETRAŠKEVIČS promocijas darbs „Daudzdimensionalitāte 20. gadsimta otrās puses 

avangarda mūzikā (K. Štokhauzena, P. Bulēza, B. Fērniho, E. Kārtera un Ģ. Ligeti kompozīcijas 

tehnikās)” vadītāja prof. Dr.art. Jeļena Ļebedeva. 

2) JVLMA Zinātniskās pētniecības centra pētnieku veikums: 

8 nozīmīgākie projekti, no tiem: 

- 2014. gada 3. un 4. oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļu zālē notika starp-

tautiska zinātniskā konference Rīga kā mūzikas pilsēta Eiropas kontekstā. Vācu-latviešu sabiedrības 

attiecības 19. un 20. gadsimtā  

 Konferences organizatori - Vācu Austrumeiropas mūzikas kultūras institūts (Institut für deutsche 

Musikkultur im östlichen Europa e.V.) un  Latvijas Mūzikas akadēmijas Zinātniskās pētniecības 

centrs; minētās organizācijas iniciēja foruma norisi Rīgā, turpinot jau agrāk aizsākto sadarbību 

mūzikas kultūras sakaru pētījumos Baltijas reģionā. Foruma vadītāji: Ķelnes Universitātes profesors 

Dr. Klauss Volfgangs Nīmellers (Klaus Wolfgang Niemöller), Leipcigas Universitātes profesors Dr. 

Helmūts Looss (Helmut Loos), Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore Dr. Lolita Fūrmane un ZPC  

vadītāja p.i. Dr. Ilze Šarkovska-Liepiņa. Konferencē uzstājās gan latviešu mūzikas zinātnieki – 

Arnolds Klotiņš, Lolita Fūrmane, Baiba Jaunslaviete, Ilze Šarkovska-Liepiņa un Alīda Zīgmunde, 

gan ārvalstu pētnieki, kopumā - 16 priekšlasījumu autori. 2014. gadā tika sagatavotas konferences 

materiālu publikācijas izdošanai starptautiskā zinātnisko rakstu krājumā 2015. gadā.  

-  2014. gadā JVLMA ZPC ir īstenojis zinātniskās pētniecības projektu Dažādu laikmetu mūzika 

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

paradigmu meklējumi.  

       Projekta mērķis – pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas akadēmijas 

raksti vienpadsmitajam laidienam un citu zinātnisko publikāciju izstrādei, piesaistot akadēmisko 

personālu, studējošos un pētniekus arī no citām zinātniskajām institūcijām. Projekta ietvaros 

sagatavotas 11 zinātniskās publikācijas. 

      Zinātniskās pētniecības centra pētnieki piedalījās JVLMA Otrajā starpdisciplinārajā konferencē 

Mūzikas pētījumi Latvijā 2015. gada 26. un 27. martā, gatavojot labāko priekšlasījumu publikācijas 

JVLMA zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas akadēmijas raksti (2016) 13. laidienā. 

- JVLMA ZPC izstrādāja priekšlikumus LR Kultūras ministrijai, kā arī projektu atbalstam VKKF 
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mērķprogrammā „Latvijai – 100”.  

      VKKF  piešķirto līdzekļu ietvaros (piešķīrums 2015. gadam) tiek gatavota  JVLMA vēstures 

grāmatas izstrāde (vad. Ilma Grauzdiņa) un J.Vītola piemiņas istabas arhīva materiālu zinātniskā 

apstrāde (vad. I. Šarkovska-Liepiņa un Zane Prēdele) – gatavojoties projekta uzsākšanai, jau 2014. 

gadā tika veikti projekta priekšdarbi J.Vītola piemiņas istabas sakārtošanā studentu zinātniskās 

prakses ietvaros (vad. I.Šarkovska-Liepiņa). 

- 2015. gadā ZPC tiek realizēts VKKF atbalstīts projekts – Starptautiskās  J.Vītolam veltītās 

konferences  materiālu izdošana grāmatā (vad. I.Šarkovska-Liepiņa). 

- izstrādāts un iesniegts atbalstam VKKF projekts  -  Lolitas Fūrmanes grāmatas „Atmiņas par 

pianistu Nikolaju Daugi” izdošana (proj. vad. L.Fūrmane). 

 - veikts darbs pie ZPC Mūzikas psiholoģijas pētniecības kabineta izveides  - metodiskās datu bāzes 

un materiāli tehniskās bāzes veidošana un studējošo iesaiste pētniecības darbā (izvēles studiju kursa 

No skaņas līdz mūzikai ietvaros, 2014, vad. V.Bernhofs) 

ZPC pētnieki arī individuāli ir iesaistījušies 7 starptautiskos un Latvijas zinātniskajos projektos, no 

tiem: 

- 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 dalībnieki  – Dr. art. Baiba 

Jaunslaviete, Jānis Kudiņš, Ilma Grauzdiņa. 

- 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 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)  – Ilma Grauzdiņa.  

ZPC darbinieku 10 nozīmīgākās zinātniskās publikācijas, no tām:  

- Grauzdiņa I. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā. In: Latvieši un Latvija, IV, Latvijas 

kultūra, izglītība, zinātne. Rīga: Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014, 412.–443. lpp.  

- Grauzdiņa, I. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā. Akadēmiskie raksti 4 sējumos Latvieši 

un Latvija; IV sējums Latvijas kultūra, izglītība, zinātne. (2014) Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija.  

ISBN kods:9789934811494 , 412.–443. lpp. 

- Zinātnisko rakstu krājums Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais VI. (2014) Sastādītāji 

(Grauzdiņa I. Daugulis E), galv. redaktore, priekšvārda autore I.Grauzdiņa. Daugavpils: DU 

akad.apgāds Saule, 440 lpp.  

- Grauzdiņa, I. Vēlreiz par dzejas un mūzikas mijiedarbi Jāzepa Vītola kordziesmās. III 

starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli Māksla un mūzika kultūras diskursā 

(2014) Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 116.–126. lpp.  

- Šarkovska-Liepiņa I. Latviešu mūzikas kods: versijas par mūziku gadsimtu mijā (sast. un zinātn. 

red. I.Šarkovska-Liepiņa) (2014). Rīga: Musica Baltica, 208 lpp. 

ZPC darbinieku piedalīšanās 12 zinātniskajās konferencēs, t.sk.: 

     -  Izglītības inovāciju konference. Taipeja (Taivāna), 2014. gada  21.-22. Novembris; 

- Starptautiskā zinātniskā konference Mapping Disciplinary History. Centers, Borderlands and 

Shared Spaces in Folkloristic Thought, Riga: Institute of Literature, Folklore and Art, University of 

Latvia. October 20-24, 2014.; 

- Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert. Medien – Institutionen – 

Akteure. Teilkonferenz II: Zwischen Aufklärung und nationalem Erwachen. Heidelberger 

Akademie der Wissenschaften, 4. bis 7. Mai 2015.; 

- Starptautiska zinātniskā konference Principles of Music Composing: Sonorism, organizēja 

Lietuvas Komponistu savienība un Lietuvas mūzikas un teātra akadēmija, Viļņa, 2014. gada 13. 

oktobris;  

- Starptautiska zinātniskā konference Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais.  

Daugavpils, Daugavpils Universitāte, 2014. gada 7. Maijs;  

- Starpdisciplinārā zinātniskā  konferencē Mūzikas pētījumi Latvijā. Rīgā, 2014. gada 28.marts; 

- Zinātniskā konference Jānis Cimze – kultūrnācijas veidotājs. Rīga, RLB, 2014. gada 25. oktobris.   
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     Docētāju mākslinieciskās aktivitātes izpaudās dažādu atskaņotājmākslas projektu īstenošānā – 

solo koncerti, festivāli, tematiskie koncerti, koncertlekcijas un citi pasākumi, kuri bija organizēti 

gan Rīgā, gan Latvijas reģionos, gan sadarbībā ar koncertaģentūrām ārpus Latvijas.   

    JVLMA docētāju māksliniecisko darbību, kā arī viņu devumu sabiedrības izglītošanā un 

kultūrvides attīstībā ir neiespējami aprakstīt un sniegt raksturojumu darbības pārskata ietvaros, jo 

tas ir ikviena atskaņotājmākslinieka ikdienas darba process, kura neatņemama sastāvdaļa ir arī 

pedagoģiskais darbs. Māksliniecisko projektu īstenošanas procesā docētāji un studenti bieži vien ir 

kolēģu lomā (darbs orķestros, ansambļos, koncertprojektos u.c.). Viņu sadarbība, kopdarbība un 

mijiedarbība māksliniecisko projektu īstenošanā nodrošina profesionālās pārmantojamības un 

tālākās attīstības iespējas.   

        Katedru docētāju intensīvā radošā darbība ir viens no galvenajiem docētāju   

profesionalitātes apliecinājumiem, kas būtiski ietekmē docēšanas līmeni un kvalitāti. 

  Analizējot studiju virziena īstenošanā iesaistīto  docētāju radošo aktivitāšu spektru, jāsecina, 

ka tās izpaudās dažādās jomās. 

JVLMA mākslinieciski radošo projektu īstenošana (koncertdarbība) 

Pasākumi kopā - 353  = I pusgadā - 144; II pusgadā - 209.  

No tiem koncertsarīkojumi – 285 

Starptautiskie konkursi, festivāli, konferences 

/augstākais līmenis /4 pasākumi 

Jāzepa Vītola 5. kordiriģentu un Jāzepa 

Vītola 4. vokālistu konkurss;  

mūsdienu mūzikas festivāls deciBels; 

ECTA konference un starpt. stud. 

kameransambļu festivāls 

Orķestra koncerti   (SO, PO, NBS) 15 

Kamermūzikas koncerti   (īpašas 

programmas) 

3 

Senās mūzikas koncerti (īpašas programmas) 6 (BACH) 

Tradicionālās mūzikas koncerti  3 

Vokālās mūzikas koncerti (īpašas 

programmas) 

2 

Kora mūzikas koncerti (īpašas programmas) 3 

Džeza mūzikas koncerti (t.sk. Džeza 

pēcpusdienas) 

9 

Horeogrāfu koncerti (īpašas programmas) 3 (Ir laiks džezam) 

Ērģeļmūzikas koncerti (īpašas programmas) 3 

Koncerteksāmeni (arī diplomeksāmeni) 67 

Konkursi 12 

Klaviermūzikas koncerti 4 

Operas (operu fragmenti) 4 

Koncerti ārpus JVLMA 18 

Prezentācijas 1 

Atklātās lekcijas, semināri, tikšanās 23 

Individuālās meistarklases  

Piemiņas vai atceres  koncerti 54 

Jubileju koncerti  4 

Promocijas darbi 5 

Īpašie pasākumi/ Intensīvie starptautiskie 

projekti 
 

6 

JVLMA VISNOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI:  

04. un 05.10.2014. Vidzemes koncertzālē Cēsis un JVLMA Pasaules latviešu komponistu 

simfoniskās mūzikas koncerts. JVLMA simfoniskā orķestra sezonas atklāšana  

07.10.2014.  Ir pienācis laiks džezam! JVLMA Džeza katedrai – 5 

07. – 11. 10.2014. Otrais Koka pūšaminstrumentu simpozijs Rīga 2014 
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28.10. – 01.11.2014.  JVLMA /LU Jāzepa Vītola 5. starptautiskais kordiriģentu konkurss 

01.11.2014. LU  JVLMA Kordiriģēšanas katedrai  - 70 

10.01.2015.  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Swedbank GADA BALVAS 2014 

pasniegšanas ceremonija un koncerts 

03. – 06.02.2015. JVLMA  JVLMA Mūsdienu mūzikas festivāls deciBels 

17.02.2015.  21. konkurss Yamahas stipendija 2015  

10.03.2015.  XXIII konkurss JVLMA labākais studentu kameransamblis 

28.03.2015.  15. starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls. Baha maratons (6 koncerti) 

07.un 08.04.2015.  Melngalvju brālības kamermūzikas programmu konkurss 

10.04. – 12.04.2015. JVLMA Eiropas Kamermūzikas pedagogu asociācijas /ECMTA/ 

konference, meistarklases un 36. starptautiskais mūzikas augstskolu studentu 

kameransambļu festivāls 

13.04. – 18.04.2015.  6. starptautiskais Rīgas Brass simpozijs 

 

Studējošo iesaistīšana pētnieciskos un mākslinieciskajos projektos 

Pētnieciskie projekti 

 Izvērtējamajā akadēmiskajā studiju gadā profesionālās bakalaura studiju programmas 

Mūzikas vēsture un teorija 4. semestra studenti Dāvis Eņģelis un Signe Lagzdiņa lektora 

prakses ietvaros aktīvi iesaistījās akadēmijas rīkoto koncertu vadīšanā.  

Apakšprogrammas Etnomuzikoloģija 1. – 7. semestra studenti aktīvi piedalījās lauka 

pētījumu veikšanā pieredzējušo Muzikoloģijas katedras Etnomuzikoloģijas klases docētāju 

vadībā, tādējādi sniedzot pienesumu tradicionālās mūzikas kultūras dažādu tēmu izpētē Latvijā.  

Bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija 3. – 4. semestra studenti 

Annija Bičule, Sanita Bovtona, Dāvis Eņģelis un Signe Lagzdiņa aktīvi piedalījās 2 . 

Starpdisciplinārās konferences Mūzikas pētījumi Latvijā organizācijā un norisē. 

 Akadēmiskās maģistra studiju programmas Mūzika 2. semestra maģistrante Līva 

Grīnberga ar referātu par izstrādājamo maģistra pētījuma tēmu piedalījās Latvijas mākslas 

augstskolu maģistrantu zinātniskajā konferencē 2015. gada 25. martā Latvijas Mākslas 

akadēmijā. Maģistrantes Jeļena Garkavčenko un Līva Suitiņa ar referātiem par izstrādājamo 

maģistra pētījumu tēmām piedalījās 1. Starpdisciplinārajā konferencē Mūzikas pētījumi Latvijā, 

JVLMA, 2015. gada 26.–27. martā. 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas Mūzika 3. – 4. semestra maģistrantes Jeļena 

Garkavčenko un Līva Suitiņa zinātniskā darba prakses ietvaros aktīvi iesaistījās izpētes darba 

veikšanā, sadarbojoties ar Zinātniskās pētniecības centru savu maģistra pētījumu izstrādē.  

 Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija 8. semestra 

studenti izstrādāja un ar labu vērtējumu aizstāvēja šādus bakalaura darbus (pētījumus):  

Līga Smirnova: Elektroakustiskā mūzika Latvijā: komponisti, darbi, galvenās tendences (darba 

izstrādes zinātniskie vadītāji asociētā profesore, Dr. art. Baiba Jaunslaviete, docents, Mg. mus. 

Rolands Kronlaks) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija 

apakšprogrammas Etnomuzikoloģija 8. semestra studenti izstrādāja un ar augstu vērtējumu 

aizstāvēja šādus bakalaura darbus (pētījumus): 

Māra Vucina-Bērziņa: Cimboles Latvijā (darba izstrādes zinātniskā vadītāja lektore Ieva Pāne) 

Zigurds Ete: Ventspils strādnieku kluba lībiešu un ventiņu dziesmu un deju ansamblis (1955–1960) 

(darba izstrādes zinātniskā vadītāja lektore, Dr. art. Ieva Tihovska) 

Jolanta Ēceniece: Limbažu novada pūtēju orķestri (darba izstrādes zinātniskā vadītāja lektore Ieva 

Pāne) 

Ivars Hermanis: Rata lira Latvijā (darba izstrādes zinātniskais vadītājs LU profesors, Dr. art. Valdis 

Muktupāvels) 

Zane Pērkone: Sotīsa (sottiisi) mācīšana Sibeliusa akadēmijas tautas mūzikas programmā (darba 

izstrādes zinātniskā vadītāja lektore, Dr. art. Ieva Tihovska) 
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Akadēmiskās maģistra studiju programmas Mūzika 4. semestra maģistranti izstrādāja un 

ar augstu vērtējumu aizstāvēja šādus maģistra darbus (pētījumus): 

Jeļena Garkavčenko: Andra Dzenīša operas žanra attīstības kontekstā Latvijā (darba izstrādes 

zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva) 

Līva Suitiņa: Skerco Jāņa Ivanova simfonijās (darba izstrādes zinātniskais vadītājs profesors, Dr. 

habil. art. Georgs Pelēcis) 

     Atskaņotājmākslas studiju programmu studējošo pētniecisko aktivitāšu sekmēšanai JVLMA 

docētāji ir rosinājuši studentus un maģistrantus piedalīties konferencēs, palīdzējuši sagatavot 

kursa darbus, aprakstus un referātus par aktuāliem skaņdarbu interpretācijas un formveides 

jautājumiem, atskaņotājmākslas attīstību, instrumentu vēsturisko attīstību, personību radošo 

darbību, u.c. Diplomreferāti tika izstrādāti un aizstāvēti labā un teicamā līmenī.  

          2014.gada 26. novembra JVLMA Senāta sēdē tika apstiprināti 2014.gada JVLMA un 

Swedbank Gada balvas laureāti. Par izciliem sasniegumiem un aktīvu darbību balva tika 

pasniegta JVLMA Profesionālās bakalaura studiju programmas Kompozīcija VII semestra 

studentei Evijai Skuķei un Profesionālās maģistra studiju programmas specializācijas Džeza 

mūzikas III semestra studentam Dāvim Jurkam. Kategorijā Gada mācībspēks balva piešķirta 

Stīgu instrumentu katedras docētājam kontrabasistam Sergejam Brīnumam. Balvas pasniegtas 

vienpadsmito reizi pēc kārtas, un laureātu apbalvošanas ceremonija notika 2015. gada 10. janvārī 

JVLMA 95. gadu jubilejas svinību ietvaros. 

2015. gada YAMAHA Stipendijas laureāts ir Kaspars Šmits 

 

 

       Īpašu rezonansi deju speciālistu vidū guva JVLMA 2015.gada aprīlī veiktais Horeogrāfijas 

katedras studentu pētījums par latviešu bērnu deju horeogrāfu radošo darbību: A.Melnalksne, 

I.Mistre,O.Freiberga, B.Šteina, I. Māžāne, J.Purviņš, J.Marcinkevičs, D.Adviljone. 

Mākslinieciski radošie projekti 

        Nenoliedzami, ka mūsu ikdienas studiju procesā nozīmīga vieta ir ierādīta māksliniecisko 

kolektīvu darbībai – JVLMA simfoniskajam orķestrim, korim, operas studijai Figaro, 

kameransambļiem. Šo kolektīvu funkcijas ir divējas. No vienas puses - tās ir studiju vienības, 

kurās studenti iegūst profesionālās iemaņas, pilnveido kopmuzicēšanas prasmes, apgūst un 

uzkrāj dažādu laikmetu un stilu repertuāru,  bet no otras puses -  šajos kolektīvos risinās patiesi 

radošs, māksliniecisko rezultātu vainagots darbs, kuru radošās izpausmes bagātina Latvijas 

kultūras dzīvi kopumā.   Studiju darba rezultāti, kuri tika aprobēti mākslinieciskajā praksē, bieži 

vien vainagojās ar spilgtiem mākslinieciskajiem panākumiem citos projektos. 

Starptautiskajos projektos mūsu studējošo  spilgtākie radošie sasniegumi 

2014./2015.akadēmiskajā gadā: 

- 9. Klaudijas Tajevas jauno operdziedātāju konkurss, Igaunija  

2015. Rihards Millers - 3. vieta un balva par labāko F. Šūberta "Ave Maria" izpildījumu; 

- 7. starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Concorso Musicale Europeo Citta di Filadelfia", 

Itālija 

2015. Elza Bleikša - 1. vieta D kategorijā; 

- Augusta Dombrovska 8. Starptautiskais konkurss, Latvija 

2014. Magdalēna Ceple - 1. Vieta; 

- 7. starptautiskais Františeka Simandla kontrabasa spēles konkurss, Čehija   

2014. Einārs Everss - 2. Vieta; 

- 10. starptautiskais "Città di Udine" kompozīciju konkurss, Itālija   

  2014. Evija Skuķe - 1. vieta instrumentālo kameransambļu un solo instrumentu 

kompozīciju grupā; 

- Val Tidone starptautiskais mūzikas konkurss, Itālija 

2014. Kristaps Ginters - 1. vieta F (akordeona spēles) grupā. 
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Studējošo mākslinieciski radošo darbību ar finansu līdzekļiem atbalsta JVLMA 

studējošo pašpārvalde un Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonds. 

Atbalstītie studējošo radošie projekti (dalība konkursos un sitos radošajos pasākumos) 

Vārds Uzvārds 

JVLMA Studējošo Pašpārvaldes Radošo 

braucienu konkurss,   summa EUR 

Aiga Sprindža 425 

Artūrs Sebris 346,9 

Samanta Čipinska 321,2 

Zane Godiņa 294,97 

Matīss Eisaks 294,92 

Baiba Tilhena 285,8 

Madara Pētersone 259,8 

Aivis Greters 181,63 

Asnate Rancāne 70,81 

KOPĀ: 2481,03 

Vārds Uzvārds Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu 

atbalsts mūzikā, summa EUR 

Edgars Vītols 

(JVLMA sieviešu 

koris) 

2836 

Guntars Freibergs 

(vēl nav līguma) 

1755 

Artjoms Musaelovs 1183,2 

Aivis Greters 807,03 

  KOPĀ: 6581,23 

      Studējošo radoši mākslinieciskie projekti pa katedrām 

2014./2015. akadēmiskā gada ietvaros klavieru katedras studējošiem nodrošinātas pilnvērtīgas 

koncertprakses aktivitātes, organizējot 9 prakses koncertus JVLMA Lielajā zālē, kā arī sadarbībā ar 

Rīgas Latviešu biedrības namu - Zelta zālē.  

Prof. Jura Kalnciema klavieru klases maģistrante Zane Godiņa koncertzālē “Rīga” atskaņoja 

F.Lista 1. klavierkoncertu (20.11.2014.), studente Antoņina Suhanova Liepājas Pianisma zvaigžņu 

festivāla ietvaros ar Liepājas simfonisko orķestri diriģenta A. Lakstīgalas vadībā atskaņoja 

S.Prokofjeva 2. klavierkoncertu (21.03.2015.), visi prof. Kalnciema studējošie piedalījušies klases 

vakarā JVLMA Lielajā zālē (23.03.2015.). 

Prof. Arņa Zandmaņa klavieru klases studējošie uzstājās profesora klases vakarā Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijā 20.10.2014. Profesionālā bakalaura studiju programmas 1. kursa 

students Daumants Liepiņš uzstājās ar soloprogrammu Zviedrijā, klaviermūzikas festivālā 

Ingesundā, kopā ar vijolnieci Madaru Liepiņu sniedza solo un kamermūzikas tiešraides koncertu 

Latvijas Radio 3 “Klasika” kanālā.  

Prof. Sergeja Osokina students Georgijs Osokins (1. semestris, bakalaura studiju programma) 

sniedza solokoncertus Diseldorfā (14.02.2015.), Stokholmā (15.03.2015.), Rīgas koncertzālē “Lielā 

ģilde” (27.03.2015.), kā arī piedalījās pianista D. Baškirova meistarklasēs (24.03.2015.) un saņēma 

JVLMA piešķirto O.Zīversa balvu (06.2015.). Maģistrants Artjoms Musaelovs bija Minskas 

Starptautiskā pianistu konkursa pusfinālists (12.2014.).   

Doc. J. Žvikova studente Jana Aņisimova piedalījās starptautiskajās jauno pianistu meistarklasēs 

Daugavpils Piano 2015, kur ar orķestri atskaņoja L. van Bēthovena 1. klavierkoncerta 2. daļu. 

Doc. Jurija Rižova akordeona klases studenti piedalījās Starptautiskajā akordeonistu seminārā-

festivālā Palangā, Lietuvā, Latvijas Akordeonistu asociācijas sapulcē-koncertā piedalījās studenti 

K.Ginters un S. Zihs, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā organizētajā klases koncertā un 

Starptautiskajā akordeonistu festivālā Limbažos piedalījās studenti A.Gračkovs, K.Ginters, 

M.Rozenfelds, S.Zihs, Starptautiskajā Viļņas akordeonistu konkursā piedalījās students 



28 

 

A.Gračkovs, organizēts Vitauta Dižā Kauņas Mūzikas akadēmijas un JVLMA akordeona klases 

studentu kopīgs koncerts, studenti piedalījās Starptautiskajā akordeonistu konkursa “Naujene 2015” 

Daugavpilī. Konkursā students S. Zihs ieguva 2. Vietu, A.Gračkovs – 2. vietu. Studenti koncertēja 

arī Valmieras, Madlienas, Olaines, Valkas, Juglas, Cēsu, J. Mediņa un Jelgavas mūzikas skolās.  

      Students Kristaps Ginters piedalījās prof. F. de Šama meistarklasēs Spānijā, maģistrante 

Samanta Čipinska piedalījās prof. F. Lipsa (Krievija), prof. V. Vasoviča (Serbija) un prof. M.Pitoko 

(Itālija) meistarklasēs Romā.  

Stīgu instrumentu studiju programmas studentu un maģistrantu radošie projekti  

Studenti 

 Lienīte Kostanda (doc. T. Zībertes-Ijaba vijoles klase)  

o izturēja atlasi koncertam solo ar JVLMA studentu simfonisko orķestri V.A.Mocarta 

Sinfonia concertante atskaņojumam  

o izturēja atlasi koncertam solo ar JVLMA studentu simfonisko orķestri P. Sarasate 

Čigānu melodijas  

 Magdalena Ceple (emerit prof. E. Testeļecas čella klase)  

o ieguva 1. vietu Starptautiskā A. Dombrovska konkursā 

o ieguva 1. vietu  "Melngalvju brālības kamermūzikas konkursā" ar pianistu Georgu 

Osokinu  

 Marks Viļenskis (emerit prof. E. Testeļecas čella klase) ieguva Grand Prix Teodora Reitera 

konkursā ar pianistu Aleksandru Kalēju 

 Madara Liepiņa (doc. S. Šteinberga vijoles klase) ieguva  1.vietu  konkursā  „Labākais 

kameransamblis” kopā ar pianistu Daumantu Liepiņu  

 P. Trasuns (doc. I. Brīnumas alta klse) izturēja atlasi koncertam solo ar JVLMA studentu 

simfonisko orķestri V.A.Mocarta Sinfonia concertante atskaņojums (solo) 

 M.Ogibalova, L.Cīmure, atsk.māksliniece I.Abakuka, M.Gailis piedalījās JVLMA mūsdienu 

mūzikas festivālā “deciBels” atskaņojot Dž.Krama “Black Angels” 2015.gada 3.februārī 

Maģistranti 

o Gints Sapietis (emerit. prof. J. Švolkovska vijoles klase) izturēja atlasi koncertam 

solo ar JVLMA studentu simfonisko orķestri P. Sarasate Čigānu melodijas, solo 

koncerts Liepājas Mūzikas vidusskolas zālē. 

Kokles klases studentu radošie projekti –  

 Koncerti: 

08.01.2015. JVLMA jubilejas ietvaros Kokles klases koncerts; 

01.03.2015. A.Vecumnieka un orķestra Sinfonia Concertante cikla Meistari un mācekļi 

– XIX koncertā Kokļu skaņu zvani Lielās ģildes Minsteres zālē; 

       Visi Stīgu instrumentu nodaļas maģistranti un studenti bija iesaistīti JVLMA studentu 

simfoniskā orķestra projektos gan kā tutti mūziķi, gan arī kā solisti. 

 JVLMA Stīgu instrumentu katedras studenti un stīgu kvarteti piedalījās arī meistarklasēs un 

koncertos: 

o gadskārtējā koncertā “Muzicē stīgu kvarteti” Rīgas Latviešu biedrības zālē 2014.gada 3.decembrī; 

o JVLMA stīgu kamerorķestra projekts ar D. Severīnu (čells, Šveice)17.,18. 02.2015. 

o dalība JVLMA mūsdienu mūzikas festivālā “deciBels” atskaņojot Dž. Krama “Black Angels” 

2015.gada 3.februārī; 

o dalība Eiropas Kamermūzikas pedagogu asociācijas ECMTA rīkotajās Dr. E. Rothstein kvarteta 

meistarklasēs 2015.gada 13.aprīlī. 

o 2015.gada 19.februārī notika ikgadējais Stīgu instrumentu nodaļas studentu un maģistrantu koncerts. 

 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras studentu radošie sasniegumi 

     23. konkursā JVLMA labākais studentu kameransamblis /10.-12.03.2015./ piedalījās 14 

kameransambļi. Studējošo atsaucība bija liela un konkursa līmenis ļoti augsts. Konkursa žūrijas 

priekšsēdētājs altists prof. Tims Frederiksens /Dānija/ atzinīgi novērtēja konkursa līmeni un 

organizāciju. Pirmo vietu duetu kategorijā ieguva duets: Madara Liepiņa /vijole/ un Daumants 

Liepiņš /klavieres, prof. J. Maļecka klase/. Pirmo vietu lielo ansambļu kategorijā un konkursa 
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galveno balvu – ieraksta laiku Radio Pirmajā studijā – ieguva doc. I. Meijas Pūšaminstrumentu 

kvintets Hindemita kvintets: I. Kapeniece /flauta/, A. Hutoļova /oboja/, A. Maslovs /klarnete/, P. 

Gendrikovs /fagots/un I. Bērziņš /mežrags/. Konkursa noslēguma koncertu ierakstīja Latvijas Radio. 

Latvijas Radio 3 programmā Klasika izskanēja vairāki raidījumi par konkursu ar ļoti pozitīvām 

atsauksmēm. Jaunie skaņu režijas programmas studenti doc. R. Kronlaka vadībā ierakstīja visu 

konkursa ansambļu atskaņojumus, kas jaunajiem skaņu režisoriem bija ļoti noderīga prakse.  

Konkursa žūrijas priekšsēdētājs Dānijas Karaliskās Mūzikas akadēmijas profesors altists Tims 

Frederiksens atsauksmē par 23. konkursu JVLMA labākais studentu kameransamblis rakstīja: 

"Priecājos, ka tiku pagodināts ar ielūgumu piedalīties Mūzikas akadēmijas rīkotajā kamermūzikas 

konkursa žūrijas darbā. Esmu pārliecināts, ka kamermūzika ir ārkārtīgi svarīgs posms mūziķa 

izaugsmē. Muzicēšana ansamblī (duetā, trio, kvartetā vai kvintetā) ir pamats ikvienam, kurš spēlē 

orķestrī. Arī izcili komponisti nereti tieši kamermūzikai veltīja savus labākos darbus. Kamermūzika 

sniedz topošajiem māksliniekiem vislielākās iespējas attīstīt sevī interpretācijas prasmes un 

iemācīties izbaudīt sava ikdienas milzīgā darba augļus. Vēlos apsveikt akadēmiju ar brīnišķīgo 

muzicēšanas līmeni, kuru iepazinu šinī konkursā. Visi jaunie mākslinieki muzicēja ar lielu 

aizrautību. Bez tam biju pārsteigts, ka daži no ansambļiem ir kopā spēlējuši tikai neilgu laiku. Tas ir 

iespaidīgi! Lūdzu, dariet visu iespējamo, lai Mūzikas akadēmija turpinātu kamermūzikas konkursu 

tradīcijas."  

Prof. T. Frederiksena atsauksme, konkursa programmas un prof. J. Maļecka fotogrāfijas 

aplūkojamas JVLMA mājas lapā sadaļā: radošais konkurss JVLMA labākais studentu 

kameransamblis. 

  23. konkursā JVLMA labākais studentu kameransamblis /10.-12.03.2015./ duetu 

kategorijā  otro vietu ieguva maģistranti Inese Fedorovska (vijole) un Kaspars Bumbišs (klavieres, 

prof. Jāņa Maļecka klase), trešo vietu ieguva maģistrantu duets Santa Bukovska (alta saksofons) un 

Linda Laduse (klavieres, prof. A. Liepiņa un prof. G. Rasas klase). Lielo ansambļu kategorijā 2. 

vietu ieguva maģistrantu trio Vīzija Sintija Šteinkopfa (klavieres), Kristiāna Ozoliņa (vijole), Dārta 

Svētiņa (čells, prof. Alda Liepiņa klase), un trio Kontrasti Madara Liepiņa (vijole), Agnese 

Skrastiņa (klarnete), Maira Leikarte (klavieres, prof. Jāņa Maļecka klase) bet trešajā vietā ierindojās 

JOYEUX TRIO Laura Tamane (klavieres), Evija Putniņa (oboja) , Pauls Gendrikovs (fagots, asoc. 

prof. Hertas Hansenas klase). 

       JVLMA kameransambļu programmu konkursā par Melngalvju Brālības balvu (7., 

8.04.2015.) pārliecinoši uzvarēja prof. S. Osokina un emerit. prof. E. Testeļecas klases 

kameransamblis: Georgijs Osokins /klavieres/ un Magdalena Ceple /čells/. Konkursā piedalījās 

prof. Jāņa Maļecka klases ansamblis: K. Bumbišs (klavieres), P. Trasuns (alts), R. Millers 

(baritons), trīs prof. A. Liepiņa klases klavieru trio: A. Folkberga (klavieres), M. Ogibalova vijole), 

N. Bardjuka (čells); J. Karpovičs (klavieres), K. Mončaka (vijole), E. Šēra (čells); E. Lazarevičs 

(klavieres), A. Maslovs (klarnete), M. Viļenskis (čells), kā arī asoc. prof. D. Kļavas maģistrante S. 

Šteinkopfa ar solistiem K. Kalniņu (baritons) un K. Glavānu (klarnete).  
 

Vokālā katedra veicināja un atbalstīja studentu koncertdarbību. Studenti piedalījās dažādos 

muzikālajos projektos, kas veido studentu pieredzi praksē realizēt studijās apgūtās prasmes. 

Studenti iesaistījās Operetes fonda rīkotajos koncertos un izrādēs, D.Kalna rīkotajos Siguldas 

Operas svētku koncertos un izrādēs, Latvijas Koncertu organizētajos projektos, LNO izrādēs, 

operstudijas Figaro izrādēs, Hermaņa Brauna fonda organizētajos koncertos u.c. 

       Pagājušajā studiju gadā Vokālā katedra iesaistījās divos ļoti nozīmīgajos pasākumos – J.Vītola 

Starptautiskā vokalitu konkursa un Eiropas Vokālo pedagogu konferences organizacijā un norisē.  

Kompozīcijas katedra kopā ar citām JVLMA katedrām 2015. janvārī uzsāka projektu – 

laikmetīgās mūzikas festivāls deciBels, kurš, cerams, kļūs ikgadējs. Festivāla mērķis izcelt 

mūsdienu mūzikas aktivitātes, apvienojot dažādus žanrus – elektroakustisko mūziku, džezu, 

instrumentālo mūziku, etnomūziku, perfomances, rīkot koncertus un meistarklases. Festivāla idejas 

autors ir Rolands Kronlaks. Atskaņotāji bija  mūsu pašu studenti,  kā arī latviešu komponistu darbus 

izpildīja populārais Šveices duets Ums’n Jip. 

       Par gadskārtēju tradīciju kļuvis katedras kopā ar Pētera Vaska fondu organizētais jaunrades 
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konkurss. Šogad tas bija veltīts ļoti neparastam un grūtam žanram – mūzika metāla 

pūšaminstrumentam un sitaminstrumentiem. Te labs sadarbības partneris mums bija 

Pūšaminstrumentu katedra. Par konkursa laureātiem kļuva Linda Leimane, Džekins Poussons, 

Matilda Seppala un Kristīne Baltruševiča. 

         Daudzi no studējošiem ar saviem skaņdarbiem labi reprezentējās profesionālajā mūzikas vidē. 

Evija Skuķe kopā ar profesionālajiem komponistiem bija uzaicināta sacerēt Kartupeļu operas 

mūziku, kā arī pēc labi novērtētās dalības kora Kamēr jaunrades projektos saņēma pasūtījumu 

komponēt pirmatskaņojumu Ķelnes universitātes kamerkorim. 

      Armands Aleksandravičus bija uzaicināts sacerēt mūziku LKA teātra fakultātes studentu 

izrādēm. Studenti Evija Skuķe un Armands Aleksandravičus piedalījās starptautiskajā projektā 

Confusing inspirations /Musinot iedvesmu/, kur vairāku Eiropas mūzikas augstskolu studenti 

iepazinās ar šo valstu folkloru un pēc tam radīja skaņdarbus. Pirmatskaņojums šiem darbiem 

paredzēts Vīnē 2015.gada novembrī. 

      Maģistrantam Platonam Buravickim visvairāk aktivitāšu bija dažādos elektroakustiskos 

projektos,  elektroakustiskais darbs Absinth bija sakomponēts speciāli Kirila Burova horeogrāfijai, 

pirmizrāde Mūsdienu dejas festivālā Londonā. 

     Savukārt, Jēkaba Jančevska darbi orķestra Sinfonieta Rīga, Akadēmiskā kora Latvija un Rīgas 

saksofonu kvarteta atskaņojumos ļoti labi tika vērtēti Latvijas muzikālajā sabiedrībā un nominēti 

Dienas gada balvai. 

      Maģistrantes Lindas Leimanes 2014./2015. gada I semestrī sacerētā kamersimfonija 

“Guesstimations” pirmatskaņota 08.11.2014. Lielajā Ģildē (“Sinfonietta Rīga” Normunda Šnē 

vadībā), kā arī ieguvusi ļoti atzinīgu muzikālās sabiedrības vērtējumu. 

      Regulāra mākslinieciskā aktivitāte ir studējošo katru gadu piedalīšanās Alojas pilsētas domes 

rīkotajā bērnu kora dziesmu konkursā Kas mēs bijām, esam, būsim. Konkursa mērķis ir veicināt 

Latvijas Mūzikas skolu bērnu koru attīstību, rosināt jaunos komponistus radīt saturīgas, latviskas 

dziesmas bērnu korim. 2015. gadā Lielo balvu šajā konkursā saņēma Ieva Kristapsone. 

     Tradicionāli topošo komponistu mūziku savos DD orķestra koncertos atskaņo jaunais diriģents 

Jānis Liepiņš, šogad tie bija Evijas Skuķes, Kristīnes Baltruševičas, Ieva Kristapsones,  Platona 

Buravicka, Armanda Aleksandravičus jaundarbi. 

Trīs mūsu studējošie aizvadītajā studiju gadā saņēma mecenātu balvas: 

- Tālivalža Ķeniņa balvu saņēma 8. semestra students Armands Aleksandravičus /asoc.prof. Andris 

Vecumnieks/  

- Nika Gothama balvu saņēma 4. semestra maģistrants Platons Buravickis /prof. Selga Mence/, 

- Oļģerta Zīversa balvu - 2. semestra studente Margarita Gapčenko /doc. Rolands Kronlaks/. 

8. semestra studente Evija Skuķe /prof. Selga Mence/ saņēma akadēmijas Gada balvu. 

      Kā vienmēr mūsu studējošie aizvadītajā gadā aktīvi piedalījās meistarklasēs - Madonas jauno 

mūziķu meistarkursos un vairākos starptautiskos pasākumos. 

      Evija Skuķe izturēja atlases konkursu un vasarā varēja apmeklēt ISA (International summer 

academy) in Muerzzuschlag /Austrija/. 

    Anna Ķirse saņēma mecenāta uzaicinājumu un varēja apmeklēt Laikmetīgās mūzikas festivālu 

Gaudeamus Amsterdamā. 
 

Horeogrāfijas studentu mākslinieciskās aktivitātes: 

- Studenti piedalījās X Starptautiskajā bērnu un jauniešu horeogrāfijas festivāla Rīgas pavasaris 

2014 norisēs, studentu koncerts - Rīga, 2015.g. aprīlis. 

- Tika organizēts starpkatedru un starpaugstskolu projekts: JVLMA Horeogrāfijas katedras, Džeza 

mūzikas katedras un RISEBA Audiovizuālās komunikācijas katedras sadarbības projekts – 

koncerts, 2015. gada 5. marts, RISEBA zālē. 

- JVLMA Horeogrāfijas katedras un JVLMA Džeza mūzikas katedras radošais projekts -  koncerts 

Ir laiks džezam; piedalījās  JVLMA Horeogrāfijas katedras studenti, Latvijas Nacionālā baleta 

solisti, Rīga,  JVLMA Lielā zāle, 2014. gada 4. novembris 

- Katedra piedalījās arī 20. Starptautiskā Baltijas baleta festivālā atklāšanā:  JVLMA Horeogrāfijas 

katedras un Džeza mūzikas katedras radošās sadarbības projekts -  koncerts Ir laiks džezam , 

2015.g. 2. aprīlis, Rīgas Centrālā Dzelzceļa stacija. 



31 

 

- Organizēts Jauno horeogrāfu radošā darba vakars Iespējams V LNO Jaunajā zālē,  Rīga, 2015. 

gada jūnijs. 

- Dalība IX Jaunrades deju konkursā, 2015.g. janvāris, Valmiera.       

- Horeogrāfijas katedras studentu iestudējumi RHV  absolventu koncertā,  Latvijas Nacionālā opera,  

2015. g. maijs. 
 

Skaņu režijas programmas studenti aktīvi iesaistījās dažādos pasākumos, kas saistīti ar viņu 

izvēlēto profesiju – koncertu apskaņošanu un skaņu ierakstu veikšanu.  

     Veiksmīga sadarbība izveidojās ar vairākām JVLMA katedram. Skaņu režijas studenti ierakstīja 

vairākus  eksāmenus un diplomeksāmenus, sagatavoja studējošo ierakstus, kuri nepieciešami 

pieteikumiem uz Erasmus apmaiņas programmu. Fragmenti no konkursa par JVLMA labāko 

kameransambli tika pārraidīti arī Latvijas Radio 3 “Klasika”. Senās mūzikas docētāja, diriģenta 

M.Kupča vadībā skaņu režijas studentu komanda veica "Collegium Musicum Riga" orķestra un 

"Collegium Choro Musici Riga" kora koncerta ierakstu un apskaņošanu Sv. Marijas-Magdalēnas 

baznīcā. Sadarbībā ar VSIA Latvijas Koncerti skaņu režijas studenti Spīķeru koncertzālē apskaņoja 

bērnu koncertu sēriju. 

    Vairāki katedras studenti jau ir nodarbināti skaņu režisora specialitātē – 4. kursa students Andrejs 

Zarenkovs veica skaņu režisora pienākumus M.Čehova Krievu teātrī muzikālās izrādes "Odesa, 

burju pilsēta" (ar R. Paulu pie klavierēm), "Mīlas Svētība", "Tango ar Stroku", "Hanuma" (arī 

viesizrādēs Tbilisī); apskaņoja grupas DaGamba koncertus, rokfestivālu Fontaine Liepājā u.c.  

4.kursa students Dmitrijs Tarasovs veica apskaņošanas darbus VSIA Latvijas Koncerti organizētajos 

čellista Ērika Kiršfelda solo koncertos “Čells un latvieši” Rīgā un Ventspilī, Jānis Straume un 2. 

kursa students Jānis Ķunķis kā skaņu operatori bija nodarbināti kultūras pilī Ziemeļblāzma, Matīss 

Runtulis strādāja par skaņu režisoru Valsts Leļļu teātrī.  Raimonds Grāvelis regulāri veica dažādus 

līgumdarbus, apskaņojot dažādus koncertus un masu pasākumus. Irita Skurule veica Beātes 

Zviedres trio Adventa koncerta ierakstu Mazajā Ģildē, grupas Very Cool People koncerta Funkology 

ierakstu, veica Aldara muzeja ekspozīcijas audio noformējumu, veica Dž.Kramba kvarteta Black 

Angels atskaņojumu Sansusī festivālā. 

        Sadarbībā ar džeza katedru tika regulāri rīkotas džeza pēcpusdienas JVLMA kafejnīcā 

Pusbalsī.  

        Spilgts notikums JVLMA dzīvē bija pirmā mūsdienu mūzikas festivāla deciBels norise, kura 

iniciators un mākslinieciskais vadītājs bija Mūzikas tehnoloģiju katedras vadītājs Rolands Kronlaks. 

Nedēļas garumā  (2.-7.02) tika nospēlēti pieci koncerti un sarīkotas vairākas meistarklases. 

Koncertos izskanēja laikmetīgā kamermūzika ar kompozīcijas studentu skaņdarbiem un 20. gs. 

Klasiķa Džordža Kramba stīgu kvartetu Black Angels,  latviešu komponistu pirmatskaņojumi un citi 

darbi šveiciešu dueta Ums n' Jip izpildījumā, Etnodžeza koncerts, kas tika radīts kā džeza un 

etnomuzikoloģijas studentu sadarbības projekts, visbeidzot, kompozīcijas kat. Studentu Evijas 

Skuķes un Armanda Aleksandravičus opera-hepenings Barista, kuras izrāde notika kafejnīcā Cofee-

Inn. Pasākumu organizēšanā un tehniskajā nodrošinājumā aktīvu līdzdalību ņēma arī Mūzikas 

tehnoloģiju katedras studenti.  
 

Arī Vispārējo klavieru katedras docētāju  studenti 2014./2015. akadēmiskajā gadā radoši apguva 

klavierspēpes prasmes. 2015.g. 20. aprīlī ar labiem panākumiem notika atklāts studentu koncerts 

LMT kamerzālē. Piedalījās prof. N Vīksnes, asoc. prof. J. Matuļa, doc. V. Vēriņas un                       

lekt. I. Kundziņas  klases studenti. 

              Ar labu sniegumu katedras studenti sevi parādīja Baltijas valstu mūzikas augstskolu kārtējā 

festivālā Viļņā. Festivālā dalību ņēma 

                     skaņu režijas II sem. studente Karīna Ķemere (doc. V. Vēriņas klase), 

                     kompozīcijas II sem. studente Līva Blūma   (lekt. S. Vanagas klase), 

                     kompozīcijas IV sem. students    Leonids Lobrevs (asoc. prof. J. Matuļa klase), 

                     kompozīcijas II sem. studente Margarita Gapčenko (prof. N. Vīksnes klase). 

Ikgadējai prof. O.Zīversa balvai katedra izvirzīja un apstiprināja kompozīcijas II sem. studenti 

Margritu Gapčenko. 
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1.8. Informācija par ārējiem sakariem       

1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. 

       Produktīvu un mērķtiecīgu sadarbību ar darba devējiem nodrošina noslēgtie sadarbības līgumi, 

kuru sadarbības priekšmets ir pedagoģiskās un mākslinieciski radošās prakses īstenošana, 

koncertprakses un docētāju profesionālās meistarības pilnveides nodrošināšana. 

JVLMA prakses un sadarbības līgumus ir noslēgusi: 

- ar 146 izglītības iestādēm, t.sk. ar RPIVA, DU, LU, LKA, LMA; 

- ar Rīgas Latviešu biedrību;  

- ar SIA JVLMA operas  studiju Figaro; 

- ar Latvijas Nacionālo operu; 

- ar Rīgas Domes Kultūras departamentu par koncertprakses organizēšanu Sv. Pētera baznīcā; 

- ar Rīgas profesionālo pūtēju orķestri; 

- ar Latvijas Nacionālo kultūras centru; 

- ar Valsts aģentūru Kultūras informācijas sistēmas; 

- ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (sadarbība Letonika veidošanā un attīstībā); 

- ar VBS Latvijas Radio; 

- ar SIA KM SOUND (par apskaņošanas mācību praksi) 

(1.8.1. punktā nosauktie sadarbības līgumi ir pieejami Studiju programmu direkcijā). 

    

  Kvalitatīvu sadarbību ar darba devējiem veicina profesionālo kultūras institūciju vadošo  

darbinieku, atskaņotājmākslinieku, diriģentu un citu radošo profesiju speciālistu iesaistīšana 

JVLMA darbībā – gan akadēmiskajos amatos, gan docētāju statusā. 

Ilgstoši JVLMA veic izglītojošo darbu: 
Kultūras institūcija Vārds, uzvārds, kultūras institūcijā 

ieņemamais amats 

JVLMA ieņemamais amats 

Latvijas Nacionālā opera un 

balets 

Mārtiņš Ozoliņš - Latvijas Nacionālās 

operas (LNO) galvenais diriģents  

JVLMA docents, Orķestra 

diriģēšanas katedras vadītājs. 

Andris Veismanis - LNO Valdes 

priekšsēdētāja padomnieks 

muzikālajos jautājumos, diriģents 

JVLMA Kora diriģēšanas katedras 

docents 

Ināra Slucka - LNO režisore JVLMA Vokālās katedras docente 

Guntis Gailītis -LNO režisors JVLMA Vokālās katedras docētājs 

Aira Rūrāne - LNO soliste JVLMA Vokālās katedras lektore 

Kristīne Gailīte -LNO soliste JVLMA Vokālās katedras docente 

Andžela Goba - LNO soliste JVLMA Vokālās katedras 

asoc.profesore 

Ieva Parša - Jēkabsone - LNO soliste JVLMA Kora diriģēšanas  katedras 

Dziedāšanas klases lektore 

Krišjānis Norvelis - LNO solists JVLMA Vokālās katedras lektors 

Mārtiņš Zilberts - galvenais operas 

solistu koncertmeistars 

JVLMA Kameransambļa un 

klavierpavadījuma katedras docents 

Ērika Apeine - operas solistu 

koncertmeistare 

JVLMA Koncertmeistaru katedras 

lektore 

Regīna Kaupuža - Baleta repetitore 
JVLMA Horeogrāfijas katedras 

docente 

Aija Frišenfelde – LNO orķestra 

2.koncertmeistare 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

docētāja 

Diana Ozoliņa - LNO orķestra 

mūziķe 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

docente 

Jekaterina Suvorova – LNO orķestra 

arfu grupas koncertmeistare 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

docētāja 

Egils Upatnieks – LNO orķestra 

oboja grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

lektors 
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Kultūras institūcija Vārds, uzvārds, kultūras institūcijā 

ieņemamais amats 

JVLMA ieņemamais amats 

Latvijas Nacionālā opera un 

balets 

Mārtiņš Circenis – LNO orķestra 

klarnetes grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docētājs 

Uldis Zilberts – LNO orķestra 

trombonu grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docētājs 

Latvijas Nacionālais 

simfoniskais orķestris 

(LNSO) 

Edgars Saksons – LNSO inspektors, 

sitaminstrumentu grupas 

koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

asoc. profesors, Sitaminstrumentu 

klases vadītājs 

Imants Resnis – LNSO diriģents JVLMA Orķestra diriģēšanas 

katedras docētājs 

Guntis Kuzma – LNSO galvenā 

diriģenta asistents 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docents, Koka pūšaminstrumentu 

klases vadītājs 

Andris Vecumnieks - Bērnu 

izglītojošo koncertu mākslinieciskais 

vadītājs un diriģents 

JVLMA Kompozīcijas katedras 

asoc.profesors, orķestra klases 

vadītājs 

Sandis Šteinbergs – LNSO 1.vijoļu 

grupas koncertmeistars 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

docents 

Nellija Sarkisjana – LNSO mūziķe JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

docētāja 

Aija Frišenfelde – LNSO orķestra 

mūziķe 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

docētāja 

Terēze Zīberte-Ījaba - LNSO orķestra 

mūziķe 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

vadītāja, docente 

Inese Štrāle  – LNSO orķestra mūziķe JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

docētāja 

Arigo Štrāls - LNSO orķestra alta 

grupas koncertmeistars 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

asoc. profesors 

Ināra Brīnuma - LNSO orķestra alta 

grupas koncertmeistare 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

docente 

Diāna Ozoliņa - LNSO orķestra čella 

grupas koncertmeistare 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

docente 

Sergejs Brīnums - LNSO orķestra 

kontrabasu grupas koncertmeistars 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

docētājs 

Ilze Urbāne - LNSO orķestra flautas 

grupas mūziķe 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docente 

Egīls Upatnieks - LNSO orķestra 

obojas grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

lektors 

Mārtiņš Circenis - LNSO orķestra 

klarnetes grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docētājs 

Jānis Semjonovs - LNSO orķestra 

fagota grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

lektors 

Viesturs Vārdaunis - LNSO orķestra 

mežraga grupas koncertmeistara 

vietnieks 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docents 

Jānis Porietis  - LNSO orķestra 

trompetes grupas koncertmeistara 

vietnieks 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docents 

Uldis Zilberts – LNSO orķestra 

trombonu grupas mūziķis 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docētājs 

Raivis Māgurs – LNSO orķestra 

tubas grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docētājs 

Atis Vintuks - LNSO orķestra 

sitaminstrumentu grupas mūziķis 

JVLMA Instrumenta spēles skolotāju 

katedras docētājs 

Rihards Zaļupe - LNSO orķestra 

sitaminstrumentu grupas mūziķis 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

Sitaminstrumentu klases lektors 
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Kultūras institūcija Vārds, uzvārds, kultūras institūcijā 

ieņemamais amats 

JVLMA ieņemamais amats 

Valsts kamerorķestris 

Sinfonietta Rīga 

 

Normunds Šnē - kamerorķestra 

mākslinieciskais vadītājs un diriģents 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

asociētais profesors 

Baiba Kurpniece - kamerorķestra 

mākslinieciskā producente 

JVLMA Muzikoloģijas katedras 

lektore 

Agnese Kanniņa-Liepiņa - 

kamerorķestra 

inspektore, orķestra vijoļu grupas 

mūziķe 

JVLMA Senās mūzikas katedras 

docente 

Ilona Meija - orķestra flautu grupas 

koncertmeistare  

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docente 

Guntis Kuzma – orķestra klarnetes 

grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docents, Koka pūšaminstrumentu 

klases vadītājs 

Jānis Semjonovs - orķestra fagota 

grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

lektors 

Jānis Porietis  - orķestra trompetes 

grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docents 

Liepājas simfoniskais 

orķestris 

Jānis Porietis  - orķestra čella grupas 

koncertmeistars 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras 

docents 

Profesionālais pūtēju orķestris 

Rīga 

Arvydas Kazlauskas – orķestra 

saksofonu grupas mūziķis  

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

docents 

Jānis Retenais -  orķestra tubu grupas 

koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu katedras 

vadītājs, asoc.profesors 

Valsts akadēmiskais koris 

Latvija 

Māris Sirmais - Mākslinieciskais 

vadītājs un galvenais diriģents 

JVLMA Kora diriģēšanas katedras 

vadītājs, asoc. profesors 

Latvijas Radio koris Sigvards Kļava - Mākslinieciskais 

vadītājs un galvenais diriģents 

JVLMA Kora diriģēšanas katedras 

profesors 

Sadarbība ar profesionālajām organizācijām ārvalstīs 

JVLMA  darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un 

vispirms uz integrāciju Eiropas mūzikas izglītības sistēmā, lai veicinātu studentu un 

docētāju apmaiņu un nodrošinātu augstu kvalitāti mūzikas izglītībā.  

      JVLMA darbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm (viesprofesoru meistarklases, 

semināri, lekcijas), studentu un pasniedzēju apmaiņu (Erasmus un Nordplus 

programmas), dažādiem pasākumiem (koncerti, konkursi, festivāli, konferences, 

individuālie pētījumi), dažādu ES projektu realizāciju, Akadēmisko Programmu 

Aģentūras pārvaldītajām programmām, vēstniecību projektiem, kas tiek realizēti ar 

Eiropas valstu diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un transnacionālām programmām - 

Yamaha, USA Fulbright, International Holland Music Sessions. 

    Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ERASMUS ietvaros piedāvā unikālu 

iespēju pavadīt mācību periodu no 3 mēnešiem līdz  pilnam studiju gadam partneru 

augstskolās. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus ar apm. 100 Eiropas mūzikas 

augstskolām.   Sākot ar nākošo mācību gadu, ERASMUS programmas ietvaros mēs 

uzsākam studentu un docētāju apmaiņu arī ar Baltkrieviju un perspektīvā arī ar Gruziju. 

      Sadarbības līgumi saista JVLMA arī ar P. Čaikovska Maskavas Valsts Konservatoriju, 

N. Rimska-Korsakova Sankt-Pēterburgas Konservatoriju un Minskas Mūzikas akadēmiju, 

kuru ietvaros tiek realizēti interesanti projekti, iesaistot vairāku augstskolu pasniedzējus 

un studentus. 

         JVLMA studenti ik gadu piedalās starptautiskos jauniešu orķestros un koros, 

tādējādi iegūstot lielisku profesionālo pieredzi izcilu diriģentu vadībā:  EUYO (ES 

Jauniešu orķestris), Gustav Mahler Jugendorchester, BachAkademie Stuttgart orķestris un 

koris, Schleswig-Holstein Musik Festival orķestris un koris,  Baltic Youth Philharmonic, 

Orchester Norden, Europa Cantat, Animato Stiftung. 
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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) 

       

1.8.2. Augstskolas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena 

īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības (radošo procesu). 
 

     Augstskolas starptautiskā sadarbība un internacionalizācija ir viena no JVLMA stratēģiskajām 

prioritātēm un galvenokārt tā tiek nodrošināta ar tādu aktivitāšu palīdzību kā dalību starptautiskajās 

organizācijās, piedalīšanos starptautiskajos projektos, ārvalstu studentu piesaiste studijām JVLMA 

piedāvātajās studiju programmās un apmaiņas programmu īstenošana starp ārvalstu augstskolu un 

JVLMA akadēmisko pesonālu.  

      JVLMA apzinās, ka internacionalizācijai ir ļoti svarīga loma starptautiskās atpazīstamības 

veidošanas procesos, lai JVLMA kļūtu par vienu no nozīmīgākajām mūzikas augstskolām Eiropā, 

nodrošinot studējošo un mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, 

pētniecībā un izglītojošajā darbībā. Tāpēc JVLMA arvien meklē veidus kā sadarboties un vienojas 

par sadarbību ar tādām ārvalstu augstākās izglītības iestādēm un citām kultūras institūcijām, kuras ir 

ieinteresētas kopīgo studiju programmu izstrādē,  studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņā.   

     JVLMA katru gadu pieaug ārvalstu studējošo skaits. Atskaites periodā pie mums studēja 38 

studējošie no 17 valstīm.  

    Lai nodrošinātu Augstskolu likuma prasību īstenošanu jautājumā par vismaz piecu procentu, 

rēķinot no JVLMA akadēmiskā personāla skaita, ārvalstu viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, 

viesdocentu un vieslektoru piesaisti, pārskata periodā JVLMA bija nodarbināti 6 ārvalstu profesori 

– Stīgu instrumentu katedra - 2, Pūšaminstrumentu katedra – 1, Skaņu režija – 1, Džeza mūzikas 

katedrā – 1, Muzikoloģijas katedra – 1. Pieci viesprofesori iepriekšējo piecu gadu laikā bija 

nodarbināti akadēmiskā amatā kādā no akreditētām Eiropas Savienības valstu augstkolām. 

    Pārskata periodā JVLMA neveica studējošo aptauju par viesprofesoru darbu, tāpēc nav iespējams 

izvērtēt ieguldītā darba ietekmi uz studiju un pētniecības/radošo procesu. Mutiski komunicējoties ar 

Skaņu režijas, Džeza mūzikas un Stīgu instrumentu programmu studentiem, par ārvalstu profesūras 

darbu ir saņemtas tikai pozitīvas  atsauksmes. 

 

1.8.3. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 
 

ERASMUS un NORDPLUS programmu ietvaros 2014/2015. akadēmiskajā gadā partneru 

augstskolās mācījās 35  JVLMA studenti,  pie mums – 17 studenti. 

Notika JVLMA 24 docētāju meistarklases  partneru augstskolās: 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra: 

 Gunta Sproģe  - Šopēna Universitātē Varšavā 

 Dace Kļava – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

 Jānis Maļeckis – Brno Mūzikas akadēmijā, Igaunijas Mūzikas akadēmijā 

 Aldis Liepiņš – Gdaņskas Mūzikas akadēmijā 

Mārtiņš Zilberts – Igaunijas Mūzikas akadēmijā 

Herta Hansena – Vītauta Dižā Universitātā Kauņā 

 

 

 

 

http://www.aecinfo.org/
http://www.abam.dk/
http://www.elia-artschools.org/
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Pūšaminstrumentu katedra: 

Jānis Retenais – Lietuvas Mūz.akadēmijā un Luksemburgas Konservatorijā 

Artis Sīmanis –  Perpinjanas Konservatorijā Francijā 

Arvīds Kazlausks – Sibeliusa Akadēmija Helsinkos 

Gatis Evelons – Vroclavas Mūzikas akadēmijā Polijā 

Ilona Meija – Vītauta Dižā Universitātē Kauņā 

Vokālā katedra:         

Kristīne Gailīte – Sibeliusa Akadēmijā Helsinkos 

Antra Jankava – Hāgas Karaliskajā Konservatorijā 

Andžella Goba – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

Muzikoloģijas katedra: 

 Anda Beitāne –  Vīnes Mūzikas un mākslu Universitātē (2 x) un  

        Budapeštas Mūzikas akadēmijā 

Jānis Kudiņš & Gundega Šmite – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

Stīgu instrumentu katedra: 

 Eva Bindere – Dānijas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā un Trosingenas Mūzikas augstskolā 

 Jekaterina Suvorova – Parmas Konservatorijā 

Ērģeļu klase: 

 Vita Kalnciema – Vircburgas Mūzikas augstskolā 

 Larisa Bulava – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

Džeza katedra: 

Indriķis Veitners – Viljandi Kultūras akadēmijā  

Kaspars Kurdeko – Kauņas Vītauta Dižā Universitātē  

Kompozīcijas katedra: 

  Juris Karlsons & Andris Vecumnieks  - Berlīnes Mākslu universitāte 

Klavieru katedra: 

 Sergejs Osokins – Dānijas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā 
 

Pie mums notika vairāk nekā 40 ārvalstu augtskolu profesūras meistarklases un lekcijas: 

ALEKSANDRA TEHNIKA   Patrick Krysatis (Luksemburgas Konservatorija) - 

šogad novadīja 2 seminārus; 

KLAVIERES Diāna Ketlere (Londonas Karaliskā Mūzikas akadēmija),  

Julia Mustonen-Dahlquist (Zviedrija), Rokas Zubovas (Kauņa), Sergejs 

Okruško (Viļņa), Laura Mikkola (Somija) 

ĒRĢELES Christofers Stembridžs   

STĪGAS Sergejs Azizjans (vijole, Kopenhāgena), Florians Donderers (vijole, 

Brēmene), Tobiass Granmo (vijole, Gēteborga), Sol Gabetta (čells, Šveice), 

Florians Rons (čells, Šveice), Deniss Severins (čells, Šveice), Agnes Kallay 

(čells, Ungārija), Tims Frederiksens (alts, Kopenhāgena), Stefano Karlini 

(alts, Milāna), Emmanuela Degli Esposti (arfa, Parma) 

KAMERANSAMBLIS Sergejs Azizjans, Diana Ketlere, Tims Frederiksens, ECMTA 

konferences dalībnieki: A.Bondurjanskis, M. Lohuaru, N. Sakkos, D. 

Balsyte, K. Jankowska, a. Prabucka, K. Sperski, P. Pačeko, E. Rotšteins, D. 

Dolans. 

SENĀ MŪZIKA Leila Schayegh (Bāzele) 

PŪŠAMINSTRUMENTI 

Flauta Philippe Bernold (Parīze), Giedrius Gelgotas (Lietuva) 

Oboja  Christian Schmitt (Cīrihe), Omar Zoboli (Bāzele), Robertas Beinaris (Viļņa) 

Klarnete Jörg Widmann (Vācija), Fabio Di Casola (Cīrihe) 

Fagots Georg Klütsch (Ķelne), Sergio Lazzeri (Trieste) 

Saksofons Rolf-Erik Nystrom (Norvēģija), Jorgen Petterson (Zviedrija), Johannes Torrel 

(Dānija), Philippe Geiss (Francija), Olavi Kasemaa (Igaunija) 

Trompete Olivier Theurillat (Lozanna), Thierry Caens (Liona) 

Mežrags Olivier Darbellay (Lucerna), Marcus Wittgens (Ķelne) 
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Eifonijs Stephen Mead (Mančestra) 

Tuba Guy Michel (Lozanna) 

SITAMINSTRUMENTI Paolo Pasqualin (Como),  Ludwig Albert (Beļģija) 

DIRIĢĒŠANA  Lutz Köhler (Vācija),  Jörg-Peter Weigle (Vācija), Lorenzo Della Fonte 

(Itālija) 

VOKĀLĀ MĀKSLA   Vesta Grabštaite (Sudzuki metode, Viļņa), Martina Roos & Christian Attila 

(aktiermeistarība, Helsinki), Stelia Doz (Milāna), Gerda van Zelm (Hāga)  

OPERAS KLASE Andreass Baumans (Drēzdene) 

KOMPOZĪCIJA Jamie Bullock & Ed Bennett (Birmingema), Reinhard Febel (Zalcburga), 

Param Vir (Lielbritānija), ansamblis ums `n jip (Bāzele), Keith Fullerton 

Whitman 

DŽEZA KLASE Nadine Nix, Ron van Stratum, Frank Peeters (Beļģija – Nīderlande), Torbjorn 

Gulz (Stokholma),  Anka Koziel (Hāga), Francesco d`Auria (Como), Wouter 

Turkenburg (Hāga) 

HOREOGRĀFIJA Clarissa Mucci  & Giuseppe Grifone (Roma), Chris De Feyter (Antverpene) 

 
 

1.8.4. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un 

līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai ir sadarbība ar citām augstskolu bibliotēkām. 
        
       JVLMA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas augstskolām: Latvijas Kultūras akadēmiju, 

Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Daugavpils 

Universitāti. 

Sadarbība notiek šādās jomās:  

- studenti klausītāja statusā apgūst brīvās izvēles studiju kursus; 

- studējošie klausītāja statusā apgūst atsevišķas studiju programmas daļas studiju kursus (RTU – 

Skaņu režijas specializācijas studenti, LU - akadēmiskās maģistra studiju programmas maģistranti 

un doktoranti, LKA – profesionālo bakalaura studiju programmu studenti brīvās izvēles studiju 

kursus svešvalodās); 

- docētāji profesionālās meistarības pilnveides nolūkā klausās GURU lekcijas; 

- tiek īstenoti kopīgie mākslinieciski radošie projekti; 

- tiek īstenoti kopīgie zinātniskās pētniecības projekti (konferences, publikācijas, promocijas darbu 

priekšaizstāvēšana un aizstāvēšana, docētāju piesaiste doktorantūras studiju kursu īstenošanai) 

        2014./2015.akadēmiskajā gadā JVLMA bibliotēkas krājums tika papildināts par 1304 vienībām 

(285- iepirktās vienības, 1019- dāvinājumi). Nozīmīgākie dāvinājumi šajā gadā saņemti no Pētera 

Vaska, Andreja Ozoliņa, Inese Lūsiņas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Leipcigas Universitātes, 

Vernera Rodrigo Lediņa, kā arī vēl joprojām saņemam dāvinājumus no Aivara Kalniņa un Baibas 

Vītoliņas. Šogad izveidota uzlīme dāvinājumiem ar JVLMA logo un dāvinātāja vārdu un uzvārdu, 

kura tiek ielīmēta visos dāvinātajos eksemplāros. Informācija par jaunieguvumiem tiek publicēta 

katru mēnesi un ir atrodama mājas lapā sadaļā Bibliotēka → Jaunieguvumi. Grāmatu nodaļā 

regulāri tiek veidotas jaunieguvumu izstādes, kurās ir apskatāmas jaunākās grāmatas mūsu 

bibliotēkā. Tiek plānots izvietot arī stendu Nošu nodaļa, lai būtu plašākas iespējas informēt 

bibliotēkas lasītājus par jaunumiem.  

Bibliotēkas apmeklētājiem šajā studiju gadā pieejamas trīs abonētās datubāzes – Grove Music, 

Naxos Music Library un Letonika, kā arī SCOPUS un Science Direct datubāzes, kuras Latvijas 

augstskolas saņēma Akadēmiskā tīkla ietvaros. Bibliotēkas lietotājiem tika nodrošināta iespēja 

izmēģināt piecas datubāzes. Datubāzes pieejamas JVLMA IP adrešu diapazonā. 

 

1.8.5. Studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u.tml.  

     Erasmus + Harta 69932-LA-1-2014-1-LV-EPPKA3-ECHE        
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1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

1.9.1. Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo 

iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes 

pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība. 

    Studiju programmas īstenošanas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 

- studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 

par aizvadīto akadēmisko gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti katedru un Senāta 

sēdēs; 

- pasākumi, kurus regulāri veic atbildīgās katedras,  

* studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze,  

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

* akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju/nodarbību, meistarklašu/ pārbaudījumu apmeklējumu 

plānošana, 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, 

- pasākumi, kurus regulāri veic atbildīgās katedras, sadarbībā ar studentu pašpārvaldi:  

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

pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 

* studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to novēršanu 

un programmas attīstības iespējas, 

- pasākumi, kurus regulāri veic atbildīgās katedras, sadarbībā ar ārlietu daļu:  

* ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 

* 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. 
 

1.9.2.  Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas Standartos 

un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi Eiropas 

asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā. 

         JVLMA kvalitātes vadības sistēma tiek uzturēta un attīstīta atbilstoši Eiropas izcilības 

modelim (EIM), kas ir balstīts uz sabiedrības, augstskolas personāla interešu izzināšanu un 

ievērošanu, partnerattiecībām, uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, personāla izglītošanu  un 

iesaistīšanu kvalitātes pilnveidošanas procesos JVLMA mērķu sasniegšanai. EIM ieviešana 

nodrošina iespēju JVLMA darbības sistemātiskai pašnovērtēšanai, iegūstot informāciju gan par 

neatbilstībām, gan par augstskolas būtiski uzlabojamajām darbībām. Pamatojoties uz pārskatā 

uzrādīto informāciju, var novērtēt reālo situāciju, kādā atskaites periodā attiecībā pret izcilību 

atrodas augstskola. 

JVLMA ir izstrādājusi Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģiju, kuru 

konsekventi īsteno praktiskajā darbībā. JVLMA Stratēģija izstrādāta atbilstoši prasībām, kas 

noteiktas Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā  

1.daļā Eiropas standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai augstākās izglītības 

iestādēs (dokumentu izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā). 

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

starptautiskā atpazīstamība, augstākā kvalifikācija, spēja nodrošināt izglītību valsts vajadzībām 

nepieciešamajiem speciālistiem, kuru zināšanas, prasmes un attieksmes atbilst valsts izglītības 

standartos noteiktajām prasībām un profesijas standartos formulētajām kompetencēm.  

Kvalitātes politikas mērķi: 

1) izglītot  augstas raudzes mūziķus, horeogrāfus, mūzikas nozares pētniekus un nozares 

pedagogus, nodrošinot kvalitatīvas studijas visu līmeņu Mūzikas un skatuves mākslas, kā arī 

Nozares pedagogu izglītības daudzveidīgajās studiju programmās, 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; 
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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 darbības kvalitātes novērtēšanai lieto aptaujas (anketēšana) metodi, iekšējo auditu,   

kā arī absolventu un darba devēju atsauksmes.  

Kvalitātes vadības sistēma ietver kvalitātes nodrošināšanas nepieciešamo posmu īstenošanu: 

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

saimniecisko darbību;  

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

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

institūcijām, valsts pārvaldes iestādēm, privātām institūcijām un citiem sadarbības 

partneriem; 

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

akadēmijas vadību un konkrētu vēlamo rezultātu sasniegšanas procesā iesaistīto akadēmijas 

personālu; 

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

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

akadēmiskajām, zinātniskajām un iestādes administratīvās un saimnieciskās vadības 

prasībām. 

       Īstenojamo studiju programmu aktualitātes nodrošināšana un nepārtraukta pilnveidošana, kā arī 

jaunu studiju programmu izstrādāšana notiek ievērojot visu mūzikas, horeogrāfijas un mūzikas 

pedagoģijas augstākajā  izglītībā ieinteresēto pušu intereses, sistemātiski izzinot un novērtējot šādus 

aspektus: 

 -  topošo studējošo un absolventu vajadzības; 

 -  esošo studējošo vēlmes un to apmierinātības līmeni; 

 - darba devēju prasības; 

 -  kultūrvides attīstības tendences Latvijā un pasaulē; 

 -  labas prakses piemērus augsti kvalificētu mūzikas, horeogrāfijas un mūzikas       

              pedagoģijas speciālistu sagatavošanai. 

Lai nodrošinātu kvalitāti 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; 
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          - mērķtiecīgi sadarbojas ar studējošajiem, absolventiem, darba devējiem, izglītības iestādēm,  

      valsts un profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu mākslas augstskolām un citām  

      kultūras   institūcijām; 

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

augstskolām; 

         - aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko kultūras izglītības organizāciju darbā. 

                

1.9.3. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē 

kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas. 
 

     Ja studiju virziena Mākslas kāda no studiju programmām tiks likvidēta vai reorganizēta, 

JVLMA:  

1) attiecīgās studiju programmas sekmīgiem studējošiem nodrošinās iespēju turpināt izglītības 

ieguvi studiju virziena Mākslas citā studiju programmā vai studiju virziena Izglītība, pedagoģija un 

sports studiju programmā, vai citā augstskolā ar kurām JVLMA ir noslēgusi sadarbības līgumus, 

t.sk. Daugavpils Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Universitātē, Rīgas Pedagoģijas 

un Izglītības vadības akadēmijā. Studējošie būs spējīgi integrēties citas profesionālās bakalaura 

studiju programmas vēlākajos studiju posmos atbilstoši Augstskolu likuma 47.panta Studiju 

uzsākšana vēlākajos studiju posmos un Ministru kabineta 16.11.2004. noteikumu Nr.932 Studiju 

uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju posmos prasībām. 

2) ja izglītības programma augstskolas rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiks akreditēta vai 

licence tiks anulēta un maksas studiju studējošais nevēlas turpināt studijas citā izglītības 

programmā, JVLMA studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju no pašu ieņēmumiem.  

JVLMA no studiju maksas ieņēmumi gadā kopā sastāda vidēji EUR 231345,-        

         JVLMA rektors slēdz Studiju līgumu ar katru studentu, kurā paredzētas ne tikai augstskolas 

tiesības un pienākumi, bet arī atbildība. Studiju līgums tiek slēgts visam studiju periodam, paredzot 

nemainīgu studiju maksu visā studiju laikā. Izdevīga ir studiju maksas sistēma, kas studentam 

pieļauj studiju maksu par studijām maksāt pa semestriem un arī pa daļām.  

        

 

 

 



Pārskats  

par veiktajām darbībām studiju 

virziena Mākslas  

pilnveidei 

2014./2015.akadēmiskajā gadā 

 

 

II.  
 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas 

 

studiju programmu  

 

raksturojums 
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

 

2.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai 

grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

 

1) Studiju programmas nosaukums: 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālā bakalaura studiju programma 

„Instrumentālā mūzika“ 

kods 42212 

apakšprogrammas: 

- Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, ērģeļspēle, akordeona spēle); 
- Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, arfas spēle, 

kokles spēle, ģitāras spēle); 

- Pūšaminstrumentu spēle (Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / 

trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle) 

- Sitaminstrumentu spēle 
- Džeza mūzika 
- Vēsturisko instrumentu spēle  

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds mūzikā/ 

instrumenta mūziķis atbilstoši iegūtajai specializācijai 

(5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) 
  

3) Studiju programmas mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām profesionālo mūziķu - atskaņotāmākslinieku 

sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, instrumentu 

mūziķa profesijas standartam atbilstošas praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi 

konkurēt mūziķu profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un 

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

humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas 

darbības un mūsdienīguma principus, respektē  Latvijas tautas intereses, iekļaujoties 

starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt atskaņotājmākslinieka augstāko 

profesionālo kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un atbilstoša instrumenta spēles 

pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām bakalaura studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 

formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās pētniecības 

darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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          2.1.2 Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti  

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

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Rezultāti 

     Profesionālās bakalaura studiju programmas  A daļas - profesionālo un vispārizglītojošo studiju 

kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Instrumentu mūziķis profesijas standartā iestrādātajām 

prasībām, lai veiktu instrumentu mūziķa pienākumus profesionālajos orķestros, uzstājoties 

publiskajos koncertos un citos radošajos projektos. Students ir ieguvis zināšanas instrumentu spēles 

vēsturē, mūzikas formas mācībā, harmonijā un polifonijā, mūzikas notācijas un muzikālās dzirdes 

attīstības aspektos, izpratni par mūzikas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes 

līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to 

daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām, zinātniskās pētniecības metodēm, par dažādas 

sarežģītības pakāpes instrumentālo skaņdarbu iestudēšanas tehnoloģijām, par skaņdarba 

atskaņojuma tehniskā un mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par mākslinieciskās 

individualitātes izpausmes iespējām skaņdarbu interpretācijās, par instrumentālā žanra 

mākslinieciskā repertuāra atlases un koncertprogrammas veidošanas principiem, par mūziķa 

profesionālo ētiku.  

B daļas - profesionālās izglītības instrumenta spēles pedagoga studiju kursu apguves rezultātā 

students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās vidējās 

izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  

profesionālo mūzikas priekšmetu pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un 

audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā procesa 

plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības 

motivēšanas metodēm, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, mācību materiālu 

sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo mūzikas mācību 

priekšmetu satura apguves metodēs,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes 

izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  noslēguma prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un 

radoši apgūt mācību priekšmeta saturu un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē. 

Kompetence 

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un instrumentu mūziķa 

profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 

vēsturē un teorijā, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas nozares 

attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu - 

instrumentu spēles vēsturē, skaņdarbu interpretācijas mākslā un mūzikas instrumenta spēles apguves 

metodikā - atbilst instrumentu mūziķa profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Instrumentu mūziķis 

spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas 

izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu apguves metodēm un to 

daudzveidību. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti 

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

svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesionālos 

teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (instrumenta spēle, orķestris, ansambļa spēle, 

mākslinieciskā darba prakse, pedagoģiskā prakse)  ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas 

instrumenta mūziķa pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas 

standartā Instrumentu mūziķis prasmju daļā iestrādātajām prasībām. Instrumentu mūziķis ieguvis 

prasmes analizēt instrumentālos skaņdarbus, spēlēt vismaz divus mūzikas instrumentus solo, 

ansamblī vai orķestrī, iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos 
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skaņdarbus, spēlēt iepriekš nesagatavotus dažādu stilu un žanru skaņdarbus pēc notīm, transponēt tos, 

improvizēt, atlasīt instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  koncertprogrammas, 

novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas, veikt darbu individuāli 

un grupā, pilnveidot savu profesionālo meistarību. Pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir 

ieguvis prasmes plānot savu un izglītojamo mākslinieciskās jaunrades darbu, noteikt izglītojamo 

individuālās īpatnības, radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un 

uzdevumus, motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam, ar izglītojamo iestudēt un publiski 

atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un stilu instrumentālos skaņdarbus solo un 

skaņdarbus ansamblim, panākt skaņdarba satura atklāsmi, attīstīt instrumenta spēles tehniskās un 

mākslinieciskās prasmes, izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un 

formas), veidot mācību metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās saziņas 

līmenī, lietot mūzikas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, prot ievērot 

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

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

JVLMA organizētajos projektos. 

Kompetence 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt instrumentu mūziķa un 

mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus - pielietot zināšanas atskaņotājmākslas jomā, 

pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām, izskaidrot mūzikas attīstības 

likumsakarības, analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus, radīt pozitīvu un radošu 

atmosfēru, prognozēt un sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu, brīvi spēlēt dažādu stilu un 

žanru iepriekš nesagatavotus skaņdarbus pēc notīm, transponēt tos, improvizēt, patstāvīgi iestudēt un 

publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus, atlasīt instrumentālā žanra 

māksliniecisko repertuāru un sastādīt  koncertprogrammas, organizēt un plānot savu un muzicējošā 

kolektīva darbu, izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu 

programmas mūzikas skolām un vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, 

plānot, organizēt un vadīt mācību stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās 

zināšanas un prasmes, iemācīt izglītojamajam dažādas sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un stilu 

skaņdarba satura atklāsmi konkrēta instrumenta atskaņojumā, izskaidrot mācīšanās paņēmienus, 

salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, attīstīt instrumenta spēles tehniskās un mākslinieciskās prasmes, 

formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un 

risinājumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē un instrumentu mūziķa profesijā, tos 

izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj 

patstāvīgi strukturēt savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo 

pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot 

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

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

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

un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti 

Studiju kursu Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Instrumenta spēles vēsture, Mūzikas 

priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā 

students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  

pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju - informācijas meklēšana 

ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, elementāru aprēķinu veikšana 



44 

 

MS Excel programmā, mūzikas materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT programmu, 

sintezēt mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes 

fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt 

dažādas mūziķa profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis 

pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas nozarē. 

 Kompetence 

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

izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē 

instrumentu mūziķa profesijā, parādīt, ka izprot mūziķa un pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt 

atskaņotājmākslinieka profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties mūzikas 

profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 
 

    2.1.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības:    

Instrumenta spēle, Kolokvijs instrumenta spēlē, Kolokvijs Mūzikas literatūrā un teorijā 

mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma prasību 

apjomā.  

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto centralizētie 

eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un Svešvaloda, izņemot personas, kuras vidējo 

izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs 

vai personas ar īpašām vajadzībām.  

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu 

sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vidējās izglītības gala pārbaudījumu 

vērtējumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais vērtējums nedrīkst būt zemāks 

par 5 - “viduvēji” (10 ballu sistēmā) vai 3 - “viduvēji” (5 atzīmju sistēmā). 

        Lai konstatētu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA 

profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu prasību 

pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām.  

Papildu prasību pārbaudījumi: 

 instrumenta spēle (akadēmiskā vai vēsturiskā, vai džeza instrumenta spēle); 

 kolokvijs instrumenta spēlē;  

 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma) . 
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2.1.4. 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 

plānojumu) 

            Studiju programmas struktūra un saturs atbilst mūzikas speciālistu izglītošanas prasībām, 

veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un zinātnisko atziņu lietošanu mākslinieciski 

radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26.augusta 

noteikumu Nr.512 “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 0,35%  pret  0,65%, t.i. no 40 

darba stundām nedēļā studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas 

saturu apguva patstāvīgajā darbā. 

Studiju procesa īstenošanas, docēšanas  un studiju satura apguves kvalitātes kontroli 

un analīzi regulāri veica atbildīgās struktūrvienības.  

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību 

studiju kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju 

darbu ikgadu pieaug. Šī gada absolventi ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā 

atbilstību un lietderību iegūtajai profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju kursa 

īstenošanas pilnveidē. Absolventu secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts pieņēma 

lēmumu iesniegt Senātam apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju programmu 

satura aktualizāciju. 

 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

“A” daļā (obligātie studiju kursi 150 ECTS KP) ir iekļauti profesionālie studiju kursi 

(120 ECTS KP) un vispārizglītojošie studiju kursi (30 ECTS KP).  

Profesionālo studiju cikla apjomu katrā apakšprogrammā nosaka katras specializācijas 

nepieciešamās profesionālās prasmes un zināšanas. Vispārizglītojošie studiju kursi (Latviešu 

valodas kultūra, Svešvaloda, Literatūras vēsture, Uzņēmējdarbība, Filozofija, Mākslas 

vēsture, Reliģiju vēsture) nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro un sociālo zinātņu 

nozarē, attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiemaņas.  

 

“B” daļa –ierobežotās izvēles studiju kursi, 24 ECTS KP.  

B daļas studiju kursu saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 03.10.2000. noteikumos 

Nr.347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 

kvalifikācijai” izvirzītajām prasībām. Plānoto studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, 

Metodika, Pedagoga ētika, Pedagoģiskā prakse) apguve nodrošina instrumenta spēles 

pedagogam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi, absolventam, kurš iegūst 

instrumenta spēles mūziķa profesionālo kvalifikāciju, paver plašākas darba tirgus iespējas, kā 

arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās izglītības 

sistēmā.  

 

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

paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas atskaņotājmākslinieka specializācijas 

jomās – Informātikas tehnoloģijas, lietišķā svešvaloda, Improvizācija, Elektroakustiskā 
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mūzika, Kompozīcija/aranžēšana, Skatuves uzvedības kultūra, Džeza mūzika,Semā mūzika – 

baroka orķestris, senās mūzikas ansamblis, cita instrumenta spēle u.c.  

 

Prakse – 39 ECTS  KP. Prakses periods ir 8 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionāli mākslinieciskā darba pieredzi. Prakse 

nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.   

Prakses laikā ir plānota: instrumenta spēles prakse – koncertprogrammu sagatavošana un 

atskaņojums, pavadījumu prakse, ansambļa un/vai  orķestra koncertprogrammas 

sagatavošana un atskaņojums.  

 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS  KP 

Studiju programmas noslēgumā ir jākārto: 

Visu studiju apakšprogrammu noslēgumā: - kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un 

teorijā; - diplomeksāmeni metodikā un pedagoģiskajā praksē; 

 

apakšprogrammā Taustiņinstrumentu spēle 

Koncerteksāmens instrumenta spēlē 

Pavadījums (izņemot akordeona spēli) 

Kameransamblis 

 

apakšprogrammās Stīgu instrumentu spēle/Pūšaminstrumentu spēle/Sitaminstrumentu spēle  

Koncerteksāmens instrumenta spēlē 

Kameransamblis 
 

- apakšprogrammā Džeza mūzika 

Kolokvijs specialitātē, džeza mūzikas vēsturē un teorijā  

Koncerteksāmens instrumenta spēlē 

Džeza kombo (ansamblis) - koncerteksāmens 
 

- apakšprogrammā Vēsturisko instrumentu spēle  

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā 

Koncerteksāmens instrumenta spēlē 

Baroka orķestris/ansamblis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

Studiju plāns 

 specializācija Klavierspēle 
 

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 KP) 

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

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 46,5 KP 

Pianisma 

vēsture 

6 G 70 90 30iv/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

30E/3      

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

vēsturē 

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

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/3       

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/7,

5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas 

mūzikas vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  73,5KP 

Klavierspēle 33 I 667 213 48 E/ 

15 

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

E/

3 

23E/3 35E/3  

Klavier-

pavadījums 

15 I 296 104  15i/ 

1,5 

15iv 

/1,5 

10iv/ 

1,5 

10iv/ 

1,5 

13

E/

3 

13E/3 28 E/3  

Kamer-

ansamblis 

19,5 I 350 178  30i/ 

1,5 

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

E/

3 

23E/3 23E/3  

 

Radniecīgais 

instruments 

 

 

 

6 

 

I 

 

110 

 

50 

Ērģeļ- 

spēle 

10i 

 

 

1,5 

Ērģeļ- 

spēle 

10i 

 

 

1,5 

Ērģeļ-

spēle 

vai 

klavesī

na 

spēle 

15 

iv/1,5 

Ērģeļ-

spēle 

vai 

klavesī

na 

spēle 

15 

iv/1,5 

    

Klavesī

na 

spēle 

10i 

Klavesī

na 

spēle 

10i 

    

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 

valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmēj-

darbības 

pamati  

(Darba 

tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, 

civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Literatūra 

mūzikā 

4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,,5 

    

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

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

1,5 

20/10i/ 

3 

    

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

Filosofija 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     
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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 KP) 

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

B daļa – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  19,5 
Psiholoģija 

 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

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

Vispārējā 

metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Klavierspēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga 

ētika (t.sk. 

uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP (drīkst izvēlēties tikai vienu individuālo nodarbību studiju kursu) 

C1 – profesionālās izglītības ērģeļspēles vai klavesīna spēles pedagoga  studiju kursi 
Ērģeļspēle vai 

klavesīna 

spēle 

4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta 

spēles 

metodika 

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

DE 

kopā ar 

ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/

3 

 

C2 – vispārējie studiju kursi 
Koncert-

meistara 

diriģenta 

asistenta māksla 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
  

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15         15 

i/3 

Elektroakustis-

kā mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

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

1,5 

 

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

1,5 

 

Klavier- 

pavadījums 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/1,5   

Kamer-

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Ērģeles 6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3 

Klavieru duets 3 G 42 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Klavesīns 6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3 

Brīvā 

improvizācija 

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

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

1,5 
 

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

1,5 
15i/1

,5 
Orķestra 

pianists 

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

1,5 

 

Ievads 

akustikā 

3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Kopā 9     
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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 KP) 

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

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

1,5 

10i/ 

1,5 

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

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

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

 

Klavier-

pavadījums 

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

1,5 

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

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE/3 

Koncert-

eksāmens 

klavierspēlē 

6 I 125 35         35 DE/6 

Klavier- 

pavadījums 

4,5 I 90 30         30 DE/ 

4,5 

Kamer-

ansamblis 

4,5 I 90 30         30 DE/ 

4,5 

 

 

specializācija Ērģeļspēle 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 58,5 KP 
Ērģeļbūve un 

vēsture 

6 G 85 75    15i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/3   

Teoloģijas 

pamati 

1,5 G 25 15  15i/ 

1,5 

       

Liturģika 1,5 G 25 15   15i/ 

1,5 

      

Himnoloģija 3 G 20 60   30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

    

Sakrālās 

mūzikas 

vēsture 

6 G 40 120 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 
    

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

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

Mūzikas 

teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/9 30iv/ 

1,5 

30iv/3 

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Praktiskā daļa –  61,5 KP 

Ērģeļspēle 36 I 747 213 48E/ 

13,5 

38E/ 

4,5 

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

Ērģeļu 

pavadījums un 

ansamblis 

4,5 I 90 30 15iv/ 

1,5 

15E/3       

Klavier- 

spēle 

7,5 I 140 60 15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

Klavesīna 

spēle 

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

1,5 

  

Balss 

nostādīšana 

3 I 65 15   15i/3      

Diriģēšana 6 I 100 60     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi –  30 KP 
Latviešu 

valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba 

tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, 

civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Literatūra 

mūzikā 

4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,5 

    

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/3 20/10i/ 

1,5 

    

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

Filosofija 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 – profesionālās izglītības ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Ērģeļspēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika 

(t.sk. uzņemuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

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

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Klavierspēles 

metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 

1,5 

DE 

kopā ar 

ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/3  

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

māksla 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15        15i/3 

Elektro-

kustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/1,5  

Gregoriskā 

dziedāšana 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/1,5  

Ģenerālbass 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/1,5  

Instrumenta 

spēle 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/1,5  

Kamer-

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Ievads 

akustikā 

3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Pavadījums 3 G 65 15     15i/3    

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

1,5 

10i/3 10i/ 

1,5 

10i/3 10i/ 

1,5 

10i/6 10i/ 

1,5 

Ērģeļu 

pavadījums 

un ansamblis 

12 I 230 90   15iv/ 

1,5 

 

15iv/ 

1,5 

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

Liturģiskā 

spēle 

3 I 50 30   15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

    

Improvi-

zācija 

6 I 115 45     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/3  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens 

ērģeļspēlē 

9 I 205 35        35 DE 

/9 

Ērģeļu 

pavadījums 

un ansamblis 

6 I 130 30        30DE 

/6 
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specializācija Akordeona spēle 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP P) 

 

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

 

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

spēles vēsture 

4,5 G 90 30 15i/ 

1,5 

15E/3       

Ievads mūzikas 

vēsturē 

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

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/9 30iv/ 

1,5 

30iv/3 

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

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

Praktiskā daļa –  54 KP 

Akordeona 

spēle 

31,5 I 627 213 48E/ 

13,5 

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

Kamer-

ansamblis 

15 G 240 160 30iv/ 

1,5 

30E/3 20iv/ 

1,5 

20E/3 20iv/ 

1,5 

20E/3 20iv/ 

1,5 
 

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

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu 

valodas 

kultūra 

(lietišķie 

raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 
1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmēj-

darbības 

pamati  

(Darba 

tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, 

civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Literatūra 

mūzikā 
4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,5 

    

Uzņēmēj-

darbības 

pamati 
(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

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

3 

20/10i 

/1,5 

    

Mākslas 

vēsture 

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

1,5 

  

Filosofija 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     

 

 



53 

 

 

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

 

B daļa – profesionālās izglītības akordeona spēles pedagoga studiju kursi  – 45 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Akordeona 

spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga 

ētika (t.sk. 

uzņemuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 25,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
 

Diriģēšana un 

partitūras 

spēle 

12 I 200 120 15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/3 15E 
vērtē-

jums kopā 

ar studiju 

kursu 

darbs ar 

ansambli 

Aranžēšana 3 I 35 45       30i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Darbs ar 

ansambli vai 

orķestri 

6 I 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9  KP  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15        15i/3 

Ievads 

akustikā 

3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Elektroakustis

-kā mūzika 

3 G 65 15        15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,

5 

15i/ 

1,5 

 

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/1,

5 

15i/ 

1,5 

 

Kamer-

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Viendabīgais 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Instrumenta 

spēle 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Akordeona 

uzbūve, 

apkope un 

remonts 

3 G 65 15      15i/3   

Prakse – 39 KP 
Akordeona 

spēle 

31,5 I 770 70  10i/ 

1,5 

10i/ 

7,5 

10i/3 10i/ 

12 

10i/ 

1,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

1,5 

Kamer-

ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

 



54 

 

 

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

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens 

akordeona 

spēlē 

10,5 I 245 35         35 DE 

/10,5 

Kamer-

ansamblis 

4,5 G 90 30         30DE 

/4,5 

 

apakšprogramma Stīgu instrumentu spēle   

specializācijas Vijoļspēle, alta spēle, čella spēle 

 

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 KP ) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 

Stīgu 

instrumentu 

atskaņotāj-

mākslas vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Ievads mūzikas 

vēsturē 

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

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

 

Praktiskā daļa –  76,5 KP 

Vijoļspēle vai 

alta spēle vai 

čella spēle 

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

4,5 

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

Kameransamblis 

 

7,5 I/*)G 80 40/*)80   10/*) 

20iv/ 

1,5 

10/*) 

20iv/ 

1,5 

10/*) 

20E/3 

10/*) 

20iv/ 

1,5 

  

Orķestra 

repertuārs 

10,5 I 190 90  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/3  

Stīgu kvartets 12 G 140 180 30i/ 

1,5 

 

 

30iv/ 

1,5 

30E/3 30iv/ 

1,5 

30E/3 30iv/ 

1,5 

  

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/ 

1,5 

 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

Orķestris 10,5 

 

G 80 200 100i/ 

7,5 

100i/ 

3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP ) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

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 

      

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, 

civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,,5 

    

Uzņēmēj- 

darbības pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) 

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

1,5 

20/10i/ 

3 

    

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

Filosofija  un 

estētia 

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     

*) Kopā ar studiju programmas Instrumentālā mūzika  apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle 

Klavierspēles specializācijas studiju kursu. 

 
 

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 KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

B daļa – profesionālās izglītības vijoļspēles/ alta spēles vai čella spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Instrumenta 

spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 

  

Pedaoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  

C1 – profesionālās izglītības pedagoga  studiju kursi ( čellistam – kontrabasa spēles studiju kursi) 

Instrumenta 

spēle 

4,5 I 75  45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta 

spēles metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 

1,5 

DE 

kopā 

ar ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/

3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C2 – vispārējie studiju kursi 

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improvizācija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Stīgu instr. 

uzbūve un 

apkope 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Baroka orķestris 6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/1,

5 

15i/ 

1,5 

 

Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Instrumenta 

spēle 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Prakse – 39 KP 

Stīgu kvartets 

 

1,5 

 

G 

 

10 

 

30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30iv/ 

1,5 

 

 

Kameransamblis 

 

1,5 

 

I/*)G 

 

10 

 

10/*)20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/*)20 

iv/1,5 

 

 

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 

4,5 

100i/ 

4,5 

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

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15DE/3 

Koncert-

eksāmens 

vijoļspēlē vai 

alta spēlē, vai 

čella spēlē 

7,5 I 155 45         45 DE/ 

7,5 

Kameransamblis 

 

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

DE/3 

Stīgu kvartets 4,5 G 90 30         30 DE/ 

4,5 
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specializācija  Kontrabasa spēle 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 
Stīgu instrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

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

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

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

4,5 

33E/3 45E/3  

Orķestra repertuārs 10,5 I 190 90  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/3  

Kameransamblis 16,5 G 260 180 30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

30E/3 30E/3 30E/ 

4,5 

30E/3   

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

Orķestris 10,5 

 

G 80 200 100i/ 

7,5 

100i/ 

3 

      

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra  (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 10 30 30i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

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

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   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 – profesionālās izglītības kontrabasa spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

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

Kontrabasa spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  

C1 – profesionālās izglītības čella spēles pedagoga  studiju kursi  
Instrumenta spēle 4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta spēles 

metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 

1,5 

DE 

kopā ar 

ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

2 I 65 15       15DE/3  

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improvizācija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Stīgu instr. 

uzbūve un 

apkope 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

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

1,5 

 

Baroka orķestris 6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
  

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

1,5 
 

Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
  

Instrumenta 

spēle 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Prakse – 39 KP 

Kamer-

ansamblis 

3 G 50 30        30E/3  

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 

4,5 

100i/ 

4,5 

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

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens 

kontrabasa spēlē 

10,5 I 235 45         45 DE/ 

10,5 

Kamer-

ansamblis 

4,5 G 90 30         30 DE/ 

4,5 
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 specializācija  Arfas spēle 
Studiju kursi ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 

Stīgu 

instrumentu 

atskaņotāj-

mākslas vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

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

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/7,

5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas 

mūzikas vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa – 76,5 KP 

Arfas spēle 31,5 I 567 273 48E/9 48E/3 33E/6 33E/3 33E/ 

4,5 

33E/3 45E/

3 
 

Orķestra 

repertuārs 

10,5 I 190 90  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/

3 
 

Kamer-

ansamblis 

16,5 G 260 180 30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

30E/3 30E/3 30E/ 

4,5 

30E/3   

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

Orķestris 10,5 

 

G 80 200 100i/ 

7,5 

100i/ 

3 

      

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, 

civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   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 – profesionālās izglītības arfas spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Psiholoģija 

 

6 P 100 60  30i/3 30E/3       

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

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Arfas spēles 

metodika 

3 G 50 30      30D

E/ 3 
  

Pedagoga  ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedagoģiskā 

prakse 
4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

 

Kontaktstundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  

C1 – profesionālās izglītības kokles  spēles pedagoga  studiju kursi  
Instrumenta 

spēle 

4,5 I 75  45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta 

spēles 

metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 

1,5 

DE 

kopā 

ar ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/

3 

 

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improvizācija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Elektroakustisk

ā mūzika 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Stīgu 

instrumentu 

uzbūve un 

apkope 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Baroka 

orķestris 

6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Kamer- 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Instrumenta 

spēle 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Orķestra 

literatūra 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Ievads 

akustikā 

3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Prakse – 39 KP 

Kamer- 

ansamblis 

3 G 50 30       30E/3  

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 

4,5 

100i/ 

4,5 

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

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens arfas 

spēlē 

10,5 I 235 45        45 DE 

/10,5 

Kamer-

ansamblis 

4,5 G 90 30         30DE 

/4,5 
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specializācija   Kokles spēle 
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
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

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

Kokles vēsture un 

mūzikas literatūra 

4,5 G 60 60     30i/ 

1,5 

30E/3   

Pasaules tautu mūzika un 

instrumenti 

4,5 G 60 60       30i/ 

1,5 

30E/3 

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

1,5 
       

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/7,

5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

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

1,5 

30E/3     

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

1,5 

      

Praktiskā daļa –  48 KP 

Kokles spēle 28,5 I 547 213 48E/ 

10,5 

38E/6 23E/3 23E/ 

4,5 

23iv/ 

1,5 

23iv/ 

1,5 

35iv/ 

1,5 
 

Radniecīgo instrumentu 

spēle 

3 G/I 20 30/30      30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 
 

Brīvais pavadījums un 

improvizācija 

3 I 20 60    

 

 

 

30i/1,5 

 

30i/ 

1,5 

 

  

Solo dziedāšana 6 I 100 60 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

    

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras analīzē 1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, autortiesību 

un blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   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 – profesionālās izglītības kokles spēles pedagoga studiju kursi  –  42 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

1,5 
   

Kokles spēles metodika 3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga     ētika 

(t.sk. uzņēmuma vadības 

stili) 

3 P 50 30       30i/3  
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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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

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

/1,5 

20 DE 

/3 
 

Diriģēšana un 

partitūras spēle 

9 I 120 120   30i/3 30i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15 
vērtējums 

kopā ar 

studiju 

kursu 

darbs ar 

ansambli 

Aranžēšana 3 I 35 45       30i/3 15 
vērtējums 

kopā ar 

studiju 

kursu 

darbs ar 

ansambli 

Darbs ar ansambli vai 

orķestri 

6 I 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  

Informācijas tehnoloģijas 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Improvizācija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Kamer- 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Folkloras prakse 3 G 65 15        15i/3  

Instrumenta spēle 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Kokles uzbūve un 

apkope  

3 G 65 15        15i/3  

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

1,5 

10i/6 10i/ 

1,5 

10E/9 10i/ 

1,5 

10E/ 

4,5 

 

Kokļu ansamblis 15 G 250 150  30i/3 30iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3 15i/ 

1,5 

15 iv/ 

1,5 

30E/3  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs  

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens kokles 

spēlē 
10,5 I 235 45         45 DE 

/10,5 

Kokļu ansamblis 4,5 G 90 30         30 DE 

/4,5 
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apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle   
specializācijas Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle 
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
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 KP 
Pūšaminstrumentu 

/sitaminstrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Ievads mūzikas 

vēsturē 

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

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture un 

estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/6 30iv/ 

4,5 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  75 KP 
Flautas / obojas/ 

klarnetes/ fagota / 

saksofona/ mežraga 

/ trompetes / 

trombona / eifonija 

/ tubas spēle 

28,5 I 487 273 48E/ 

7,5 

48E/3 33E/ 

4,5 

33E/3 33E/ 

4,5 

33E/3 45E/3  

Orķestra repertuārs 10,5 I 190 90  15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/3  

Radniecīgais 

instruments 

1,5 I 25 15      15iv/ 

1,5 

  

Pūšaminstrumentu 

kameransamblis 

16,5 G 260 192  30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

33E/ 

4,5 

33E/3 33E/

3 

33E/3   

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

Orķestris 10,5 G 80 200 100i/7,5 100i/3       

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

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

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, 

civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   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     

  



64 

 

 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

B daļa – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta spēles (flautas / obojas/ klarnetes/ fagota / saksofona/ mežraga / trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle)  

pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Instrumenta spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 

  

Pedagoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  

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

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta spēles 

metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 

1,5 

DE 

kopā ar 

ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/3  

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/ 

3 

  

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Improvizācija 3 G 65 15        15i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Pūšam-

instrumentu 

uzbūve un apkope 

3 G 65 15       15i/3  

Fagota mēlīši 

izgatavošana 

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

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

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Baroka orķestris 

(flauta, oboja, 

fagots)  

6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/3 15i/ 

1,5 

Senās mūzikas 

ansamblis (flauta, 

oboja, fagots) 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Blokflauta/travers 

flauta 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Pūšam-

instrumentu 

kameransamblis 

 

3 

 

G 

 

47 

 

33 

       

33E/3 

 

Orķestris 36 G 360 600   100i/6 100i/3 100i/9 100i/6 100i/6 100i/6 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens 

instrumenta spēlē 

10,5 I 235 45         45 DE 

/10,5 

Pūšam-

instrumentu 

kameransamblis 

4,5 G 90 30        30DE 

/4,5 

 

apakšprogramma Sitaminstrumentu spēle 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 KP 

Pūšaminstrumentu 

/sitaminstrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30E/3       

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

vēsturē 

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

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/3       

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  75KP 
Sitaminstrumentu 

spēle 

30 I 527 273 48E/ 

7,5 

48E/3 33 E/3 33 E/3 33 E/6 33 E/3 45 E/ 

4,5 
 

Orķestra repertuārs 10,5 I 190 90  15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/3  

Sitaminstrumentu 

kameransamblis 

16,5 G 248 192  30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

33E/ 

4,5 

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

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

1, 

15i/1,5 15E/3     

Orķestris 10,5 

 

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

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

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

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   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     
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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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

B daļa – profesionālās izglītības sitaminstrumenta spēles  pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Instrumenta spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Improvizācija 3 G 65 15        15 

i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Sitam-

instrumentu 

uzbūve un 

apkope 

3 G 65 15     15i/3    

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

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Instrumenta 

spēle 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
 

Prakse – 39 KP 
Sitam-

instrumentu 

kameransamblis 

3 G 47 33        33E/3  

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 

6 

100i/ 

3 

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

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens sitam-

instrumenta 

spēlē 

10,5 I 235 45         45  

DE 

/10,5 

Sitam-

instrumentu 

kamer-

ansamblis 

4,5 G 90 30        30DE 

/4,5 
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apakšprogrammas Vēsturisko instrumentu spēle  

specializācijas Taustiņinstrumentu spēle  profils Klavesīna spēle, Ērģeļspēle  
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
ī

-b
u

 

ve
id

s 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 

Taustiņinstrumentu 

spēles vēsture un 

teorija 

7,5 G 140 60 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

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

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 375 225   30iv/ 

1,5 

30iv/3 45iv/ 

4,5 

45iv/

9 

30iv/ 

1,5 

45iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  72 KP 

Klavesīna/ērģeļspēle 

spēle 

31,5 I 627 2113  48i/ 

12 

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

4,5 

 

Radniecīgā 

instrumenta spēle 

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

Brīvā ornamentiskā  

improvizācija 

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

Klavesīna/Ērģēļ 

pavadījums (continuo) 

15 I 280 120  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3 15i/ 

1,5 

15E/ 

3 

15i/1,5 30E/3  

Senās mūzikas 

ansamblis 

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

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību pamati, 

vides aizsardzība, 

civilā aizsardzība)  

1,5 P 25 15   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     

B daļa – profesionālās izglītības klavesīna spēles/ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

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

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

1,5 

   

Klavesīna spēles 

/ērģeļspēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40 (60)      20i 

/1,5 

20 

DE/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
ī

-b
u

 

ve
id

s 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Aranžēšana/ 

Instrumentācija 

3 G 65 15       

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Senās 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Klavesīna/ 

ērģeļspēle spēle 

24 I 570 70  10i/ 

4,5 

10i/3 10i/ 

1,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

1,5 

10i/6 10i/3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

 

Klavesīna/Ērģēļ 

pavadījums 

(continuo) 

7,5 I 175 25   5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens 

klavesīna spēlē vai 

ērģēļspēlē 

9 I 205 35         35DE 

/9 

Senās mūzikas 

ansamblis 

6 G 130 30         30DE 

/6 
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specializācijas  Stīgu instrumentu spēle profili vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, vēsturiskā kontrabasa 

spēle (violone), lautas spēle) 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
ī-

b
u

 v
ei

d
s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 

Stīgu instrumentu 

spēles vēsture un 

teorija  

7,5 G 140 60 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

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

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture un 

estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 375 225   30iv/ 

1,5 

30iv/3 45iv/ 

4,5 

45iv/

9 

30iv/ 

1,5 

45iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  72 KP 

Instruments spēle  

(instrumenta 

nosaukums) 

31,5 I 627 213  48i/ 

12 

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

4,5 

 

Radniecīgā 

instrumenta spēle 

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

Brīvā ornamentiskā  

improvizācija 

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

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

Senās mūzikas 

ansamblis 

13,5 G 190 170 30i/ 

1,5 

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

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

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

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   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     

B daļa – profesionālās izglītības stīgu instrumenta spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

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

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

Instrumenta spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 

DE/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
ī-

b
u

 v
ei

d
s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

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

Aranžēšana/ 

Instrumentācija 

3 G 65 15       

 

  15i/3 

Kompozīcija 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  

Senās 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

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

4,5 

10i/3 10i/ 

1,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

1,5 

10i/6 10i/3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

 

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

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens 

Instrumenta spēlē 

9 I 205  35         35DE 

/9 

Baroka orķestris 6 G 130  30         30 DE 

/6 

 

 

specializācijas  Pūšaminstrumentu spēle   profili  blokflautas spēle, traversflautas spēle, baroka obojas spēle, baroka 

klarnetes spēle, baroka fagota spēle, naturālā mežraga spēle, naturālās trompetes spēle, baroka trombona spēle 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
ī-

b
u

 v
ei

d
s 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 

Pūšaminstrumentu 

spēles vēsture un 

teorija 

7,5 G 140 60 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

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

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 375 225   30iv/ 

1,5 

30iv/3 45iv/ 

4,5 

45iv/9 30iv/ 

1,5 

45iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  72 KP 

Instruments spēle  

(instrumenta 

nosaukums) 

31,5 I 627 213  48i/ 

12 

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

4,5 

 

Radniecīgā 

instrumenta spēle 

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

Brīvā ornamentiskā  

improvizācija 

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

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

Senās mūzikas 

ansamblis 

13,5 G 190 170 30i/ 

1,5 

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

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
ī-

b
u

 v
ei

d
s 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību pamati, 

vides aizsardzība, 

civilā aizsardzība)  

1,5 P 25 15   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     

B daļa – profesionālās izglītības stīgu instrumenta spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

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

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

Instrumenta spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika  (t.sk. 

uzņēmuma vadības 

stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

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

DE/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

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

Skatuves uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Aranžēšana/ 

Instrumentācija 

3 G 65 15       

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Senās 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

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

4,5 

10i/3 10i/ 

1,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

1,5 

10i/6 10i/3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

 

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

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens 

Instrumenta spēlē 

9 I 205  35          35DE 

/9 

Baroka orķestris 6 G 130  30         30 DE 

/6 
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apakšprogrammas Džeza mūzika specializācijas  Klavierspēle/Akordeona 

spēle/Vijoļspēle/Kontrabasa spēle/Ģitāras spēle/Flautas / Klarnetes / Saksofona / Trompetes / 

Trombona/Vibrofona /Sitaminstrumentu komplekta spēle 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 

Improvizācija 10,5 G 175 105 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 

 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

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

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Džeza teorija 9 G 150 90 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
30E/3    

Džeza mūzikas 

vēsture 

12 G 200 120 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
30E/3  

Roka un 

popmūzikas 

vēsture  

7,5 G 125 75   15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
30E/3   

Praktiskā daļa –  76,5 KP 

Džeza 

instrumenta 

spēle (galvenais 

instruments) 

28,5 I 538 222 30iv/7,5 33E/3 30iv/ 

4,5 

33E/3 30iv/ 

1,5 

33E/ 

6 

33E/3  

Džeza solfedžo 6 G 100 60 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
    

Kompozīcija un 

aranžēšana 

7,5 G 140 60     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
15E/3 

 
* Džeza 

klavierspēle 

9 I 162 78 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
18E/3    

Džeza vokāls 3 G 50 30 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
      

* 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles  

 pamati 

7,5 I 125 75 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

   

* Basa spēles 

pamati 

6 I 100 60  15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
   

Perkusiju spēle 3 G 50 30      

 

 

 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

Mūzikas 

tehnoloģija 

6 G 100 60     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

* Studiju kurss nav jāapgūst studējošajiem, kuri apgūst attiecīgo instrumentu kā galveno 

instrumentu, bet kredītpunktus iegūst par radniecīgā instrumenta spēles apgūšanu. Studiju 

kursa nosaukumu konkretizē individuāli. 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakustiesību 

pamati) 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,5 

    

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) 

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

1,5 

20/10i/ 

3 

    

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

Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

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

B daļa – profesionālās izglītības džeza mūzikas mācības pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Džeza mūzikas 

mācības metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
C1 daļa – džeza klavierspēle – 4,5 KP 
Elektronisko 

taustiņinstrumentu 

spēle 

4,5 G 75 45     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

C2 daļa – Basa spēle - 4,5 KP 

Basģitāras vai 

kontrabasa spēle 

4,5 G 75 45     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

 

C3 daļa – Saksofona spēle -  

Flautas spēle 4,5 G 75 45     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Klarnetes spēle 4,5 G 75 45     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

C4 – vispārējie studiju kursi  
Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Izvēles 

instruments 

1,5 G 25 15      15i/ 

1,5 

  

Izvēles 

instruments 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Prakse – 39 KP 
Džeza kombo 

(ansamblis) 

21 G 245 315  45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45 

iv/3 

 

Džeza mūzikas 

praktikums 

12 G 200 120  15iv/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
30E/3  

Ierakstu 

producēšana 

6 I 140 20       10i/3 10iv/3 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

džeza mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens 

instrumenta 

spēlē 

7,5 I 170 30         30 DE 

/7,5 

Džeza kombo 

(ansamblis) - 

koncert-

eksāmens 

7,5 G 155 45         45 DE 

/7,5 

 

 

2.1.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes 

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

 Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu 

apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju 

formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika izvērtētas un 

konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba 

stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma studentu zināšanu un prasmju 

novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā atspoguļotas pārbaudījumu 

prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaudījumu 

komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas 

kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Katras specializācijas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba 

uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju 

kursa aprakstā.  Atskaņotājmākslinieka izglītošanā liela nozīme ir prakses darba plānošanai un tās 

norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām.       Prakse tika 

organizēta koncertu formā gan Mūzikas akadēmijā, gan ārpus tās. Atskaņotājmākslinieka praktiskās 

iemaņas studenti apguva arī spēlējot ansambļos, orķestros, sniedzot atklātos koncertus, uzstājoties 

akadēmiskajos koncertos. Vairāki studenti ir iesaistījušies praktiskajā darbā profesionālajos kolektīvos 

– LNO orķestrī, Valsts simfoniskajā orķestrī, spēlē projektu orķestros, pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu studiju programmas studenti bija pieaicināti darbā profesionālajos  pūtēju orķestros.  

 

    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 28 studiju kursu saturu, saņemt docētāju 

konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    
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Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta B- ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 

nodrošina studentiem pedagoģiskā darba zināšanas un prasmes, iegūstot tiesības  strādāt par pedagogu 

savā specialitātē.  Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā prakse tika 

organizēta izglītības iestādēs ar kurām ir noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumos ir noteikti 

prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un 

atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. 

Pedagoģiskā darba iemaņas studenti apgūst mūzikas vidusskolās un mūzikas skolās. Aizvadītajā 

periodā ar mūzikas izglītības iestādēm ir noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi 14 specializācijās. 

Lai sagatavotu augstvērtīgus mūziķus valsts profesionālajiem orķestriem, būtiska nozīme ir 

studiju kursa Orķestris praktiskai īstenošanai. Arī atskaites periodā orķestra darbs tika organizēts 

projektu veidā. Pirms katra projekta notika partiju atspēlēšana visās instrumentu grupās, pēc projekta 

notika tā apspriešana. Atsevišķu projektu īstenošanas ilgums kopumā atbilda programmas (repertuāra) 

satura apguves kvalitatīvajam piepildījumam.   

Akadēmiskā gada laikā apgūti dažāda stila un laikmeta skaņdarbi – orķestra literatūras 

repertuāra minimums, lai četru studiju gadu laikā katrs studiju programmas Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammu Stīgu instrumentu spēle un Pūšaminstrumentu / sitaminstrumentu spēle studējošais 

apgūtu orķestra literatūras baroka, klasicisma, romantisma, XX gs. un latviešu mūzikas 

pamatrepertuāru. 

Atbilstoši programmas intensitātei, kontakstundu skaits katras programmas apguvei ir bijis 

mobils un elastīgs. Tas, ka šāds modelis darbojas jau vairākus gadus, liecina par tā stabilitātes 

kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem parametriem. 

Dažādu diriģentu piesaiste un projektu darba organizācijas princips maksimāli tuvina orķestra 

darbu profesionāla kolektīva darbam un nodrošina darba tirgus pieprasījumam adekvātu praksi. 

Studiju kursa īstenošanas procesu uzrauga simfoniskā orķestra klases vadītājs. 

   Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai 

un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA nolikumu par studiju programmu 

īstenošanu un nolikumu par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo kompetences 

vērtēšanas kārtību. Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no 

savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas 

darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan 

docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem 

lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. Par lēmumu izpildi studiju programmu un 

apakšprogrammu vadītāji sistemātiski ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un 

pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa 

eksāmenos, ieskaitēs, koncertos.  Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos.    

Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu 

aprakstos. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa 

apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma kvalitātes. 

Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot studentu sniegumu 

specializācijas kursos, tiek ņemts vērā skaņdarbu iestudēšanas procesā ieguldītais darbs, snieguma 

kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme . Tiek izmantotas 

arī dinamiskākās vērtējuma formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, kuras tiek pielietotas prakses 

koncertos, dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un konkursos (pārrunas, atlases uz 

meistarklasēm un konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 

sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar studiju 

kursa biedru sniegumu. 

Izvērtējot studējošo sekmes pārbaudījumos, sasniegumus mākslinieciskajos projektos, 

koncertdarbības aktivitātes, studējošo attieksmi pret nodarbību apmeklējumu, jāsecina, ka situācija 

nav viennozīmīga. 

Lielākais vairums studējošo 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 
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procesa organizēšanas uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr 

laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.  

Arī pagājušajā akadēmiskajā gadā studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja ārvalstu 

augstskolu neatkarīgie eksperti no Lietuvas, Igaunijas, Šveices, Vācijas, u.c. valstīm, 

diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo profesionālo institūciju 

mākslinieki.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot profesionālās bakalaura studiju programmas apguvi, tika ievēroti šādi pamatprincipi: 

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

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

izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A daļas, B 

daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  

  Vērtēšanas pamatformas 

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

minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 

Vērtēšanas kritēriji 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

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

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

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

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

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

 

2.1.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 

atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras ministrija 

sadarbībā ar JVLMA. 

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

plašas iespējas. Par to liecina Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un kultūrizglītības 

institūciju skaits: 

 

Kultūrizglītības iestādes 

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola;  

Rīgas Doma kora skola;  

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola;  

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola;  

Daugavpils Mūzikas vidusskola;  

Jelgavas Mūzikas vidusskola;  

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola;  

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola;  

Ventspils Mūzikas vidusskola;  

Rīgas horeogrāfijas vidusskola;  

 

Profesionālās organizācijas 

- Latvijas Nacionālais simfoniskais  orķestris;  

- Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga;  

- Nacionālā Opera un balets - simfoniskais orķestris,  

- Liepājas simfoniskais orķestris 

- Profesionālais pūtēju orķestris Rīga; 

- valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Koncerti”;  

- valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA";  
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- valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" – orķestris;  

            Amatiermākslas joma:   

            184 folkloras grupas, 70 kokļu ansambli, 60 tautas muzikas ansambli, 57 puteju orkestri 

Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas 

143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās 

ievirzes mūzikas programmas. 

 

2.1.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir 

bijuši). 

Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izvērtēja studiju 

virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju programmu 

Instrumentālā mūzika. 

Studiju virziena Mākslas studiju programmas vērtēja par četrām galvenajām vērtēšanas grupām:  

1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  

 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīmēta 

studiju programmas īstenošanas kvalitāte. Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu un 

rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izglīto  augstas raudzes mūziķus  un nozares pedagogus, 

jaunie speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū.  
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2.1.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

1) studiju kursu apraksti/anotācijas  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 

Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus .  

specializācija Klavierspēle  
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 46,5 KP 
Pianisma 

vēsture 

6 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par klavierspēles mākslas 

un klaviermūzikas attīstību vēsturiskajā skatījumā - 

komponistu un atskaņotājmākslinieku personībām, 

skaņdarbu interpretācijām. Studiju kursa apguves 

rezultātā students spēj identificēt skaņdarbu stilistisko 

ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā darbībā dažādu 

stilu un laikmetu klaviermūzikas literatūru, novērtēt 

skaņdarbu interpretācijas, atlasīt augstvērtīgus mūzikas 

paraugus savai koncertdarbībai. 
Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 

zināšanas par  

galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas 

mūzikas kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, 

baroks, klasicisms, romantisms. Studiju kursa apguves 

rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu vēsturisko 

stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas vēsturisko 

un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 

 
Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī 

par  

klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 

pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, 

klasicisms, romantisms) un 20. gadsimta komponistu 

mūzikā, padziļināti apgūstot harmonijas, polifonijas un 

homofono mūzikas formu mācību disciplīnas to savstarpējā 

papildinājumā. Kursa apguves rezultātā students pārzina 

klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējos 

pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) un formas 

aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 

praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 

 
Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 

zināšanas par  

galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules 

valstu mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta 

sākumā. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 

izpratni par klasisko tradīciju un modernisma ideju 

galvenajām tendencēm, nozīmīgiem māksliniecisko 

risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma 

un postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas 

ar mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 

vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 

un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 

mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  

3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 

mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  

20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 

padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 

mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 

specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.  

6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 

izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 

svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 

mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 

Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 

iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 

no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 

tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 

kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 

specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  

specializācijas profesionālās prasmes.  

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 

un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 

veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 

Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 

būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 

gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 

mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 

stilistiskos reprezentantus. 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs 

tiek apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs:  

1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 

2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā 

audzināšana. 

Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt 

mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu 

mūzikas materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, 

pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes, 

apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to 

praktisko pielietojumu skaņdarbu interpretācijā.   

Praktiskā daļa –  73,5KP 

Klavierspēle 33 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu klavierspēles tehniku, 

atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt koncertprogrammu 

repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, patstāvīgi apgūt augstākās 

sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu klavierskaņdarbus solo 

un ar orķestri.  

Klavier-

pavadījums 

15 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 

laikmetu un stilu instrumentālos un vokālos skaņdarbus 

klavierpavadījumā, brīvi spēlēt no lapas un transponēt dažādu stilu un 

žanru skaņdarbu pavadījumus, pārvaldīt kora partitūru, vokāli 

instrumentālu skaņdarbu un simfoniju klavieru pārlikumu spēli, atlasīt 

kamermūzikas žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru 

koncertprogrammu sastādīšanai. 

Kamer-

ansamblis 

19,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus kameransambļiem, radīt un panākt 

kopmuzicēšanas radoša darba atmosfēru, brīvi spēlēt no lapas dažādu 

stilu un žanru skaņdarbus, atlasīt kamermūzikas žanra spilgtāko 

māksliniecisko repertuāru koncertprogrammu sastādīšanai.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Radniecīgais 

instruments 

(ērģeļspēle, 

klavesīna spēle) 

6 I 4 sem i Studiju kursa apguves rezultātā students ir iepazinis klavesīna spēles un 

ērģeļspēles tehnikas īpatnības, orientējas un ir ieguvis pamatprasmes  

dažādu stilu un laikmetu skaņdarbu interpretācijas īpatnībās,  izkopis 

stila izjūtu, attīstījis instrumentālo dzirdi, attīstījis no lapas lasīšanas 

prasmes. 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 

principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 

valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 

valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot koptu 

latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, atšķirt 

pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no neiederīga, 

neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un ikdienas darbību 

saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu palīgliteratūru 

tekstveides procesā. 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā par 

modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 

galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību dažādās 

reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un kultūrantropologu teorijām 

un to jaunākajām atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas veidojušās 

attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 

nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 

vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 

darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 

pamatprincipiem. 

 

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/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā savstarpēji 

saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares 

darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības 

modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides būtību 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un 

vadīt mūzikas projekta realizāciju. 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 

attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 

* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā;  

* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 

kultūrā; 

* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm;  

* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un 

vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt 

savu viedokli. 

Filozofija un 

ētika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 

pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 

attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  filozofisko problēmu loku 

mūsdienās, filozofijas attīstības tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 

atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 

aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas zināšanas 

un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu komunicēšanos 

svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot jaunākos informācijas 

avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei.  

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, runāšanas 

un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību C2 līmenim.  

  



81 

 

 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības 

un sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 

ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 

* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 

teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 

situācijām; 

* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un 

profesionālās darbības pašnoteikšanās procesā; 

 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, 

prot risināt problēmsituācijas; 

* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 

audzēkņu personības attīstību; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 

nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē. 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas;  

* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to 

sasniegšanu; 

* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas 

veidošanas principus; 

* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un 

sabiedrību: 

* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību;  

* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 

sasniegumus, sava darba efektivitāti; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 

jautājumiem un izmantot to praksē. 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

Klavierspēles 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas klavierspēles mācīšanas metodikā,  mācību 

stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas 

tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura 

prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  

sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 

 

 

3 

 

 

 

P 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 

prasmēm. 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 – profesionālās izglītības ērģeļspēles vai klavesīna spēles pedagoga  studiju kursi 

Ērģeļspēle vai 

klavesīna 

spēle 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt ērģeļspēles vai klavesīna 

spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

repertuāru patstāvīgai pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt 

vidējās sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu 

skaņdarbus to demonstrēšanai mācību procesa vajadzībām.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Instrumenta 

spēles mācīšanas 

metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kopā ar ped. 

praksi 

Studiju kursā students apgūst ērģeļspēles vai klavesīna spēles 

mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, stundu 

tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura 

prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, stājas 

veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas un muzicēšanas 

attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas metodiku, 

audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Koncert-meistara 

diriģenta asistenta 

māksla 

3 G 2 sem. i  

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Orķestra pianists 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Klavier- 

pavadījums 

3 G 2 sem. i 

Kameransamblis 3 G 2 sem. i 

Ērģeļspēle 6 G 3 sem. i 

Klavieru duets 3 G 2 sem. i 

Klavesīna spēle 6 G 3 sem. i 

Brīvā 

improvizācija 

1,5 – 

4,5 

G 1 – 3 sem. i 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Klavierspēle 24 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot klavierspēles studiju kursā apgūto 

programmu. 

 

Kameransamblis 7,5 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot studiju kursā Kameransamblis apgūto 

programmu. 

 

Klavier-

pavadījums 

7,5 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot studiju kursā Klavierpavadījums apgūto 

programmu. 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP  
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Koncert-

eksāmens 

klavierspēlē 

6 I 1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 

60 minūtēm. Programmā jāiekļauj polifona stila skaņdarbs (ar 

fūgu), klasiķu vai romantiķu klaviersonāte vai tās daļas, 

latviešu komponista skaņdarbs un  izvērstas formas skaņdarbi 

vai skaņdarbu cikli.  

Klavier- 

pavadījums 

4,5 I 1 sem. DE Students kopā ar atskaņotājmāksliniekiem sagatavo un publiskā 

koncertā atskaņo dažādu stilu un laikmetu skaņdarbu 

klavierpavadījumus  (ārija – orķestra pārlikums, divas romances 

un instrumentāls skaņdarbs, vienam no skaņdarbiem jābūt 

latviešu komponista kompozīcijai), minimālā hronometrāža 20 

minūtes. 

Kamer 

ansamblis 

4,5 I 1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo izvērstas 

formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā hronometrāža 

20 minūtes. 

 

 

specializācija: Ērģeļspēle 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 58,5 KP 
Ērģeļbūve un 

vēsture 

6 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par ērģeļu attīstību, instrumenta 

veidiem, mehānisma darbību, skanējuma nosacījumiem, reģistru 

iedalījumu, dažādu palīgieroču darbību un pielietošanu, 

ērģeļbūves meistariem, ērģeļu apkopes un skaņošanas 

pamatprincipiem  

Teoloģijas 

pamati 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par galvenajām teoloģiskajām 

kategorijām, par kristietību, tās izcelsmi un galvenajām 

formām, par liturģiskās spēles ērģeļrepertuāru,   

Liturģika 1,5 G 1 sem. i Studiju kurss aplūko kristīgās baznīcas dievkalpojuma būtību, 

veidošanās vēsturi un daudzās atšķirīgās dievkalpojuma formas 

šodien.  

Himnoloģija 3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz ieskatu par dažādu laikmetu baznīcas 

dziedājumiem mūzikas vēstures un mākslas attīstības kontekstā, 

apskata daudzu šodien pazīstamu dziesmu oriģinālversijas, 

iepazīst svarīgākās dziesmu grāmatas. 

Sakrālās 

mūzikas vēsture 

6 G 4 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sakrālās mūzikas žanriem un 

to attīstību kristietības zemēs no viduslaikiem (gregorika) līdz 

20.gs., par izcilākajām Eiropas ērģeļmūzikas skolām, to 

autoriem un skaņdarbiem, par spilgtākajiem Eiropas vokālās 

liturģiskās mūzikas sacerējumiem. Studiju kursa apguves 

rezultātā students iegūst prasmes definēt dažādos sakrālās 

mūzikas žanrus, lietot specifisku, ar sakrālo kultūras telpu un 

liturģiskajām norisēm saistītu muzikālo terminoloģiju, atšķirt 

nozīmīgākās ērģeļmūzikas skolas.  

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

 

  



84 

 

 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa –  61,5 KP 

Ērģeļspēle 36 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu ērģeļspēles tehniku, 

atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 

patstāvīgi apgūt vidējās sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu 

un stilu skaņdarbus, pārvaldīt dažādu stilu ērģeļu iespējas un 

palīgierīces.   

Ērģeļu 

pavadījums un 

ansamblis 

4,5 I 2 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes atskaņot vidējās sarežģītības 

pakāpes ērģeļpavadījumus, muzicējot ar kori, ansambli, ar 

solistiem – vokālistiem un instrumentālistiem, pielāgoties 

solistu interpretācijai, sajust ansambļa dalībnieku muzicēšanu, 

atskaņot ērģeļpavadījumus diriģenta vadībā un veidot kopīgu 

saskanīgu priekšnesumu, aranžēt atsevišķus pavadījumus un 

ansambļa skaņdarbus atbilstoši ērģeļu iespējām un spēles 

īpatnībām, veidot pārlikumus ērģelēm no klavierizvilkumiem un 

dažādām partitūrām, orientēties ģenerāļbasa atskaņošanā.  

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas ērģelniekam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu 

un žanru klavierkompozīcijas, analizētu klaviermūzikā lietotās 

tehnikas.  

Klavesīna spēle 

 

 

 

4,5 

 

 

 

I 

 

 

 

2 sem. 

 

 

 

iv 

 

 

 

Studiju kurss attīsta klavesīna spēles prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas ērģelniekam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu 

un žanru kompozīcijas, analizētu lietotās kompozīcijas tehnikas 

un spēles paņēmienus.  

Balss 

nostādīšana 

3 I 1 sem. i Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās 

pamatprasmes, kas ir nepieciešamas ērģelnieka pienākumu 

veikšanai - sadzirdēt un novērst dziedājuma intonatīvās, 

tembrālās vai skaņveides neprecizitātes. 

Diriģēšana 6 I 4 sem. iv Studiju kurss attīsta manuālās tehnikas pamatprasmes, izpratni 

par diriģenta žesta nozīmi skaņdarba interpretācijā, iepazīst 

skaņdarba iestudēšanas darba paņēmienus. 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 

valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati) 

 

1,5 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

Skat. specializācija Klavierspēle 

 

 

 

 

Literatūra 

mūzikā 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
 ECTS Nodar Studiju Pārbaudījuma veids/  
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Studiju kursi  

KP 

skaits 

bību 

veids 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – profesionālās izglītības ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ērģeļspēles 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas ērģeļspēles mācīšanas metodikā, mācību 

stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas 

tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura 

prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  

sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga  studiju kursi 

Klavierspēle 4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt klavierspēles tehniku, atklāt 

skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt repertuāru patstāvīgai 

pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt vidējās sarežģītības 

pakāpes dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus to demonstrēšanai 

mācību procesa vajadzībām. 

Klavierspēles 

mācīšanas 

metodika 

1,5 G 1 sem  

i/DE kopā ar ped. 

praksi 

Studiju kursā students apgūst klavierspēles mācību stundas 

organizācijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, stundu 

modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 

satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles 

tehnikas un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu 

iestudēšanas metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas 

veidus, formas, kritērijus. 

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 

programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

 

 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Gregoriskā 

dziedāšana 

3 G 2 sem. i 

Ģenerālbass 3 G 2 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Kameransamblis 3 G 2 sem. i 

Pavadījums 

 

3 G 1 sem.  i 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 
Ērģeļspēle 18 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot ērģeļspēles studiju kursā apgūto programmu.  

Ērģeļu 

pavadījums un 

ansamblis 

12 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot studiju kursā Ērģeļu pavadījums un ansamblis 

apgūto programmu. 

Liturģiskā spēle 3 I 2 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes pavadīt uz ērģelēm korāļu un citus 

liturģiskus dziedājumus, harmonizēt, improvizēt, veidot 

dievkalpojumu un citu ceremoniju muzikālos noformējumus.  

Improvizācija 6 I 3 sem. E Studiju kurss veido prasmes dažādos stilos harmonizēt melodiju 

un attīstīt tematisko materiālu: t.sk. četrbalsīgā faktūrā ar 

cantus firmus, veidot čakonas un variāciju formu atonālā un 

aleatoriskā tehnikā, preludēt biciniuma un citās faktūrās, veidot 

fugetu un fūgu. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE  

Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

Koncert-

eksāmens 

ērģeļspēlē 

 

9 

I

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 

60 minūtēm. Programmā jāiekļauj J.S.Baha izvērstas formas 

polifonu skaņdarbu, romantiskās vai laikmetīgās mūzikas 

izvērstas formas skaņdarbu (var būt cikls vai vairākas cikla 

daļas), latviešu komponista skaņdarbu, vairākus mazas formas 

cita stila un rakstura skaņdarbus.   

Ērģeļu 

pavadījums un 

ansamblis 

 

6 

I

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Students kopā ar atskaņotājmāksliniekiem sagatavo un publiskā 

koncertā atskaņo dažādu stilu un laikmetu skaņdarbu 

ērģeļpavadījumus,  minimālā hronometrāža 20 minūtes.  

 

 specializācija: Akordeona spēle 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 129 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 99 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 KP 
Akordeona 

spēles vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par akordeona spēles mākslas un 

mūzikas attīstību vēsturiskajā skatījumā - komponistu un 

atskaņotājmākslinieku personībām, skaņdarbu interpretācijām. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj identificēt 

skaņdarbu stilistisko ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā 

darbībā dažādu stilu un laikmetu akordeona mūzikas literatūru, 

novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt augstvērtīgus mūzikas 

paraugus savai koncertdarbībai. 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa –  54 KP 

Akordeona 

spēle 

31,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu akordeona spēles 

tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 

patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus, pārvaldīt dažādu stilu akordeona 

spēles iespējas.  

Kamer-

ansamblis 

15 I 7 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus kameransambļiem, radīt un panākt 

kopmuzicēšanas radoša darba atmosfēru, brīvi spēlēt no lapas 

dažādu stilu un žanru skaņdarbus, atlasīt kamermūzikas žanra 

spilgtāko māksliniecisko repertuāru koncertprogrammu 

sastādīšanai. 

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas akordeonista pienākumu veikšanai, iepazīstina ar 

dažādu laikmetu, stilu un žanru klavierkompozīcijām, 

akordeona skaņdarbu klavierpavadījumiem.   

 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati)  

 

1,5 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

Skat. specializācija Klavierspēle 

 

 

 

Literatūra mūzikā 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

B daļa – profesionālās izglītības akordeona spēles pedagoga studiju kursi  – 45 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Akordeona 

spēles metodika 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas akordeona spēles mācīšanas metodikā,  

mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību 

stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta 

satura prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, 

audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 25,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 

 

 

 

 

I 

 

 

 

2 sem. 

 

 

 

DE 

 

 

 

Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Diriģēšana un 

partitūras spēle 

12 I 8 sem. E (vērtējums kopā ar 

studiju kursu darbs ar 

ansambli  

Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots 

patstāvīgam darbam ar profesionālajiem vai amatieru 

viendabīgajiem vai jauktiem akordeonistu ansambļiem vai 

orķestriem, spēj mācīt, vadīt un publiski diriģēt kolektīvās 

muzicēšanas vienības, spēj novērtēt skaņdarba tehnisko un 

māksliniecisko līmeni, piemērot atbilstošu manuālo tehniku 

skaņdarba interpretācijas prasībām.  

Studiju kursa saturā apgūst manuālo tehniku dažādu stilu un 

laikmetu skaņdarbu interpretācijai, skaņdarba demonstrācijas 

nolūkā apgūst ansambļu vai orķestru skaņdarbu partitūru spēles 

prasmes. 

Aranžēšana 3 I 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem 

un sastāviem ar klavieru vai citu instrumentu pavadījumu. 

Darbs ar 

ansambli vai 

orķestri 

 

6 

 

I 

 

3 sem. 

 

 

E 

Studiju kurss attīsta prasmes strādāt ar kolektīvu, pielietojot 

studiju kursā Diriģēšana un partitūras spēle iegūtās prasmes. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9  KP 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 1 sem i  

 

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakus-tiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer- 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Viendabīgais 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta spēle 3 G 2 sem. i 

Akordeona 

uzbūve, apkope 

un remonts 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Akordeona 

spēle 

31,5 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot akordeona spēles studiju kursā apgūto 

programmu. 

Kamer-

ansamblis 

7,5 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot studiju kursā Kameransamblis apgūto 

programmu. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

Koncert-

eksāmens 

akordeona spēlē 

 

10,5 

I

I 

 

1 sem. 
 

DE 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 

60 minūtēm. Programmā jāiekļauj polifona stila skaņdarbs (ar 

fūgu), klasiķu, romantiķu vai laikmetīgās mūzikas izvērstas 

formas skaņdarbu (var būt cikls vai vairākas cikla daļas), 

vairākus mazas formas cita stila un rakstura skaņdarbus.   

Kamer-

ansamblis 

 

4,5 

I

I 

 

1 sem. 
 

DE 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo izvērstas 

formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā hronometrāža 

20 minūtes. 
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specializācija: Vijoļspēle, alta spēle, čella spēle vai kontrabasa spēle vai arfas spēle  
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 

Stīgu 

instrumentu 

atskaņotāj-

mākslas vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par stīgu instrumentu 

atskaņotājmākslas un mūzikas literatūras attīstības vēsturi, 

atskaņotājmākslinieku personībām, skaņdarbu interpretācijām. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj identificēt 

skaņdarbu stilistisko ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā 

darbībā dažādu stilu un laikmetu stīgu instrumentu mūzikas 

literatūru, novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt 

augstvērtīgus mūzikas paraugus savai koncertdarbībai. 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa –  76,5 KP 

Vijoļspēle vai 

alta spēle vai 

čella spēle/ vai 

kontrabasa 

spēle/ vai arfas 

spēle 

28,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu stīgu instrumentu 

spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 

patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus.  

Kamer-

ansamblis 

7,5 I/G 4 sem iv Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus kameransambļiem, radīt un panākt 

kopmuzicēšanas radoša darba atmosfēru, brīvi spēlēt no lapas 

dažādu stilu un žanru skaņdarbus, atlasīt kamermūzikas žanra 

spilgtāko māksliniecisko repertuāru koncertprogrammu 

sastādīšanai. 

 

Orķestra 

repertuārs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt dažādu laikmetu un stilu 

simfoniskā orķestra skaņdarbu instrumenta partijas, nodrošināt 

atskaņojuma kvalitāti, spēlēt neapgūtu skaņdarbu no notīm, 

spēlēt dažādas tehniskās un mākslinieciskās grūtības orķestra 

partijas. 

Stīgu kvartets/ 

Kontrabasa  

spēlē , arfas 

spēlē – kamer-

ansamblis 

12/ 

16,5 

G 6 sem. Iv/E Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu 

laikmetu, stilu un žanru kamermūziku stīgu kvartetiem 

vai kameransambļiem koncertatskaņojuma kvalitātē  un 

repertuāra uzkrāšanas nolūkā. 

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, 

kuras  ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu 

veikšanai, iepazīstina ar dažādu laikmetu, stilu un žanru 

klaviermūziku, skaņdarbu klavierpavadījumiem.   
 

Orķestris 

 

10,5 

 

 

G 

 

2 sem. 

 

i 
Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi 

atskaņot dažādu laikmetu un stilu simfoniskā orķestra 

skaņdarbus, nodrošināt atskaņojuma kvalitāti.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 

valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūra 

mūzikā 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
B daļa – profesionālās izglītības vijoļspēles/ alta spēles / čella spēles / kontrabasa/ arfas  spēles pedagoga studiju 

kursi  –  24 KP  
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Stīgu 

instrumentu 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas stīgu instrumentu spēles mācīšanas 

metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 

mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

 

C1 – profesionālās izglītības pedagoga  studiju kursi ( čellistam – kontrabasa spēles, kontrabasistam – čella spēles  

pedagoga studiju kursi) 
Kontrabasa 

vai čella  

spēle 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt kontrabasa spēles tehniku, 

atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt repertuāru 

patstāvīgai pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt vidējās 

sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus to 

demonstrēšanai mācību procesa vajadzībām. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Kontrabasa vai 

čella spēles 

mācīšanas 

metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kopā ar ped. 

praksi 
Studiju kursā students apgūst kontrabasa spēles 

mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 

stundu tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura 

apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, 

spēles tehnikas un muzicēšanas attīstības 

paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas metodiku, 

audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus. 

 
Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 

pedagoģiskajā praksē mūzikas skolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda 

savu kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 1 sem. i  

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves 

programmu izstrādā studenti kopā ar docētājiem 

individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās 

vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura 

padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustis-

kā mūzika 

3 G 1 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

 

3 G 1 sem. i 

Stīgu instr. 

uzbūve un 

apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Baroka orķestris 6 G 3 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer- 

Ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2 sem. i 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 2 sem. i 

Orķestra 

literatūra 

3 G 2 sem.  i 

Prakse – 39 KP 
Stīgu kvartets 

vai kamer-

ansamblis 

3 G 1 sem. E Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības 

prasmes publiski atskaņot kamermūziku stīgu 

kvartetiem.  
Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi 

publiski koncertsituācijā atskaņot dažādu laikmetu 

un stilu simfoniskā orķestra skaņdarbus, nodrošināt 

atskaņojuma kvalitāti. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

Koncert-

eksāmens 

vijoļspēlē vai 

alta spēlē, vai 

čella spēlē vai 

kontrabasa 

spēlē vai arfas 

spēle 

 

10,5 

 

 

 

 

 

 

 

I

I 

 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 

60 minūtēm. Programmā jāiekļauj polifona stila skaņdarbs solo, 

izvērstas formas skaņdarbi – koncerts I daļa vai II un III daļa 

(var būt cikls vai vairākas cikla daļas), vairākus mazas formas 

cita stila un rakstura skaņdarbus, no kuriem vienam jābūt 

latviešu komponista kompozīcijai un vienam virtuozam 

skaņdarbam.  

Stīgu kvartets, 

kontrabasa 

spēles un arfa 

spēles 

specializācijai – 

kamer-

ansamblis 

 

4,5 

 

 

 

 

I

G 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

Students ar stīgu kvartetu vai kameransambli sagatavo un 

publiskā koncertā atskaņo: 

Stīgu kvarteta programmā jāatskaņo divu dažādu stilu stīgu 

kvartetu divas daļas, katra kvarteta vienai daļai jābūt sonātes 

formā: hronometrāža 30  līdz 40 minūtes. 

Kameransamblim jāatskaņo izvērstas formas skaņdarbs vai 

skaņdarbu cikls , minimālā hronometrāža 20 minūtes.  
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specializācija: Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / trompetes / trombona / 

eifonija / tubas spēle 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 

Pūšam-

instrumentu 

atskaņotāj-

mākslas vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu atskaņotājmākslas un mūzikas literatūras attīstības 

vēsturi, atskaņotājmākslinieku personībām, skaņdarbu interpretācijām. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj identificēt skaņdarbu 

stilistisko ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā darbībā dažādu stilu 

un laikmetu pūšaminstrumentu vai sitaminstrumentu mūzikas literatūru, 

novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt augstvērtīgus mūzikas 

paraugus savai koncertdarbībai. 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa –  75 KP 
Flautas / obojas/ 

klarnetes/ fagota / 

saksofona/ 

mežraga / 

trompetes / 

trombona / 

eifonija / tubas 

spēle 

28,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu pūšaminstrumentu 

spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 

patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus.  

Orķestra 

repertuārs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt dažādu laikmetu un stilu 

simfoniskā orķestra skaņdarbu instrumenta partijas, nodrošināt 

atskaņojuma kvalitāti, spēlēt neapgūtu skaņdarbu no notīm, 

spēlēt dažādas tehniskās un mākslinieciskās grūtības orķestra 

partijas. 

Radniecīgais 

instruments 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes apgūt pamatpūšaminstrumenta 

radniecīgā instrumenta spēles tehniku, atklāt skaņdarba 

māksliniecisko saturu, uzkrāt radniecīgā instrumenta repertuāru 

orķestra darba vajadzībām, patstāvīgi apgūt dažādu laikmetu un 

stilu skaņdarbus:  

Pamatinstrumets    -    radniecīgais instruments: 

Flauta                         pikolo flauta, altflauta 

Oboja                         angļu rags 

Klarnete                     pikolo klarnete, basklarnete 

Fagots                        kontrafagots 

Mežrags                     alts 

Trompete                   pikolo trompete 

Trombons                  eifonijs 

Eifonijs                     tuba, trombons 

Tuba                          eifonijs 

Pūšam-

instrumentu 

kamer-

ansamblis 

16,5 G 6 sem. E Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu laikmetu, 

stilu un žanru kamermūziku pūšaminstrumentu ansambļiem 

koncertatskaņojuma kvalitātē  un repertuāra uzkrāšanas nolūkā.  

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu veikšanai, 

iepazīstina ar dažādu laikmetu, stilu un žanru klaviermūziku, 

skaņdarbu klavierpavadījumiem.   
 

Orķestris 

 

10,5 

 

 

G 
 

2 sem. 

 

i 

Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi atskaņot 

dažādu laikmetu un stilu simfoniskā orķestra skaņdarbus, 

nodrošināt atskaņojuma kvalitāti.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūra 

mūzikā 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 
Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
B daļa – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta spēles (flautas / obojas/ klarnetes/ fagota / saksofona/ mežraga / 

trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle)  pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Pūšam-

instrumentu 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas pūšaminstrumentu spēles mācīšanas 

metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 

mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 –profesionālās izglītības pūšaminstrumenta (cita ne kā B blokā)  spēles pedagoga  studiju kursi 
Pūšam-

instrumenta 

spēle 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt cita pūšaminstrumenta spēles 

tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt repertuāru 

patstāvīgai pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt vidējās 

sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus to 

demonstrēšanai mācību procesa vajadzībām.  

Pūšam-

instrumenta 

spēles mācīšanas 

metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kopā ar ped. 

praksi 

Studiju kursā students apgūst cita pūšaminstrumenta spēles mācību 

stundas organizācijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, 

stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 

satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas 

un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas 

metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē 

mūzikas skolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba programmu.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci, 

kārtojot diplomeksāmenu. 
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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 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 1 sem. i  

 

 

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Pūšam-

instrumentu 

uzbūve un 

apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 I 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer-ansamblis 3 G 2 sem. i 

Baroka orķestris 

(flauta, oboja, 

fagots)  

6 G 3  sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis (flauta, 

oboja, fagots) 

3 G 2 sem. i 

Blokflauta/ 

traversflauta 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta spēle 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 2 sem. i 

Orķestra 

literatūra 

3 G 2 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Pūšam-

instrumentu 

kamer-ansamblis 

 

3 

 

G 

1 sem. E Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot kamermūziku pūšaminstrumentu ansambļiem.  

Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi publiski 

koncertsituācijā atskaņot dažādu laikmetu un stilu simfoniskā 

orķestra skaņdarbus, nodrošināt atskaņojuma kvalitāti.  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

Koncert-

eksāmens 

pūšam-

instrumenta 

spēlē 

 

10,5 

 

 

 

 

 

 

 

I

I 

 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  40 

minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu -

koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 

daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 

Pūšam-

instrumentu 

kamer-

ansamblis 

 

4,5 

 

 

 

 

I

G 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

Students ar kameransambli sagatavo un publiskā koncertā 

atskaņo izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, 

minimālā hronometrāža 20 minūtes. 
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apakšprogramma Sitaminstrumentu spēle 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 

Pūšam/sitam-

instrumentu 

atskaņotāj-

mākslas vēsture 

4,5 G 2 sem. E Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa –  75 KP 

Sitamin-

strumentu spēle 

30 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu sitaminstrumentu 

spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 

patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus.  

 

Orķestra 

repertuārs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt dažādu laikmetu un stilu 

simfoniskā orķestra skaņdarbu instrumenta partijas, nodrošināt 

atskaņojuma kvalitāti, spēlēt neapgūtu skaņdarbu no notīm, 

spēlēt dažādas tehniskās un mākslinieciskās grūtības orķestra 

partijas. 

 

Sitam-

instrumentu 

kamer-

ansamblis 

16,5 G 6 sem. E Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu laikmetu, 

stilu un žanru kamermūziku sitaminstrumentu ansambļiem 

koncertatskaņojuma kvalitātē  un repertuāra uzkrāšanas nolūkā. 

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle 
Orķestris 10,5 

 

G 2 sem. i Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūra 

mūzikā 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

B daļa – profesionālās izglītības sitaminstrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Sitam-

instrumentu 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas sitaminstrumentu spēles mācīšanas 

metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 

mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

Informātikas 

tehnoloģijas 

3 G 1 sem. i  

 

 

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Sitam-

instrumentu 

uzbūve un 

apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer-

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2  sem. i 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 2 sem. i 

Orķestra 

literatūra 

3 G 2 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Sitam-

instrumentu 

kameransamblis 

 

3 

 

G 

1 sem. E Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot kamermūziku sitaminstrumentu ansambļiem.  

Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi publiski 

koncertsituācijā atskaņot dažādu laikmetu un stilu simfoniskā 

orķestra skaņdarbus, nodrošināt atskaņojuma kvalitāti.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

Koncert-

eksāmens 

sitam-

instrumentu 

spēlē 

 

10,5 

 

 

 

 

I

I 
 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  40 

minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu -

koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 

daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 

Sitam-

instrumentu 

kamer-

ansamblis 

 

4,5 

 

 

I

G 
 

 

 

1 sem. 

 

 

 

DE 

 

 

 

Students ar kameransambli sagatavo un publiskā koncertā 

atskaņo izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, 

minimālā hronometrāža 15 minūtes. 

apakšprogramma Džeza mūzika specializācijas  Klavierspēle/Akordeona 

spēle/Vijoļspēle/Kontrabasa spēle/Ģitāras spēle/Flautas / Klarnetes / Saksofona / Trompetes / 

Trombona/Vibrofona /Sitaminstrumentu komplekta spēle   
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – diferencēta 

ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 
 

 

 

Improvizācija 

 

 

 

10,5 

 

 

 

G 7 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

- brīvi improvizēt un spēlēt dažādā džeza un mūsdienu 

populārās mūzikas stilistikā; 

- radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba 

atmosfēru; 

- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 

vokālos skaņdarbus; 

- nodrošināt skaņdarbu pavadījumu atskaņojuma kvalitāti 

un 

- panākt  augstu interpretācijas kultūru; 

- izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarbu iestudēšanas 

procesā;  

- brīvi spēlēt no lapas un transponēt dažādu stilu un žanru 

skaņdarbu  pavadījumus; 

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza 

tēmas, veidot koncertprogtrammas;  

- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

- tēmu interpretāciju, veidot aranžējumus, izvērtēt 

sasniegumus un izdarīt korekcijas.  

Ievads mūzikas 

vēsturē 

 

 

 

1,5 P/G 1 sem. 

iv 

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas 

par būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru 

attīstību, kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, 

dažādu laikmetu mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, 

akcentējot Rietum- un  Austrumeiropas mūzikas kultūru 

parādības. 

 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

 

3 

 

P/G 

 

1 sem. 
iv 

 

 

 

 

 

 

 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes 

apzināti lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, 

atšķirt nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to 

estētiskajām nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas 

stilu reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar 

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

Džeza teorija 

 

9 

 

G 

 

5 sem. 
 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studiju kursa noslēgumā students: 

- pārvalda mūsdienu džeza harmonijas valodu, māk 

aranžēt un komponēt dažādās mūsdienu populārās 

mūzikas stilistikās; 

- prot pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē;  

- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 

vokālos skaņdarbus; 

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza 

tēmas, veidot koncertprogrammas;  

- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko 

līmeni, tēmu interpretāciju, veidot aranžējumus, 

izvērtēt sasniegumus un izdarīt korekcijas.  

 

 

Džeza mūzikas 

vēsture 

 

 

12 

 

 

G 

 

 

7 sem. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studiju kursa noslēgumā students: 

- pārzina džeza mūzikas vēstures nozīmīgākos faktus; 

- atšķir un raksturo dažādus džeza mūzikas stilus un 

manieres; 

- atpazīst vadošos džeza atskaņotājmāksliniekus un 

ansambļus (orķestrus); 

- atpazīst un pārzina nozīmīgākos džeza mūzikas 

albumus un tēmas; 

- pārvalda mūsdienu un klasiskā džeza repertuāru; 

- prot analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 

vokālos džeza skaņdarbus; 

- prot novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko 

līmeni, tēmu interpretāciju.  

Roka un 

popmūzikas 

vēsture  

7,5 G 4 sem. 
E 

 

 

Studiju kursa saturs sniedz studentiem zināšanas par 

būtiskiem džeza un populārās mūzikas attīstības procesiem 

– dažādu stilu saknēm, attīstības procesiem, to spilgtāko 

pārstāvju iepazīšanu, mūzikas izteiksmes līdzekļiem un 

tehniskajām niansēm. 

Praktiskā daļa –  76,5 KP 

Džeza 

instrumenta spēle 

(galvenais 

instruments) 

 

 

28,5 

 

 

I 

 

 

7 sem. E 

Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu instrumentu 

spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, 

uzkrāt koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai 

koncertdarbībai, patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības 

pakāpes dažādu laikmetu un stilu džeza skaņdarbus.  

Džeza solfedžo  

6 

 

G 

 

4 sem. 
Iv 

Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot 

ar dzirdi džeza stila mūzikas valodas izteiksmes līdzekļus, 

pilnveido dzirdes un intonēšanas iemaņas, dažādu 

instrumentu spektrālo sastāvu. 

Kompozīcija un 

aranžēšana 

7,5 G 4 sem. 
E 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis 

zināšanas un pamatprasmes komponēt un aranžēt dažādiem 

instrumentu un vokāla kolektīvās muzicēšanas sastāviem 

dažādos džeza stilos. 

* Džeza 

klavierspēle 

9 I 5 sem. 
E 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis džeza 

klavierspēles pamatprasmes  solo un ansamblī, veidot 

improvizācijas uz klavierēm un harmonizēt melodijas 

Džeza vokāls 3 G 2 sem. 
Iv 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students pamatprasmju 

līmenī ir apguvis džeza dziedāšanas vokālo tehniku un 

skaņas veidošanas kultūru, ieguvis pamatzināšanas  

džeza dziedāšanas stilistikas paņēmienos, mūsdienu mūzikas 

stilu ritma izpildījumā un vokālajā improvizēšanā.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar 

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenoša

nas 

periods 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

*) 

Sitam 

instrumentu 

komplekta 

spēles  

pamati 

 

7,5 

 

I 

 

5 sem. 
iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un  

pamatprasmes: 

- zināšanas par ritma uzbūvi un pierakstiem, 

sitaminstrumentu komplekta funkcijām un 

pamatprincipiem dažādu džeza mūzikas stilu džeza 

ansambļu spēlē, par ritmiskās mūzikas stilistiku un 

sitaminstrumentu komplekta nozīmi tajā. 

Studiju kursa noslēgumā students spēj:  

- brīvi improvizēt un pavadīt dažādos taktsmēros (5/4, 

5/8, 7/4, 7/8, 9/4, 9/8. 11/4, 11/8. 13/4, 13/8); 

- noturēt tempu; 

- improvizējot, izmantot dažādus sešpadsmitdaļu un 

trioļu grupējumus; 

- veikt poliritmiskas modulācijas no 3/4 uz 4/4 taktsmēru 

un no 6/4 uz 4/4 taktsmēru;  

- spēlēt dažādus ritmiskās mūzikas stilus uz sitamo 

instrumentu komplekta (swing, rock, funk, reggae, 

Bossa nova, 16th note beat u.c.); 

- atpazīt sitaminstrumentu komplekta spēli dažādos 

džeza mūzikas virzienos; 

- brīvi lasīt dažādu ritma zīmējuma pierakstu gan 4/4, 

gan jauktos taktsmēros. 

* ) Basa 

spēles pamati 

6 I 4 sem. 
iv 

 

 

 

 

 

studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 

pamatprasmes: 

- zināšanas par basa instrumentiem, to skanējumu, 

pielietojumu un spēles pamatprincipiem, par basa 

instrumentu lomu dažādu mūzikas stilu skaņdarbu 

interpretācijā; 

- attīstījis improvizācijas prasmes 

* )Perkusiju 

spēle 

3 G 2 sem. 
iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 

pamatprasmes: 

- zināšanas par perkusiju instrumentiem, to skanējumu, 

pielietojumu un spēles pamatprincipiem, par perkusiju 

instrumentu lomu dažādos ritmiskās mūzikas stilos; 

- pamatprasmes ķermeņa koordinācijā, izmantojot 

perkusiju instrumentus; 

- attīstījis pulsa izjūtu un ritmiskās improvizācijas 

brīvību. 

Studiju kursa noslēgumā students spēj:  

- spēlēt pamatlīmenī populārākajos ritmiskās mūzikas 

stilos uz dažādiem perkusiju instrumentiem; 

- uz kongām radīt slap, bass, open toņus; 

- improvizēt, radīt jaunus ritmus, imitēt uz free style 

perkusijām; 

- pielāgoties dažādām matērijām; 

- brīvi justies poliritmiskajās modulācijās un improvizēt 

tajās; 

- veikt perkusiju instrumentu nošu pierakstu; 

- gaumīgi izmantot perkusiju instrumentus aranžējumos 

vai kompozīcijās. 

Mūzikas 

tehnoloģija 

6 G 4 sem. iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 

skaņu tehnoloģijas veidus, skaņu ierakstu principus un 

metodes, mikrofonu izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai 

nepieciešamo ierīču raksturojumus. 

Students prot: atpazīt ierakstā izmantoto tehnoloģiju, 

izvēlēties optimālo ieraksta tehnoloģiju konkrētai situācijai. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar 

bību 

veids 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 
1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūra mūzikā 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 

estētika 
4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

B daļa – profesionālās izglītības džeza instrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Džeza mūzikas 

mācības metodika 
3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas džeza instrumentu spēles mācīšanas metodikā,  mācību 

stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas tipus, 

veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura 

plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu 

vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  

C1 daļa – džeza klavierspēle – 4,5 KP 
Elektronisko 

taustiņinstrumentu 

spēle 

4,5 I 3 sem. iv Studiju kurss attīsta elektronisko instrumentu spēles iemaņas un 

prasmes, kuras  ir nepieciešamas džeza atskaņotājmākslinieka 

pienākumu veikšanai.  

C2 daļa – Basa spēle  
Basģitāras vai 

kontrabasa spēle 

4,5 I 3 sem. iv Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, kuras  

ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu veikšanai.   

C3 daļa – Saksofona spēle/ flautas spēle/Klarnetes spēle – 4,5 KP 

Flautas spēle 4,5 I 3 sem. iv  

Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, 

kuras  ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu 

veikšanai.   
Klarnetes spēle 4,5 I 3 sem. iv 

Saksofona spēle 4,5 I 3 sem. iv 

C4 – vispārējie studiju kursi 

Svešvaloda 3 G 2 sem. iv Padziļina zināšanas un prasmes, kuras apgūtas studiju kursa 

obligātajā daļā. 

Izvēles 

instruments 

1,5 I 1 sem. iv Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, 

kuras  ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu 

veikšanai.   Izvēles 

instruments 

3 I 2sem. iv 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar 

bību 

veids 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 

Džeza kombo 

(ansamblis) 

21 G 7 sem.  iv Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu 

laikmetu un stilu džeza mūzikas dažādos kolektīvās 

muzicēšanas sastāvos ar nolūku uzkrāt muzicēšanas pieredzi 

koncertatskaņojuma kvalitātē  un uzkrāt repertuāru.  
Džeza mūzikas 

praktikums 

12 G 7 sem. E 

Ierakstu 

producēšana 

6 I 2 sem. iv Studiju kursa saturs sniedz zināšanas un prasmes skaņu 

ierakstu producēšanā, skaņas modeļa izveidē un atbilstošu 

tehnisko līdzekļu izvēlē, apgūst mūziķim nepieciešamās 

saskarsmes prasmes ar producentiem un tehnoloģisko 

specifiku darbam skaņu ierakstu studijā. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

džeza mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un 

savu kompetenci students kolokvija veidā pierāda 

diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens 

instrumenta 

spēlē 

7,5 I

I 

1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  

40 minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu -

koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 

daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 

Džeza kombo 

(ansamblis) - 

koncert-

eksāmens 

7,5 G

G 

1 sem. DE Students ar ansambli sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā 

hronometrāža 20 minūtes. 

* Studiju kurss nav jāapgūst studējošajiem, kuri apgūst attiecīgo instrumentu kā galveno instrumentu, 

bet kredītpunktus iegūst par radniecīgā instrumenta spēles apgūšanu. Studiju kursa nosaukumu 

konkretizē individuāli. 

 
apakšprogramma Vēsturisko instrumentu spēle 

specializācija: Taustiņinstrumentu spēle,  specializācija: Stīgu instrumentu spēle 

specializācija: Pūšaminstrumentu instrumentu spēle 

 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar 

bību 

veids 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 
Instrumentu 

spēles vēsture un 

teorija 

7,5 G 4 sem. 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

Studiju kurss sniedz zināšanas par senās mūzikas attīstību 

vēsturiskajā skatījumā - komponistu un atskaņotājmākslinieku 

personībām, skaņdarbu interpretācijām. Studiju kursa apguves 

rezultātā students spēj identificēt skaņdarbu stilistisko ievirzi, 

izmantot savā mākslinieciskajā darbībā dažādu stilu un laikmetu i 

mūzikas literatūru, novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt 

augstvērtīgus mūzikas paraugus savai koncertdarbībai.  

Solfedžo 4,5 G 2 sem. Eksāmens Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 
1 sem. iv 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 
2 sem. 

iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 

1 sem. 

iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 
6 sem. 

iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 
2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar 

bību 

veids 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa –  72 KP 

Instruments spēle  

(instrumenta 

nosaukums) 

31,5 I 

7 sem. 

 

Eksāmens 

 

Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu instrumentu spēles tehniku, 

atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt koncertprogrammu 

repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, patstāvīgi apgūt augstākās 

sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus.  

Radniecīgā 

instrumenta spēle 

3 I 
2.sem. i 

Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas atskaņotājmākslinieka  pienākumu veikšanai.   

Brīvā 

ornamentiskā  

improvizācija 

4,5 I 

2.sem 

 

 

 

 

 

 

 

. 

i 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students: 

 lietošanas līmenī zina renesanses, baroka un  klasicisma 

laikmeta brīvās ornamentācijas pamatprincipus un to 

atšķirības;  

 izprot teorētiskās nostādnes  un ir ieguvis praktiskas 

iemaņas par dažādu brīvo  ornamentisko elementu  

uzbūvi, atšķirībām pielietojumā dažādās valstīs; 

 ir guvis izpratni par īpašajām fiksētajām ornamentālās 

improvizācijas uzbūvēm (kadence, adagio daļas), to 

pielietojumu solo, ansambļa un orķestra repertuārā. 
Baroka orķestris 19,5 P 7.sem. i Studiju kursa noslēgumā students: 

 atskaņo vidējas un augstākās grūtības pakāpes dažādu 

laikmetu(renesanse, baroks, klasicisms) un reģionu 

mūziku 

 praksē demonstrē atšķirības dažādu laikmetu mūzikas 

interpretācijā, īpaši pievēršot uzmanību reģionālajam 

principam 

 demonstrē zināšanas par konkrēta vēsturiskā perioda 

instrumentācijas principiem, instrumentu sastāvu, 

variēšanas iespējām ansamblī/orķestrī 

 balstoties uz kursā gūtajām zināšanām un pieredzi, 

spējīgs sagatavot mākslinieciski augstvērtīgu 

priekšnesumu vēsturiskā  atskaņošanas manierē 

 pārzina pasaules izcilāko interpretu pieredzi, orientējas 

pieejamajos audio un video materiālos 

 studējis virkni vēsturisko traktātu un 20.-21.gs pētījumu 

par senās mūzikas interpretācijas principiem 

 izveidojis stabilu repertuāra bāzi turpmākai 

koncertdarbībai  

 

 

 

Senās mūzikas 

ansamblis 

 

 

 

13,5 

 

 

 

G 

7.sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-darbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūra mūzikā 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

B daļa – profesionālās izglītības vēsturisko instrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar 

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Instrumenta 

spēles 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas vēsturisko  instrumentu spēles mācīšanas 

metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos 

principus, mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, 

mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura 

apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, 

formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

 

 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 

pedagoģiskajā praksē mūzikas skolās un mūzikas 

vidusskolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 

programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP 

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 1 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves 

programmu izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, 

ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto 

citu studiju kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Aranžēšana/ 

Instrumentācija 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 
Senās 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

6 G 3 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta spēle 3 G 2 sem. i 

 

Prakse – 39 KP 

Instrumenta  

spēle 

24 I 7 sem. i Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē  praksē 

dažādās kultūras institūcijās, piedaloties koncertos gan solo, 

gan kolektīvās muzicēšanas sastāvos.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

māksliniecisko briedumu, kārtojot diplomeksāmenu. 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 5 sem. i 

Baroka 

orķestris/ 

ansamblis 

7,5 G 5 sem. i 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un 

savu kompetenci students kolokvija veidā pierāda 

diplomeksāmenā. 

 

Koncert-

eksāmens 

instrumenta 

spēlē 

9 

 

I

I 

1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  

40 minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu - 

koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 

daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 

 

Baroka 

orķestris/ 

ansamblis 

6 G 1 sem. DE Students ar orķestri sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā 

hronometrāža 30 minūtes. 
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2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā.  

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 

programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura un 

realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, programmā 

aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas profesijas standartam Instrumentu mūziķis (profesijas standarts atrodas Latvijas 

Republikas Profesiju klasifikatora Pielikumu sadaļā, apstiprināts ar MK noteikumiem) un  Ministru 

kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām. Studiju 

programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobrī 

Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena Māksla 

īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Instrumentālā mūzika. Ekspertu vērtējums 

par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apraksts izstrādāts 

atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standarta Instrumentu 

mūziķis kompetences, prasmju un zināšanu prasībām. 

Profesijas kods – 2652 05. 

Nodarbinātības apraksts 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

– instrumentu mūziķis ir speciālists, kurš patstāvīgi iestudē un publiski atskaņo daţādas sareţģītības 

pakāpes instrumentālos skaņdarbus – solo, ansamblī, orķestrī, instrumenta vai orķestra pavadījumā; 

novērtē atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; atlasa 

instrumentālā ţanra māksliniecisko repertuāru un sastāda koncertprogrammas. 

Instrumentu mūziķis strādā kultūras un izglītības jomas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona 

vai individuālais komersants. 

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs 

nodrošina nepieciešamās 

kompetences ieguvi 

1. Spēja pielietot zināšanas atskaņotājmākslas jomā, 

pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām. 

Mūzikas teorija un analīze, 

Atskaņotājmākslas vēsture, 

Mūzikas vēsture un teorija, 

Instrumenta spēle 

2. Spēja izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības. Mūzikas teorija un analīze, 

Atskaņotājmākslas vēsture, 

Mūzikas vēsture un teorija, 

Instrumenta spēle 

3. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu 

skaņdarbus. 

Mūzikas teorija un analīze, 

Mūzikas vēsture un teorija, 

Instrumenta spēle, 

Orķestris, Kameransamblis, 

Stīgu kvartets 

4. Spēja radīt pozitīvu un radošu atmosfēru. Psiholoģija, Pedagoģija, 

Pedagoga ētika 

Orķestris, 

Kameransamblis 

5. Spēja prognozēt un sasniegt mākslinieciskā izpildījuma 

rezultātu. 

Instrumenta spēle, 

Orķestris, 

Kameransamblis 

Stīgu kvartets 
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6. Spēja brīvi spēlēt dažādu stilu un žanru iepriekš 

nesagatavotus skaņdarbus pēc notīm, transponēt tos, 

improvizēt. 

Instrumenta spēle, 

Orķestris, 

Kameransamblis  

Improvizācija, Brīvā improvizācija 

7. Spēja patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas 

sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus. 

Instrumenta spēle, 

Orķestris, orķestra repertuārs, 

Kameransamblis, 

Stīgu kvartets 

8. Spēja atlasīt instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru 

un sastādīt koncertprogrammas. 

Instrumenta spēle, 

Stīgu kvartets, 

Kameransamblis, 

Klavierpavadījums, 

Klavierspēle (vispārējā) 

9. Spēja organizēt un plānot savu un muzicējošā kolektīva 

darbu. 

Pedagoģija, Uzņēmējdarbības 

pamati, Orķestris, Kameransamblis 

10. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu. 

Pedagoģija, psiholoģija, 

Uzņēmējdarbības pamati, 

Instrumenta spēle, Orķestris, 

Kameransamblis, Stīgu kvartets 

11. Spēja pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai 

neskaidros apstākļos. 

Uzņēmējdarbības pamati, 

Pedagoģija, Psiholoģija 

12. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā. Uzņēmējdarbības pamati, Ievads 

kultūras analīzē, 

Filosofija un estētika 

13. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra, 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu 

valoda, Franču valoda 

14. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un 

vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi. 

Uzņēmējdarbības pamati 

(vides aizsardzība, civilā 

aizsardzība, darba aizsardzība) 

15. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu 

ievērošanu. 

Uzņēmējdarbības pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, autortiesības un 

blakus tiesības)  

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs 

nodrošina nepieciešamās 

kompetences ieguvi 

1. Analizēt instrumentālos skaņdarbus. Mūzikas teorija un analīze, 

Instrumenta spēle 

2. Spēlēt vismaz divus mūzikas instrumentus solo, ansamblī vai 

orķestrī. 

Instrumenta spēle, 

Radniecīgā instrumenta 

spēle, Kameransamblis, Stīgu 

kvartets, Orķestris 

3. Iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes 

instrumentālos skaņdarbus. 

Instrumenta spēle, 

Radniecīgā instrumenta 

spēle, Kameransamblis, Stīgu 

kvartets, Orķestris 

4. Spēlēt iepriekš nesagatavotus dažādu stilu un žanru skaņdarbus 

pēc notīm, transponēt tos, improvizēt. 

Instrumenta spēle, 

Kameransamblis, Stīgu 

kvartets, Orķestris, 

Improvizācija 

5. Atlasīt instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un 

sastādīt koncertprogrammas. 

Instrumenta spēle, 

Kameransamblis, 

Stīgu kvartets 

6. Novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un 

izdarīt korekcijas. 

Instrumenta spēle, 

Kameransamblis, 

Stīgu kvartets, 

Orķestris 

7. Pārvaldīt vismaz viena cita radniecīga instrumenta spēli. Radniecīgais instruments 

8. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības. Uzņēmējdarbības pamati 
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9. Ievērot vides aizsardzības noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati 

10. Veikt darbu individuāli un grupā. Psiholoģija, 

Uzņēmējdarbības pamati, 

Instrumenta spēle, 

Kameransamblis, Stīgu 

kvartets, Orķestris  

11. Plānot un vadīt komandas darbu. Uzņēmējdarbības pamati 

12. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lietot 

modernās informācijas tehnoloģijas. 

Uzņēmējdarbības pamati 

13. Sistemātiski pilnveidot instrumentu mūziķa profesionālo 

kvalifikāciju. 

Meistarklases, Visi studiju 

plānā paredzētie studiju 

kursi. 

14. Pārvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

15. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. Angļu valoda, Vācu valoda, 

Itāļu valoda, Franču valoda, 

Krievu valoda 

16. Lietot mūzikas terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās. 

Mūzikas teorija un analīze, 

Atskaņotājmākslas vēsture, 

Mūzikas vēsture un teorija, 

Solfedžo, Instrumenta spēle, 

Kameransamblis, Stīgu 

kvartets, Orķestris 

17. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati 

(Darba tiesiskās attiecības, 

autortiesības un blakus 

tiesības) 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 

līmenī: 

literatūras vēsture Literatūras vēsture 

mākslas vēsture Mākslas vēsture 

filozofija Filosofija un estētika 

reliģiju vēsture Ievads kultūras analīzē 

ētika Pedagoga ētika 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 

līmenī: 

mūzikas vēsture un teorija Mūzikas vēsture un teorija 

sociālā un saskarsmes psiholoģija Sociālā un saskarsmes psiholoģija 

 pedagoģija  Pedagoģija 

komercdarbības pamati Uzņēmējdarbības pamati 

autortiesības un blakus tiesības Uzņēmējdarbības pamati 

mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās 

Mūzikas vēsture un teorija,  

Mūzikas teorija un analīze 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī: 

instrumentu spēle (solo, ansamblī, orķestrī, ar 

orķestri) 

Instrumenta spēle, Radniecīgā instrumenta spēle, 

Kameransamblis, Stīgu kvartets, Orķestris 

instrumentu spēles vēsture Atskaņotājmākslas vēsture 

mūzikas formas mācība Mūzikas teorija un analīze 

solfedžo, harmonija un polifonija Solfedžo, Mūzikas teorija un analīze 

instrumenta spēles mācības metodika Vispārējā metodika, Instrumenta spēles 

mācīšanas metodika 
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mūzikas notācija (dažādu laikmetu un stilu 

kamermūzikas un simfoniskā orķestra partitūru 

pieraksti) 

Instrumenta spēle, Radniecīgā instrumenta spēle, 

Kameransamblis, Stīgu kvartets, Orķestris 

valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

divas svešvalodas saziņas līmenī Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda (pēc izvēles, ievērojot valodas apguves 

pēctecību) 

darba aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

vides aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

darba tiesiskās attiecības Uzņēmējdarbības pamati 

informācijas tehnoloģijas Uzņēmējdarbības pamati 

atskaņotājmākslas attīstības stratēģija un 

plānošanas metodes 

Uzņēmējdarbības pamati 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apraksts izstrādāts 

atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu prasībām.  
Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu (izvilkums): 

III. Bakalaura programmas 

obligātais saturs 

7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 

kredītpunkti.  

9. Bakalaura programmas 

obligātais saturs. 

9.1. vispārizglītojošie studiju 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 

kredītpunkti. 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika satura un  

apjoma parametri: 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi pilna laika 

studijās. 

A daļa  

II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīzē  – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  (Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un 

blakus tiesības, vides un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  (Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 

KP 

Literatūras vēsture – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un estētika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

9.2. nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 

kredītpunkti. 

 A daļa un B daļa kopā: 36 KP 

Instrumenta spēles vēsture - 4 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 16 KP 

Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Instrumenta spēles mācīšanas metodika – 2  KP 

 

9.3. nozares profesionālās 

specializācijas 

studiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 60 

kredītpunkti 

 

A , B daļas kopā: 60 KP 

Solfedžo – 3 KP 

Mūzikas teorija un analīze  – 5 KP 

Klavierspēle – 5 KP 

Pedagoģiskā prakse – 2 KP 

Instrumenta spēle – vid.  23 KP 

Orķestris/kameransamblis/stīgu kvartets/ klavierpavadījums/orķestra 

repertuārs –  vid. 22 KP 
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9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   

 

 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 

kredītpunkti; 

 

 

 

                                                                                                                 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas prasībām. Izvēloties piedāvātos studiju kursus, kursa apguves 

saturu izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo 

profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai 

vai paplašināšanai. 

 

 

Prakse: 26 KP  

Orķestris/ 

kameransamblis/ 

klavierpavadījums/ 

instrumenta spēle 

specializācija Ērģeļspēle 

Instrumanta spēle – 12 KP 

Ērģeļu pavadījums un ansamblis – 8 KP 

Liturģiskā spēle – 2 KP 

Improvizācija – 4 KP 
 

9.6. valsts pārbaudījums, 

kura sastāvdaļa ir 

diplomdarba 

(diplomprojekta) 

izstrādāšana un aizstāvēšana 

un kura apjoms ir vismaz 12 

kredītpunktu. 

 

10. Studiju kursu izvēli 

bakalaura programmā, 

studiju kursu apjomu un 

saturu, kā arī prakses saturu 

atbilstoši iegūstamajam 

grādam nosaka attiecīgās 

profesijas standarts. 

 

11. Studiju procesā vismaz 

30 procentus no studiju 

kursu apjoma īsteno 

praktiski. 

 

15. Pēc bakalaura 

programmas apguves piešķir 

piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju un profesionālo 

bakalaura grādu nozarē 

(profesionālās darbības 

jomā). 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Pianistiem: 

Koncerteksāmens instrumenta spēlē   – 4 KP 

Kameransamblis – 3 KP 

Klavierpavadījums 3 KP 

Visiem instrumentālistiem: 

Koncerteksāmens instrumenta spēlē   – 7 KP 

Kameransamblis/stīgu kvartets – 3 KP 
 

 

Profesijas standarts Instrumentu mūziķis 
 (5.profesionālās kvalifikācijas līmenis) 

 

 

 

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti vid. 89 KP 

apjomā, t.i. vid. 56 procenti. 

 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 

profesionālais bakalaura grāds mūzikā un instrumentālista 

(konkrētās specializācijas mūziķa profesijas nosaukums) profesionālā 

kvalifikācija. 
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3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Koksavilkums: izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā vid.: EUR 6993,22 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 3523,57 

Specializācija Viena studenta studiju 

izmaksas  

gadā EUR 

Klavierspēle 3491,27 

Ērģeļspēle 3672,42 

Akordeona spēle 3671,98 

Vijoļspēle/alta spēle/čella spēle 3489,- 

Kontrabasa spēle 3890,48 

Arfas spēle 3890,48 

Kokles spēle 4366,83 

Ģitāras spēle 2621,98 

Pūšaminstrumentu spēle 3321,59 

Sitaminstrumentu spēle 3361,87 

Vēsturisko instrumentu spēle (klavesīns, ērģeles) 2823,65 

Vēsturisko instrumentu spēle (stīgu instr./ pūšaminstr.) 4027,27 

Džeza mūzika (instrumentālā) 3177,65 

 

 

- 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 1195,11 gadā (EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  
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Izmaksu kalkulācija 

 
specializācijas  Klavierspēle 

viena studenta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Pianisma vēture, iesk 30 : ar vid. 6 stud. = 

5 kst.  

9,57 

 

47,85 11,29 59,14 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 6 stud. = 

5 kst. 

9,57 

 

47,85 11,29 59,14 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 6 stud. = 

5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Klavierspēle, eks. 48 

 

9,57 459,36 

 

108,36 567,72 

Klavierpavadījums 

iesk./+ 

atskaņotājmāklin.  

15/ 

6  

9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Kameransamblis 

iesk. 

27 9,57 258,39 60,95 319,34 

Ērģeļspēle, iesk. 10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Klavesīna spēle, iesk. 10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

136,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

296/ 

 

20 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1579,18 : 5 mēn. = € 315,84 + (1 mēn. atv.) x 6  = EUR 1895,02  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Pianisma vēture, iesk 30 : ar vid. 6 stud. 

= 5 kst.  

9,57 

 

47,85 11,29 59,14 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 6 stud. 

= 5 kst. 

9,57 

 

47,85 11,29 59,14 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 6 stud. 

= 5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavierspēle, eks. 48 

 

9,57 459,36 

 

108,36 567,72 

Klavierpavadījums 

iesk./+ atskaņotājmāklin.  

15/ 

6  

9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Ērģeļspēle, iesk. 10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Klavesīna spēle, iesk. 10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Ievads kultūras analīzē, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Darba tiesiskās 

attiecības, autortiesības 

un blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā psiholoģija) 

eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
140,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

314/ 

 

21 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1626,51 : 5 mēn. = € 325,30 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1951,91  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Pianisma vēture, eks. 30 : ar vid. 6 stud. = 5 

kst. + 0,5 eks. = 5,5 

9,57 

 

52,64 12,42 65,06 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavierspēle, eks. 33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Klavierpavadījums 

iesk./+ atskaņotājmāklin.  

15/ 

6  

9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Ērģeļspēle/ 

klavesīns 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

113,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

264/ 

17,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1307,15 : 5 mēn. = € 261,43  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1568,58  semestrī  

 

4. 

 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klavierspēle, eks. 33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Klavierpavadījums 

iesk./+ atskaņotājmāklin.  

15/ 

6  

9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Ērģeļspēle/ 

klavesīns 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 eks. = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

111,17  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

264/ 

17,5 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1279,60 : 5 mēn. = € 255,92  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1535,52  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Klavierspēle, eks. 33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Klavierpavadījums 

Eks. /+ atskaņotājmāklin.  

18/ 

6  

9,57/ 

4,81 

172,26 

28,86 = 201,12 

47,44 248,56 

Kameransamblis 

eks. 

33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā metodika, iesk. 20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
105,6  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

225/ 

 

15 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1213,70 : 5 mēn. = € 242,74  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1456,44 

 

6. 
Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Klavierspēle, eks. 33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Klavierpavadījums 

Eks. /+ atskaņotājmāklin.  

18/ 

6  

9,57/ 

4,81 

172,26 

28,86 = 201,12 

47,44 248,56 

Kameransamblis 

eks. 

33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavierspēles metodika, 

DE 

30 : 6 = 5 + 0,5 

eks. = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Klavierspēles  pedagoģ. 

prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
129  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

243/ 

 

16 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1490,47 : 5 mēn. = € 298,09   + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1788,56 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Klavierspēle, eks. 45 

 

9,57 

 

430,65 

 

101,59 532,24 

Klavierpavadījums 

Eks. /+ atskaņotājmāklin.  

33/ 

10  

9,57/ 

4,81 

315,81 

48,10 = 363,91 

85,85 449,76 

Kameransamblis 

eks. 

33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavierspēles  pedagoģ. 

prakse, DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
150  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

225/ 

 

15 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1715,32 : 5 mēn. = € 343,06  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 2058,38 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavierspēle, DE 45 

 

9,57 

 

430,65 

 

101,59 532,24 

Klavierpavadījums 

DE /+ atskaņotājmāklin.  

33/ 

10  

9,57/ 

4,81 

315,81 

48,10 = 363,91 

85,85 449,76 

Kameransamblis 

DE 

33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Kolokvijs specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
125,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

177/ 

 

12 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1425,55 : 5 mēn. = € 285,11  + (1 mēn. atv.) x 6  =   € 1710,66 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 13965,07  (trīspadsmit tūkstoši 

deviņi simti sešdesmit pieci euro 07 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 3491,27  

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1011,77 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 126,5 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 253 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,16 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2008 stundas 

semestrī - 251 stunda  (2008 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 17 stundas (251 stunda : ar 15 nedēļām) 
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specializācijas  Akordeona spēle 

viena studenta studiju izmaksas 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Akordeona spēles vēture, 

iesk. 

15 : ar vid. 2 stud. = 7,5 

kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Ievads mūzikas vēsturē, iv 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Akordeona spēle, eks. 48 

 

9,57 459,36 

 

108,36 567,72 

Kameransamblis 

iesk. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Latviešu valodas kultūra, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija iesk. 30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
143,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

279/ 

 

18,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1631,47 : 5 mēn. = € 326,29 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1957,76 

 

2. 

Akordeona spēles 

vēture, eks. 

15 : ar vid. 2 stud. = 7,5 kst. 

+ 0,5 eks. = 8  

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. + 0,5 st. 

eks. = 4,25 

9,57 

 

40,67 9,59 50,26 

Akordeona spēle, 

eks. 

48 

 

9,57 459,36 

 

108,36 567,72 

Kameransamblis 

iv. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 eks. = 1,5 9,57 14,36 3,39 17,75 

Diriģēšana, iv. 

Koncertmeistars 

15 

15 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

145,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

294/ 

 

19,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1655,12 : 5 mēn. = € 331,02 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1986,14  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas vēsture, 

iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Akordeona spēle, eks. 33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Kameransamblis 

iv. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
117  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

234/ 

15,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1318,03 : 5 mēn. = € 263,61  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1581,64  semestrī 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas vēsture, 

eks. 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Akordeona spēle, eks. 33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Diriģēšana, iv. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
120,17  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

254/ 

 

17 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1355,54 : 5 mēn. = € 271,11 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1626,66  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Akordeona spēle, eks. 33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Kameransamblis 

iesk. 

30 

 

9,57 

 

287,10 

 

67,73 354,83 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā metodika, iesk. 20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
108,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

215/ 

14,5 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1218,68 : 5 mēn. = € 243,74  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1462,42 

 

6. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Akordeona spēle, eks. 33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Kameransamblis 

eks. 

30 

 

9,57 

 

287,10 

 

67,73 354,83 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Akordeona spēles 

metodika, DE 

30 : 3 = 10 + 0,5 

eks. = 10,5 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Akordeona spēles  

pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Diriģēšana, iv. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Darbs ar ansambli, iesk 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
152  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

258/ 

17 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1731,99 : 5 mēn. = € 346,40  + (1 mēn. atv.) x 6  =   € 2078,40 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Akordeona spēle, eks. 45 

 

9,57 

 

430,65 

 

101,59 532,24 

Kameransamblis 

iv. 

30 

 

9,57 

 

287,10 

 

67,73 354,83 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Akordeona spēles  

pedagoģ. prakse, DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Aranžēšana, iesk. 30 

 

9,57 

 

287,10 

 

67,73 354,83 

Darbs ar ansambli, iesk 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
179  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

255/ 

17 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1715,32 : 5 mēn. = € 343,06  + (1 mēn. atv.) x 6  =   € 2051,34 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Akordeona spēle, DE 45 

 

9,57 

 

430,65 

 

101,59 532,24 

Diriģēšana, eks. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Aranžēšana, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar ansambli, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 

DE 

33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Kolokvijs specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15/ 1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
142,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

192/ 

 

13 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1619,63 : 5 mēn. = € 323,93  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1943,56 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 14687,92  (četrpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit 

septiņi euro 92 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā EUR 3671,98  

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1108,17 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 138,5 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 277 stundas (uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 

800 stundas gadā – ir 2,9 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā: 1981 stunda  semestrī - 248 stundas (1981 

stunda : ar 8 sem.); studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 16,5 stundas (248 stundas : ar 15 nedēļām) 
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specializācijas  ĒRĢEĻSPĒLE 

viena studenta studiju izmaksas 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Teoloģijas pamati, iesk. 15 : ar vid. 2 stud. = 7,5 

kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Sakrālās mūzikas vēsture, 

iesk. 

30 : ar vid. 2 stud. = 15 

kst. 

9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Ievads mūzikas vēsturē, 

iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Ērģeļspēle, eks. 48 9,57 459,36 108,36 567,72 

Ērģeļu pavadījums un 

ansamblis 

iesk./+ atskaņotājmāklin.  

15/ 

6  

9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Latviešu valodas kultūra, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, iesk. 30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
119,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

279/ 

 

18,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1378,11 : 5 mēn. = € 275,62 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1653,73 

 

2. 

Liturģika, iesk 15 : ar vid. 2 stud. = 

7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Sakrālās mūzikas vēsture, 

iesk. 

30 : ar vid. 2 stud. = 

15 kst. 

9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. + 

0,5 eks. = 4,25 

9,57 

 

40,67 9,59 50,26 

Mūzikas teorija un analīze, iv 30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Ērģeļspēle, eks. 48 

 

9,57 459,36 

 

108,36 567,72 

Ērģeļu pavadījums un 

ansamblis 

iesk./+ atskaņotājmāklin.  

15/ 

6  

9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras analīzē, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 
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Apmaksātās kontaktstundas kopā 
121  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

294/ 

 

19,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1395,85 : 5 mēn. = € 279,17 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1675,02 

    

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Himnoloģija, iesk. 30 : ar vid. 2 stud. = 

15 kst.  

9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Sakrālās mūzikas 

vēsture, iesk. 

30 : ar vid. 2 stud. = 

15 kst.  

9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas vēsture, 

iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Ērģeļspēle, eks. 33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Balss nostādīšana, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Ērģeļu pavadījums un 

ansamblis 

iesk./+ atskaņotājmāklin. 

15/ 

6  

9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Liturģiskā spēle, iesk. 15 

 

9,57 

 

143,55 

 

33,86 

 
177,41 

 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
138  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

294/ 

 

19,5 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1596,90 : 5 mēn. = € 319,38  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1916,28  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Ērģeļbūve un vēsture, 

iesk. 

15 : ar vid. 2 stud. = 

7,5 kst. 
9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Himnoloģija, iesk. 30 : ar vid. 2 stud. = 

15 kst. 
9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Sakrālās mūzikas vēsture, 

iesk. 

30 : ar vid. 2 stud. = 

15 kst. 
9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas vēsture, 

eks. 

30 : 30 = 1 kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 
9,57 14,36 3,39 17,75 

Ērģeļspēle, eks. 33 

 
9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  

 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 eks. 

= 3,5 
9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 eks. 

= 1,5 
9,57 14,36 3,39 17,75 

Ērģeļu pavadījums un 

ansamblis 

iesk./+ atskaņotājmāklin. 

15/ 

6  
9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Liturģiskā spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
133,7  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

324/ 

 

21,5 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1545,71 : 5 mēn. = € 309,14  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1854,85  semestrī  

 

5. 

Ērģeļbūve un vēsture, 

iesk. 

30 : ar vid. 2 stud. = 15 kst. 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 0,5 st.eks. = 

1,5 
9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Ērģeļspēle, eks. 33 

 
9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Klavesīna spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā metodika, 

iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43 

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Ērģeļu pavadījums un 

ansamblis 

iesk./+ atskaņotājmāklin. 

15/ 

6 
9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Improvizācija, iv 15 

 
9,57 

 

143,55 

 

33,86 

 
177,41 

 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
144,6  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

260/ 

 

17 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1609,16 : 5 mēn. = € 321,83 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1930,99 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Ērģeļbūve un vēsture, 

eks. 

30 : ar vid. 2 stud. 

= 15 kst. + 0,5 st. 

eks. = 15,5  

9,57 

 

148,34 35,- 183,33 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Ērģeļspēle, eks. 33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Klavesīna spēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Ērģeļspēles mācīšanas 

metodika, DE 

30 : ar vid. 2 stud. 

= 15 kst. + 0,5 st. 

eks. = 15,5  

9,57 

 

148,34 35,- 183,33 

Ērģeļu pavadījums un 

ansamblis 

eks. /+ atskaņotājmāklin. 

15/ 

6  

9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Improvizācija, iv 15 

 

9,57 

 

143,55 

 

33,86 

 
177,41 

 

Ērģeļspēles  pedagoģ. 

prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
178,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

288/ 

 

19 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1490,47 : 5 mēn. = € 298,09  + (1 mēn. atv.) x 6  =€ 2040,81  

 

7. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Ērģeļspēle, eks. 45 

 

9,57 

 

430,65 

 

101,59 532,24 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Ērģeļspēles  pedagoģ. 

prakse, DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Ērģeļu pavadījums un 

ansamblis 

iv /+ atskaņotājmāklin. 

30/ 

6  

9,57/ 

4,81 

287,10 

28,86 = 315,96 

74,53 390,49 

Improvizācija, eks. 15 

 

9,57 

 

143,55 

 

33,86 

 
177,41 

 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
155  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

225/ 

 

15 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1732,17 : 5 mēn. = € 346,43  + (1 mēn. atv.) x 6  =€ 2078,58 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Ērģeļspēle, DE 45 

 

9,57 

 

430,65 

 

101,59 532,24 

Ērģeļu pavadījums un 

ansamblis 

DE /+ atskaņotājmāklin. 

30/ 

9 

9,57/ 

4,81 

287,10 

43,29 = 330,39 

77,94 408,33 

Kolokvijs specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
118,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

162/ 

 

11 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1282,83 : 5 mēn. = € 256,57  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1539,40 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 14689,66  (četrpadsmit tūkstoši 

seši simti astoņdesmit deviņi euro 66 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 3672,42  

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1108,8 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 138,5 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 277,5 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,9 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2126 stundas 

semestrī - 266 stundas (2126 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 18 stundas (266 stundas : ar 15 nedēļām) 
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apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle specializācijas   

Vijoļspēle/alta spēle/čella spēle 

viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 

 

28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Stīgu instrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 

645,98 

152,39 798,37 

Stīgu kvartets, 

iesk. 

Atskaņotāj-

mākslinieks 
(522 kst. gadā : ar 8 

sem. = 65,25 stundas : 

ar 39 studentiem = vid. 

1,7  kst. uz vienu 

studentu semestrī)  

30 : 4 = 7,5 kst. 

 

1,7 kst. 

9,57 

 

4,81 

71,78 

 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju stundas: 

700 st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-mākslin. 

– 600 st. : ar 80 

stud. = 7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

131,-  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

349/ 

23 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1369,92 : 5 mēn. = € 273,98 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1643,90 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Stīgu instrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēture, eks. 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. + 0,5 eks. 

= 3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. + 0,5 eks. 

= 3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Orķestra repertuārs, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Stīgu kvartets, iv. 

Atskaņotāj-mākslinieks 

(522 kst. gadā : ar 8 sem. 

= 65,25 stundas : ar 39 

studentiem = vid. 1,7  

kst. uz vienu studentu 

semestrī)  

30 : 4 = 7,5 kst. 

 

1,7 kst. 

9,57 

 

4,81 

71,78 

 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, grupu 

darba docētāju, 

koncertmeistaru stundas 

semestrī – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju stundas: 

700 st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestrī; atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. : 

ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 
 

159,30 

Ievads kultūras analīzē, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Darba tiesiskās 

attiecības, autortiesības 

un blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā psiholoģija) 

eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

151,-  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

409/ 

27 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1606,50 : 5 mēn. = € 321,30 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1927,79  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Kameransamblis 

iv. 

10 

(20 st kopā ar 

pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Orķestra repertuārs, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Stīgu kvartets, eks.. 

Atskaņotāj-mākslinieks 

(522 kst. gadā : ar 8 sem. 

= 65,25 stundas : ar 39 

studentiem = vid. 1,7  

kst. uz vienu studentu 

semestrī)  

30 : 4 = 7,5 kst. 

 

1,7 kst. 

9,57 

 

4,81 

71,78 

 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, grupu 

darba docētāju, 

koncertmeistaru stundas 

semestrī – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju stundas: 

700 st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestrī; atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. : 

ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 
 

159,30 

Literatūra  mūzikā, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 
Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

128,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

364/ 

 

24 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1384,23 : 5 mēn. = € 276,85  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1661,08  semestrī 
 

 



128 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Kameransamblis 

iv. 

10 

(20 st kopā ar 

pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Stīgu kvartets, iv. 

Atskaņotāj-

mākslinieks 

(522 kst. gadā : ar 8 

sem. = 65,25 stundas : 

ar 39 studentiem = vid. 

1,7  kst. uz vienu 

studentu semestrī)  

30 : 4 = 7,5 kst. 

 

1,7 kst. 

9,57 

 

4,81 

71,78 

 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, grupu 

darba docētāju, 

koncertmeistaru stundas 

semestrī – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 
 

159,30 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

131,62  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

394/ 

26 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1421,74 : 5 mēn. = € 284,35  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1706,09  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Kameransamblis 

eks. 

10 

(20 st kopā ar 

pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Stīgu kvartets, eks. 

Atskaņotāj-

mākslinieks 

(522 kst. gadā : ar 8 

sem. = 65,25 stundas : 

ar 39 studentiem = vid. 

1,7  kst. uz vienu 

studentu semestrī)  

30 : 4 = 7,5 kst. 

 

1,7 kst. 

9,57 

 

4,81 

71,78 

 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, grupu 

darba docētāju, 

koncertmeistaru stundas 

semestrī – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju stundas: 

700 st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestrī; atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. : 

ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 
 

159,30 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

120,01  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

355/ 

 

23,5 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1284,88 : 5 mēn. = € 256,98  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1541,86 
  



130 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Kameransamblis 

iv. 

10 

(20 st kopā ar 

pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Stīgu kvartets, iv. 

Atskaņotāj-

mākslinieks 

(522 kst. gadā : ar 8 

sem. = 65,25 stundas : 

ar 39 studentiem = vid. 

1,7  kst. uz vienu 

studentu semestrī)  

30 : 4 = 7,5 kst. 

 

1,7 kst. 

9,57 

 

4,81 

71,78 

 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, grupu 

darba docētāju, 

koncertmeistaru stundas 

semestrī – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju stundas: 

700 st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestrī; atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. : 

ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 
 

159,30 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu 

spēles metodika, DE 

30 : 6 = 5 + 0,5 

eks. = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

143,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

373/ 

 

25 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1561,65 : 5 mēn. = € 312,33  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1873,98 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Stīgu instrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Kameransamblis 

iv. 

10 

(20 st kopā ar 

pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Orķestra repertuārs, 

eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, DE 
20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Stīgu kvartets, iv. 

Atskaņotāj-

mākslinieks 

(522 kst. gadā : ar 8 

sem. = 65,25 stundas : 

ar 39 studentiem = vid. 

1,7  kst. uz vienu 

studentu semestrī)  

30 : 4 = 7,5 kst. 

 

1,7 kst. 

9,57 

 

4,81 

71,78 

 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, grupu 

darba docētāju, 

koncertmeistaru stundas 

semestrī – 1300 

stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 
 

159,30 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

165,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

340/ 

 

22,5 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1734,11 : 5 mēn. = € 346,82  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2080,93 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu spēle, 

DE 

Koncertmeistars 

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 677,47 

159,82 837,29 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, grupu 

darba docētāju, 

koncertmeistaru stundas 

semestrī – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju stundas: 

700 st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestrī; atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. : 

ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 
 

159,30 

Stīgu kvartets, DE 

Atskaņotāj-mākslinieks 

(522 kst. gadā : ar 8 sem. 

= 65,25 stundas : ar 39 

studentiem = vid. 1,7  

kst. uz vienu studentu 

semestrī)  

30 : 4 = 7,5 kst. 

 

1,7 kst. 

9,57 

 

4,81 

71,78 

 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Kameransamblis 

DE 

10 

(30 st kopā ar pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Kolokvijs specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

126  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

287/ 

19 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1266,93 : 5 mēn. = € 253,39  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1520,32 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 13955,95 (trīspadsmit tūkstoši 

deviņi simti piecdesmit pieci euro 95centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 3489,- 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1097 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 137,13 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 274,25 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,9 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2871 stunda 

semestrī – 359  stundas  (2871 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 24 stundas (359 stunda : ar 15 nedēļām) 
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specializācijas  Kontrabasa spēle 

viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 

 

28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Stīgu instrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 

645,98 

152,39 798,37 

Kameransamblis, iesk. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba 

docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

151,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

349/ 

 

23 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1625,93 : 5 mēn. = € 325,19 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1951,14 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Stīgu instrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēture, eks. 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Orķestra repertuārs, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis, iv. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba 

docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 

(kst.slodze) 

1300 st., no 

tām docētāju 

stundas: 700 

st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. 

= 7,5stundas 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un blakus 

tiesības, u.c.) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

171,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

409/ 

27 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1862,50 : 5 mēn. = € 372,50 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 2235,- 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba 

docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

139,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

334/ 

22 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1521,96 : 5 mēn. = € 304,39  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1826,35 semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 

(kst.slodze) 

1300 st., no 

tām docētāju 

stundas: 700 

st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. 

= 7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

142,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

364/ 

 

24 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1559,47 : 5 mēn. = € 311,89 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1871,36  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

131  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

325/ 

 

22 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1422,61 : 5 mēn. = € 284,52  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1707,13 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu 

spēles metodika, DE 

30 : 6 = 5 + 0,5 

eks. = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

154,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

343/ 

 

23 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1699,38 : 5 mēn. = € 339,88  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 2039,26 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Stīgu instrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestra repertuārs, 

eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

176,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

282/ 

 

19 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1871,74 : 5 mēn. = € 374,35  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2246,09 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu 

spēle, DE 

Koncertmeistars 

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Kameransamblis 

DE 
30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā, 

DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

136,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

247/ 

16,5 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1404,66 : 5 mēn. = € 280,93  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1685,59 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 15561,92  (piecpadsmit tūkstoši 

pieci simti sešdesmit viens euro 92 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 3890.48 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1203,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 150,44 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 301 stunda  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,3 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2653 stundas 

semestrī – 331,5  stundas  (2653 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 22 stundas (331,5 stundas : ar 15 nedēļām) 
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Profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle specializācijas   

ARFAS spēle 

viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 

 

28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Stīgu instrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 

645,98 

152,39 798,37 

Kameransamblis, iesk. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba 

docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

151,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

349/ 

 

23 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1625,93 : 5 mēn. = € 325,19 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1951,14 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Stīgu instrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēture, eks. 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Orķestra repertuārs, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis, iv. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un blakus 

tiesības, u.c.) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

171,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

409/ 

27 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1862,50 : 5 mēn. = € 372,50 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 2235,- 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba 

docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

139,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

334/ 

22 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1521,96 : 5 mēn. = € 304,39  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1826,35 semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 

(kst.slodze) 

1300 st., no 

tām docētāju 

stundas: 700 

st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. 

= 7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

142,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

364/ 

 

24 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1559,47 : 5 mēn. = € 311,89 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1871,36  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

131  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

325/ 

 

22 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1422,61 : 5 mēn. = € 284,52  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1707,13 
  



146 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Stīgu instrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu 

spēles metodika, DE 

30 : 6 = 5 + 0,5 

eks. = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

154,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

343/ 

 

23 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1699,38 : 5 mēn. = € 339,88  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 2039,26 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Stīgu instrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestra repertuārs, 

eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Kameransamblis 

eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

176,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

282/ 

 

19 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1871,74 : 5 mēn. = € 374,35  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2246,09 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Stīgu instrumentu 

spēle, DE 

Koncertmeistars 

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Kameransamblis 

DE 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā, 

DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

136,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

247/ 

16,5 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1404,66 : 5 mēn. = € 280,93  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1685,59 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 15561,92  (piecpadsmit tūkstoši 

pieci simti sešdesmit viens euro 92 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 3890.48 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1203,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 150,44 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 301 stunda  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,3 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2653 stundas 

semestrī – 331,5  stundas  (2653 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 22 stundas (331,5 stundas : ar 15 nedēļām) 

specializācijas KOKLES spēle 
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viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Ievads mūzikas vēsturē, iv 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un analīze, 

iv 

30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Tradicionālā mūzika, iesk. 30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 46,11 237,51 

Kokles spēle, eks. 

Koncertmeistars 

48 

10 

9,57 

6,02 

459,36 

60,20 = 

519,56 

 

 

122,56 642,12 

Kokļu ansamblis 

iesk. 

30 : ar vid. 3 studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Solo dziedāšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

 

5 

9,57 

 

6,02 

143,55 

 

30,10 = 

173,65 

40,96 214,61 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Latviešu valodas kultūra, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
136  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

294/ 

19,5 
 

2. semestrī  kopā: EUR 1543,71 : 5 mēn. = € 308,74 + (1 mēn. atv.) x 6  = EUR 1852,44  

 

2. 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. + 

0,5 st. eks. = 4,25 

9,57 

 

40,67 9,59 50,26 

Mūzikas teorija un analīze, 

iv 

30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Tradicionālā mūzika, iv. 30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 46,11 237,51 

Kokles spēle, eks. 

Koncertmeistars 

48 

10 

9,57 

6,02 

459,36 

60,20 = 

519,56 

122,56 642,12 

Kokļu ansamblis 

iv. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Solo dziedāšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 

173,65 

40,96 214,61 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras analīzē, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

eks. 

 

30 : 30 = 1 + 0,5 eks. 

= 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
137,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

309/ 

 

20,5 
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2. semestrī  kopā: EUR 1543,70 : 5 mēn. = € 308,74 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1852,44  

 

       

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kokles spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

10 

 

9,57 

6,02 

315,81 

60,20 = 

376,01 

 

 

88,70 464,71 

Kokļu ansamblis 

iesk. 

15 : ar vid. 3 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,88 59,73 

Solo dziedāšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

 

5 

9,57 

 

6,02 

143,55 

 

30,10 = 

173,65 

40,96 214,61 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

30 

30 

 

9,57 

6,02 

287,10 

180,60 = 467,70 

110,33 578,03 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

152  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

249/ 

 

16,5 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1600,95 : 5 mēn. = € 320,19  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1921,14  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Kokles spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

10 

 

9,57 

6,02 

315,81 

60,20 = 

376,01 

 

 

88,70 464,71 

Kokļu ansamblis 

eks. 

15 : ar vid. 3 

studentiem = 

5 kst. 

9,57 47,85 11,88 59,73 

Solo dziedāšana, 

iesk. 

Koncertmeistars 

15 

 

5 

9,57 

 

6,02 

143,55 

 

30,10 = 

173,65 

40,96 214,61 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

35 : 30 = 

1,17 

+ 10 : 10 = 1 

= 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 

0,5 eks. = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

30 

30 

 

9,57 

6,02 

287,10 

180,60 = 

467,70 

110,33 578,03 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

155,17  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

269/ 

18 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1638,46 : 5 mēn. = € 327,69 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1966,15  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Kokles vēsture un 

mūzikas literatūra, 

iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 46,11 237,51 

Kokles spēle, iv. 

Koncertmeistars 

33 

10 

 

9,57 

6,02 

315,81 

60,20 = 

376,01 

88,70 464,71 

Kokļu ansamblis 

iesk. 

15 : ar vid. 3 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,88 59,73 

Brīvais pavadījums 

un improvizācija, 

iesk. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 

233,85 

55,17 289,02 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

143,6  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

270/ 

 

18 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1590,32 : 5 mēn. = € 318,06  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1908,38 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Kokles vēsture un 

mūzikas literatūra, 

eks. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 46,11 237,51 

Kokles spēle, iv. 

Koncertmeistars 

33 

10 

 

9,57 

6,02 

315,81 

60,20 = 

376,01 

88,70 464,71 

Kokļu ansamblis 

iv. 

15 : ar vid. 3 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,88 59,73 

Brīvais pavadījums 

un improvizācija, 

iesk. 

30  9,57 287,10 67,73 354,83 

Radniecīgo 

instrumentu spēle, 

iesk.  

15 : ar vid.1,5 

stud. = 10 kst. 

+ ind. 15 = 25 

kst. 

9,57 239,25 56,44 295,69 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kokles spēles 

metodika, DE 

 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 + DE 

0,5 = 20,5 kst. 

9,57 

 

 

196,19 46,28 242,47 

Kokles spēles  

pedagoģ. prakse, 

iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Diriģēšana, i. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Darbs ar ansambli, 

iesk 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

222  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

333/ 

 

22 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 2517,60 : 5 mēn. = € 503,52  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 3021,12 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Pasaules tautu 

mūzika un 

instrumenti, iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 46,11 237,51 

Kokles spēle, iv. 

Koncertmeistars 

45 

10 

9,57 

6,02 

 

430,65 

+ 60,20 = 

490,85 

 

115,79 606,64 

Kokļu ansamblis 

eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Radniecīgo 

instrumentu spēle, 

iesk.  

15 : ar vid.1,5 

stud. = 10 kst. 

+ ind. 15 = 25 

kst. 

9,57 239,25 56,44 295,69 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Kokles spēles  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 

233,85 

55,17 289,02 

Aranžēšana, iesk. 30 

 

9,57 

 

287,10 

 

67,73 354,83 

Darbs ar ansambli, 

iesk 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

214  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

315/ 

 

21 

 

7. semestrī  kopā: EUR 2422,39 : 5 mēn. = € 484,48  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2906,87 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Pasaules tautu mūzika 

un instrumenti, eks. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 46,11 237,51 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kokles spēle, DE 

Koncertmeistars 

45 

10 

9,57 

6,02 

 

430,65 

+ 60,20 = 

490,85 

 

115,79 606,64 

Diriģēšana, eks. 

Koncertmeistars 

15 

15 

 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Aranžēšana, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar ansambli, 

eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kokļu ansamblis 

DE 

 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. + DE 3 st. = 

13 kst. 

9,57 

 

 

124,41 

 

 

29,35 

 

 

157,76 

 

 

Kolokvijs specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15/ 1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

152,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

222/ 

 

15 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1698,99 : 5 mēn. = € 339,80  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2038,79 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 17467,33  (septiņpadsmit 

tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro 33 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 4366,83  

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1312,77 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 164,1 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 328,2 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,5 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā: 2261 stunda  

semestrī – 282,5  stundas (2261 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 19 stundas (282,5 stundas : ar 15 nedēļām) 
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 specializācijas  ĢITĀRAS spēle 

viena studenta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Ģitāras spēles 

attīstības vēsture, 

iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Ģitāras spēle, eks. 

Koncertmeistars 

48 

10 

 

9,57 

6,02 

459,36 

60,20 = 

519,56 

 

 

122,56 642,12 

Ansamblis 

iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

106  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

264/ 

 

17,5 

 

 

1.semestrī  kopā: EUR 1209,87 : 5 mēn. = € 241,97 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1451,84 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Ģitāras spēles 

attīstības vēsture, 

eks. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 

 

100,49 23,71 124,20 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 8 

stud. = 3,75 

kst. + 0,5 st. 

eks. = 4,25 

9,57 

 

40,67 9,59 50,26 

Ģitāras spēle, eks. 

Koncertmeistars 

48 

10 

 

9,57 

6,02 

459,36 

60,20 = 

519,56 

 

 

122,56 642,12 

Ansamblis 

eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, 

u.c.) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

eks. 
 

30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

108  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

279/ 

 

18,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1233,53 : 5 mēn. = € 246,71 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1480,24  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Ģitāras spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

10 

 

9,57 

6,02 

315,81 

60,20 = 

376,01 

 

 

88,70 464,71 

Ansamblis 

iv. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

77  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

219/ 

 

14,5 

 

 

3.semestrī  kopā: EUR 866,86 : 5 mēn. = € 173,37  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1040,23  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Ģitāras spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

10 

 

9,57 

6,02 

315,81 

60,20 = 

376,01 

 

 

88,70 464,71 

Ansamblis 

eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

35 : 30 = 

1,17 

+ 10 : 10 = 1 

= 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 

0,5 eks. = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

80,17  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

249/ 

16,5 

 

4. semestrī  kopā: EUR 904,37 : 5 mēn. = € 180,87 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1085,24  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Ģitāras spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

10 

 

9,57 

6,02 

315,81 

60,20 = 

376,01 

 

 

88,70 464,71 

Ansamblis 

iv. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

68,6  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

210/ 

 

14 

 

5. semestrī  kopā: EUR 767,51 : 5 mēn. = € 153,50  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 921,01 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Ģitāras spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

10 

 

9,57 

6,02 

315,81 

60,20 = 

376,01 

 

 

88,70 464,71 

Ansamblis 

eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Ģitāras spēles 

metodika, DE 

 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 + 

DE 0,5 = 20,5 

kst. 

9,57 

 

 

196,19 46,28 242,47 

Ģitāras spēles  

pedagoģ. prakse, 

iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Darbs ar ansambli, 

iesk. 

45/5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

112  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

273/ 

 

18 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1280,83 : 5 mēn. = € 256,17  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1537.- 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Ģitāras spēle, eks. 

Koncertmeistars 

45 

10 

9,57 

6,02 

 

430,65 

+ 60,20 = 

490,85 

 

115,79 606,64 

Ansamblis 

iv. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Ģitāras spēles  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Aranžēšana, iesk. 20 : 2 stud. = 

10 + 10 

st.indiv. = 20 

kst. 

 

9,57 

 

191,40 

 

45,15 236,55 

Darbs ar ansambli, 

iesk. 

45/5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

119  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

270/ 

 

18 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1363,62 : 5 mēn. = € 272,72  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1636,34 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Aranžēšana, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ģitāras spēle, DE 

Koncertmeistars 

45 

10 

9,57 

6,02 

 

430,65 

+ 60,20 = 

490,85 

 

115,79 606,64 

Darbs ar ansambli, 

eks. 

45/10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Ansamblis 

DE 

 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. + DE 3 st. = 

13 kst. 

9,57 

 

 

124,41 

 

 

29,35 

 

 

157,76 

 

 

Kolokvijs specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15/ 1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

97,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

207/ 

 

14 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1113,33 : 5 mēn. = € 222,67  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1336,- 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 10487,90  (desmit tūkstoši četri 

simti astoņdesmit septiņi euro 90 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 2621,98  

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 768,27 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 96,03 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 192,08 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4,2 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā: 1971 stunda  

semestrī – 246,38  stundas (1971 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 16,6stundas (246,38 stundas : ar 15 nedēļām) 

 

 

apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle  
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viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Pūšaminstrumentu/sit

aminstrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēsture, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 

 

28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 

 

28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Pūšaminstrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 

645,98 

152,39 798,37 

Pūšaminstrumentu 

ansamblis, iesk. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 5 stud. 

= 6 kst. 

0,5 = 6,5 

9,57 

 

6,02 

57,42 

 

3,01 = 60,43 

14,26 74,69 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba 

docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

131,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

379/ 

 

25 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1381,27 : 5 mēn. = € 276,25 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1657,52 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 
Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 



165 

 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

 

2. 

Pūšaminstrumentu/sit

aminstrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēsture, eks. 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pūšaminstrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumentu 

ansamblis, iv. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 5 

stud. = 6 kst. 

0,5 = 6,5 

9,57 

 

6,02 

57,42 

 

3,01 = 60,43 

14,26 74,69 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, grupu 

darba docētāju, 

koncertmeistaru stundas 

semestrī – 1300 

stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un blakus 

tiesības, u.c.) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

148,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

409/ 

27 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1582,36 : 5 mēn. = € 316,47 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1898,83  

 

        
Semes- Studiju kurss Kontaktstundu Stundas Kontaktstundu Soc. nod. EUR Izdevumi 
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tris skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

tarifs EUR izmaksa EUR kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pūšaminstrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, 

iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumentu 

ansamblis, eks. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 5 

stud. = 6 kst. + 

eks. 0,5 = 6,5  

0,5 = 7 

9,57 

 

6,02 

62,21 

 

3,01 = 65,22 

15,39 80,61 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba 

docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 
 

159,30 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

116,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

334/ 

22 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1247,74 : 5 mēn. = € 249,55  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1497,29 semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pūšaminstrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumentu 

ansamblis, eks. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 5 

stud. = 6 kst. + 

eks. 0,5 = 6,5  

0,5 = 7 

9,57 

 

6,02 

62,21 

 

3,01 = 65,22 

15,39 80,61 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 

(kst.slodze) 

1300 st., no 

tām docētāju 

stundas: 700 

st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. 

= 7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

119,42  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

364/ 

 

24 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1285,25 : 5 mēn. = € 257,05 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1542,30  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Pūšaminstrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumentu 

ansamblis, eks. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 5 

stud. = 6 kst. + 

eks. 0,5 = 6,5  

0,5 = 7 

9,57 

 

6,02 

62,21 

 

3,01 = 65,22 

15,39 80,61 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

107,85  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

325/ 

 

22 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1148,39 : 5 mēn. = € 229,68  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1378,07 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pūšaminstrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Radniecīgais 

instruments, iv. 

Koncertmeistars 

15 

 

5 

9,57 

 

6,02 

143,55 

 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Pūšaminstrumentu 

ansamblis, eks. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 5 

stud. = 6 kst. + 

eks. 0,5 = 6,5  

0,5 = 7 

9,57 

 

6,02 

62,21 

 

3,01 = 65,22 

15,39 80,61 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pūšaminstrumentu 

spēles metodika, DE 

30 : 3 = 10 + 0,5 

eks. = 10,5 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

151,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

358/ 

 

23,5 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1698,90 : 5 mēn. = € 339,78  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2038,68 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Pūšaminstrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestra repertuārs, 

eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Pūšaminstrumentu 

ansamblis, eks. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 5 

stud. = 6 kst. + 

eks. 0,5 = 6,5  

0,5 = 7 

9,57 

 

6,02 

62,21 

 

3,01 = 65,22 

15,39 80,61 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

153,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

310/ 

 

20,5 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1597,62 : 5 mēn. = € 319,52  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1917,14 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pūšaminstrumentu 

spēle, DE 

Koncertmeistars 

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Pūšaminstrumentu 

ansamblis, DE 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 5 

stud. = 6 kst. + 

eks. 0,5 = 6,5  

0,5 = 7 

9,57 

 

6,02 

62,21 

 

3,01 = 65,22 

15,39 80,61 

Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā, 

DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

113,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

247/ 

16,5 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1130,44 : 5 mēn. = € 226,09  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1356,53 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 13286,36  (trīspadsmit tūkstoši 

divi simti astoņdesmit seši euro 36 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 3321,59 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1041,27 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 130,16 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 260,5 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2726 stundas 

semestrī – 340,75  stundas  (2726 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 22,5 stundas (340,75 stundas : ar 15 nedēļām) 
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 apakšprogrammas Sitaminstrumentu spēle  

viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Pūšaminstrumentu/sit

aminstrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēsture, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 

 

28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 

 

28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Sitaminstrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 

645,98 

152,39 798,37 

Sitaminstrumentu 

kameransamblis, iesk. 
30 : ar vid. 3 stud. 

= 10 kst. 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 118,28 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba 

docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

134,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

379/ 

 

25 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1424,86 : 5 mēn. = € 284,97 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1709,83 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Pūšaminstrumentu/sit

aminstrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēsture, eks. 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Sitaminstrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 

kameransamblis, iv. 
30 : ar vid. 3 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 118,28 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, grupu 

darba docētāju, 

koncertmeistaru stundas 

semestrī – 1300 

stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un blakus 

tiesības, u.c.) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

151,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

409/ 

27 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1625,95 : 5 mēn. = € 325,19 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1951,14  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Sitaminstrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, 

iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 

kameransamblis, eks. 

30 : ar vid. 3 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 118,28 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba 

docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

119,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

334/ 

22 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1285,41 : 5 mēn. = € 257,08  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1542,49 semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Sitaminstrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 

kameransamblis, eks. 

 

30 : ar vid. 3 

stud. = 10 

kst. 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 118,28 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 

(kst.slodze) 

1300 st., no 

tām docētāju 

stundas: 700 

st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. 

= 7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

122,42  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

364/ 

 

24 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1322,92 : 5 mēn. = € 264,58 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1587,50  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Sitaminstrumentu spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 

kameransamblis, eks. 

 

30 : ar vid. 3 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 118,28 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

110,85  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

325/ 

 

22 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1186,06 : 5 mēn. = € 237,21  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1423,27 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Sitaminstrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertuārs, 

iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 

kameransamblis, eks. 

 

30 : ar vid. 3 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 118,28 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Sitaminstrumentu 

spēles metodika, DE 

30 : 3 = 10 + 

0,5 eks. = 10,5 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, 

iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

139,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

343/ 

 

23 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1521,96 : 5 mēn. = € 304,39  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1826,35 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Sitaminstrumentu 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestra repertuārs, 

eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Sitaminstrumentu 

kameransamblis, 

eks. 

 

30 : ar vid. 3 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 118,28 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba 

docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 

(kst.slodze) 

1300 st., no 

tām docētāju 

stundas: 700 

st sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = 

vid. 8,75 

stundas 

semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 

st. : ar 80 stud. 

= 7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

156,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

310/ 

 

20,5 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1635,29 : 5 mēn. = € 327,06  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1962,35 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Sitaminstrumentu 

spēle, DE 

Koncertmeistars 

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestris, iesk. 

(prakses vadītāja, 

grupu darba docētāju, 

koncertmeistaru 

stundas semestrī – 

1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 

1300 st., no tām 

docētāju 

stundas: 700 st 

sem. : 

ar vid. 80 

studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestrī; 

atskaņotāj-

mākslin. – 600 st. 

: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 

 

 

 

 

9,57 

 

 

 

6,02 

 

 

 

 

 

83,74 

 

 

 

45,15 

= 128,89 

 

30,41 

 

159,30 

Sitaminstrumentu 

kameransamblis, DE 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 3 

stud. = 10 kst. + 

eks. 0,5 = 10,5  

4 = 14,5 

9,57 

 

6,02 

100,49 

 

24,08 = 124,57 

29,39 153,96 

Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā, 

DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

121,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

247/ 

16,5 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1203,79 : 5 mēn. = € 240,76  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1444,55 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 13447,48  (trīspadsmit tūkstoši 

četri simti četrdesmit septiņi euro 48 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 3361,87 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1055,77 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 131,97 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 264 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2711 stundas 

semestrī – 339  stundas  (2711 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 22,5 stundas (339 stundas : ar 15 nedēļām) 
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apakšprogrammas Džeza mūzika 

viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Džeza teorija, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza mūzikas 

vēsture, iv. 

30 : ar vid. 4 stud. 

= 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Instrumenta spēle 

(galvenais 

instruments), iv. 

 

30 

 

9,57 

 

287,10 67,73 354,83 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza 

klavierspēle/(pianistie

m – sintezators), iv  

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza vokāls, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles 

pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. = 

7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

99,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

309/ 

 

20,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1173,93 : 5 mēn. = € 234,79 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1408,72 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Džeza teorija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza mūzikas 

vēsture, iv. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Instrumenta spēle 

(galvenais 

instruments), eks. 

 

33 

 

9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

 

 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza 

klavierspēle/(pianistie

m – sintezators) , iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza vokāls, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles 

pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Spec. programma, 

iv. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. 

= 7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

110,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

354/ 

23,5 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1309,96 : 5 mēn. = € 261,99 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1571,95  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza teorija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza mūzikas 

vēsture, iv. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Instrumenta spēle 

(galvenais 

instruments), iv. 

30 

 

9,57 

 

287,10 67,73 354,83 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Aranžēšana, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza 

klavierspēle/(pianistie

m – sintezators) , iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles 

pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Basa spēles pamati, 

iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. 

= 7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

113,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

309/ 

 

20,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1345,43 : 5 mēn. = € 269,09  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1614,52 semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza teorija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza mūzikas 

vēsture, iv. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Instrumenta spēle 

(galvenais 

instruments), eks. 

33 

 

9,57 

 

287,10 67,73 390,31 

 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Aranžēšana, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza 

klavierspēle/(pianistie

m – sintezators) , iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles 

pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Basa spēles pamati, 

iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. 

= 7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 

= 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

119,42 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

339/ 

22,5 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1412,5 : 5 mēn. = € 282,50 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1695,-  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza teorija, eks. 30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. + 

0,5 eks. = 8 kst. 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Roka un popmūzikas 

vēsture, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Instrumenta spēle 

(galvenais 

instruments), iv. 

30 

 

9,57 

 

287,10 67,73 354,83 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Kompozīcija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Aranžēšana, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza 

klavierspēle/(pianistie

m – sintezators) , eks. 

18 9,57 172,26 40,64 212,90 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles 

pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. 

= 7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

134,10  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

318/ 

 

21 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1586,12 : 5 mēn. = € 317,22  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1903,34 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Roka un 

popmūzikas 

vēsture, eks. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

+ 0,5 eks. = 8 

kst. 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Instrumenta spēle 

(galvenais 

instruments), eks. 

33 

 

9,57 

 

287,10 67,73 390,31 

 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Kompozīcija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Aranžēšana, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. 

= 7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēles 

metodika, DE 

30 : 1,5 = 20 + 

0,5 eks. = 20,5 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, 

iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

138,75 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

288/ 

19 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1641,11 : 5 mēn. = € 328,22  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1969,33 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Instrumenta spēle 

(galvenais 

instruments), eks. 

33 

 

9,57 

 

287,10 67,73 390,31 

 

Kompozīcija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Aranžēšana, eks. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. + 0,5 = 

4,25 

9,57 

 

40,67 9,59 50,26 

Perkusiju spēle, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Mūzikas 

tehnoloģija, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. 

= 7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, eks. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

+ 0,5 eks. = 8 

kst. 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Ierakstu 

producēšana, iesk. 

10 

 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 

 

118,28 

 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

114,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

283/ 

19 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1357,24 : 5 mēn. = € 271,45  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1628,69 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Kompozīcija, eks. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

+ 0,5 = 4,25 

9,57 

 

40,67 9,59 50,26 

Perkusiju spēle, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Mūzikas tehnoloģija, 

iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Ierakstu producēšana, 

iv. 

10 

 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 

 

118,28 

 

Instrumenta spēle 

(galvenais 

instruments), DE - 

koncerteksāmens 

33 

 

9,57 

 

287,10 67,73 390,31 

 

Džeza kombo 

(ansamblis), DE - 

koncerteksāmens 

45 : ar 6 stud. = 

7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā, 

DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

64,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

 

175/ 

 

11,5 

 

 

 

 

 

 

8. semestrī  kopā: EUR 765,86 : 5 mēn. = € 153,17  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 919,03 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 12710,58  (divpadsmit tūkstoši 

septiņi simti desmit euro 58 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. 

gadā EUR 3177,65 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 895,52 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 112 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 224 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,5 studenti  

 

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2375 stundas 

semestrī – 297  stundas  (2375 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 20 stundas (297 stundas : ar 15 nedēļām) 
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apakšprogrammas Vēsturisko instrumentu spēle  

specializācija Stīgu instrumentu/Pūšaminstrumentu 

viena studenta studiju izmaksas 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stīgu/pūšam 

instrumentu spēles 

vēsture un teorija, 

iesk. 

15 : ar vid. 1,5 stud. 

= 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 

 

28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Instrumenta spēle, 

iesk. 

Koncertmeistars 

 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Brīvā ornamentiskā 

improvizācija, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Baroka orķestris, iesk. Diriģ. 100 : ar vid. 

4 stud. = 25 kst. 

Atskaņotājmākslin. 

150 : ar vid. 4 stud. 

= 37,5 = 62,5 kst. 

 

9,57 

 

4,81 

239,25 

 

180,38 

= 419,63 

98,99 518,62 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

188  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

364/ 

 

24 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1866,98 : 5 mēn. = € 373,40 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 2240,38 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Stīgu/pūšam 

instrumentu spēles 

vēsture un teorija, 

iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 

645,98 

152,39 798,37 

Brīvā ornamentiskā 

improvizācija, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Baroka orķestris, 

iesk. 

Diriģ. 100 : ar 

vid. 4 stud. = 25 

kst. 

Atskaņotājmāksl

in. 

150 : ar vid. 4 

stud. = 37,5 = 

62,5 kst. 

 

9,57 

 

4,81 

239,25 

 

180,38 

= 419,63 

98,99 518,62 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

189,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

379/ 

25 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1884,74 : 5 mēn. = € 376,95 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 2261,69  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Stīgu/pūšam 

instrumentu spēles 

vēsture un teorija, 

iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Baroka orķestris, 

iesk. 

Diriģ. 100 : ar 

vid. 4 stud. = 25 

kst. 

Atskaņotājmāksl

in. 

150 : ar vid. 4 

stud. = 37,5 = 

62,5 kst. 

 

9,57 

 

4,81 

239,25 

 

180,38 

= 419,63 

98,99 518,62 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas pamati) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

 

145,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

319/ 

 

21 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1408,19 : 5 mēn. = € 281,64  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1689,83 semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Stīgu/pūšam 

instrumentu spēles 

vēsture un teorija, 

eks. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 + 

0,5  = 10,5 kst. 

9,57 

 

100,49 23,70 124,19 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Baroka orķestris, 

iesk. 

Diriģ. 100 : ar 

vid. 4 stud. = 25 

kst. 

Atskaņotājmāksl

in. 

150 : ar vid. 4 

stud. = 37,5 = 

62,5 kst. 

 

9,57 

 

4,81 

239,25 

 

180,38 

= 419,63 

98,99 518,62 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 

= 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

149,17 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

349/ 

23 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1451,61 : 5 mēn. = € 290,32 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1741,93  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Radniecīgā 

instrumenta spēle, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Baroka orķestris, 

iesk. 

Diriģ. 100 : ar 

vid. 4 stud. = 25 

kst. 

Atskaņotājmāksl

in. 

150 : ar vid. 4 

stud. = 37,5 = 

62,5 kst. 

 

9,57 

 

4,81 

239,25 

 

180,38 

= 419,63 

98,99 518,62 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

157,10  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

325/ 

 

21,5 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1545,38 : 5 mēn. = € 309,08  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1854,46 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

33 

21 

9,57 

6,02 

315,81 

126,42 = 

442,23  

104,32 546,55 

Radniecīgā 

instrumenta spēle, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Baroka orķestris, 

iesk. 

Diriģ. 100 : ar 

vid. 4 stud. = 25 

kst. 

Atskaņotājmāksl

in. 

150 : ar vid. 4 

stud. = 37,5 = 

62,5 kst. 

 

9,57 

 

4,81 

239,25 

 

180,38 

= 419,63 

98,99 518,62 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēles 

metodika, DE 

30 : 1,5 = 20 + 

0,5 eks. = 20,5 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, 

iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

195,5 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

343/ 

 

23 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1999,56 : 5 mēn. = € 399,91  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 2399,47 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars  

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Baroka orķestris, 

iesk. 

Diriģ. 100 : ar 

vid. 4 stud. = 25 

kst. 

Atskaņotājmāksl

in. 

150 : ar vid. 4 

stud. = 37,5 = 

62,5 kst. 

 

9,57 

 

4,81 

239,25 

 

180,38 

= 419,63 

98,99 518,62 

Senās mūzikas 

ansamblis, eks. 

40 : ar 3 

studentiem = 

13,5 kst. 

9,57 129,20 30,48 159,68 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

191  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

305/ 

 

20 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1858,60 : 5 mēn. = € 371,72  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2230,32 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēle, 

DE 

Koncertmeistars  

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Baroka orķestris, DE Diriģ. 100 : ar 

vid. 4 stud. = 25 

kst. 

Atskaņotājmāksl

in. 

150 : ar vid. 4 

stud. = 37,5 = 

62,5 kst. 

 

9,57 

 

4,81 

239,25 

 

180,38 

= 419,63 

98,99 518,62 

Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

153  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

217/ 

 

14,5 

 

 

 

 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1409,15 : 5 mēn. = € 281,83  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1690,98 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 16109,06  (sešpadsmit tūkstoši 

viens simts deviņi euro 06 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. 

gadā EUR 4027,27 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1368,77 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 171,1 stunda  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 342,2 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,3 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2601 stunda 

semestrī – 325  stundas  (2601 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 21,5 stundas (325 stundas : ar 15 nedēļām) 
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apakšprogrammas Vēsturisko instrumentu spēle  

specializācija Taustiņinstrumentu spēle (klavesīns, ērģeles) 

viena studenta studiju izmaksas 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Taustiņinstrumentu 

spēles vēsture un 

teorija, iesk. 

15 : ar vid. 1,5 stud. 

= 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 

 

28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Klavesīna spēle/ 

ērģeļspēle, iesk. 

 

48 

 

9,57 

 

459,36 

 

108,36 567,72 

Brīvā ornamentiskā 

improvizācija, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavesīna/ērģeļ-

pavadījums (continuo), 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

109,50  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

279/ 

 

18,5 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1295,12 : 5 mēn. = € 259,02 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1554,14 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Taustiņinstrumentu 

spēles vēsture un 

teorija, iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

+ 0,5 eks. = 

3,5 

9,57 

 

33,50 7,90 41,40 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavesīna spēle/ 

ērģeļspēle, eks. 

 

48 

 

9,57 

 

459,36 

 

108,36 567,72 

Brīvā ornamentiskā 

improvizācija, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavesīna/ērģeļ-

pavadījums 

(continuo), iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, 

u.c.) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

111  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

294/ 

 

19,5 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1312,88 : 5 mēn. = € 262,58 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1575,46 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Taustiņinstrumentu 

spēles vēsture un 

teorija, iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavesīna spēle/ 

ērģeļspēle, eks. 

33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Klavesīna/ērģeļ-

pavadījums 

(continuo), eks. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Senās mūzikas 

ansamblis, eks. 

30 : ar 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

82  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

239/ 

 

14 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 969,88 : 5 mēn. = € 193,98  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1163,86 semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Taustiņinstrumentu 

spēles vēsture un 

teorija, eks. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 + 

0,5  = 10,5 kst. 

9,57 

 

100,49 23,70 124,19 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klavesīna spēle/ 

ērģeļspēle, eks. 

33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Klavesīna/ērģeļ-

pavadījums 

(continuo), eks. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Senās mūzikas 

ansamblis, eks. 

30 : ar 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 

= 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

 
Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

85,67 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

269/ 

 

18 

 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1013,30 : 5 mēn. = € 202,66 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1215,96  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Klavesīna spēle/ 

ērģeļspēle, eks. 

33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Radniecīgā 

instrumenta spēle, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavesīna/ērģeļ-

pavadījums 

(continuo), eks. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Senās mūzikas 

ansamblis, eks. 

30 : ar 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

93,6  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

245/ 

 

16,5 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1107,07 : 5 mēn. = € 221,41  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1328,48 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Klavesīna spēle/ 

ērģeļspēle, eks. 

33 

 

9,57 

 

315,81 

 

74,50 390,31 

Radniecīgā 

instrumenta spēle, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavesīna/ērģeļ-

pavadījums 

(continuo), iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Senās mūzikas 

ansamblis, eks. 

30 : ar 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavesīna/ērģeļ- 

spēles metodika, DE 

30 : 1,5 = 20 + 

0,5 eks. = 20,5 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, 

iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

132 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

263/ 

 

17,5 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1561,25 : 5 mēn. = € 312,25  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1873,50 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Klavesīna spēle/ 

Ērģeļspēle, eks. 

 

45 

 

9,57 

 

430,65 

 

101,59 532,24 

Klavesīna/ērģeļ-

pavadījums 

(continuo), eks. 

35 9,57 334,95 79,01 413,96 

Senās mūzikas 

ansamblis, eks. 

40 : ar 3 

studentiem = 

13,5 kst. 

9,57 129,20 30,48 159,68 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēles  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

122,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

240/ 

 

16 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1448,89 : 5 mēn. = € 289,78  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1738,67 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavesīna spēle/ 

Ērģeļspēle, DE 

 

45 

 

9,57 

 

430,65 

 

101,59 532,24 

Senās mūzikas 

ansamblis, DE 

30 : ar 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

59,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

147/ 

 

10 

 

 

 

 

 

8. semestrī  kopā: EUR 703,76 : 5 mēn. = € 140,75  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 844,51 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 11294,58  (vienpadsmit tūkstoši 

divi simti deviņdesmit četri euro 58 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 2823,65 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 795,77 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 99,5 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 199 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4 studenti  

 

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  1976 stundas 

semestrī – 247  stundas  (1976 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 16,5 stundas (247 stundas : ar 15 nedēļām) 
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4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  

Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, kompetences 

vērtējuma apraksts  ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas 

adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas 

konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji 

pamatojas uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 

gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas 

un Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu 

izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas un 

diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.  

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā 

tiek noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums arī 

ir četri gadi, studiju programmas apjoms arī ir ECTS 240 KP. Atšķirības ir studiju kursu 

nosaukumos. Minētajās augstskolās pamatā apgūst galvenokārt profesionālos un profesionālās 

specializācijas kursus ar ļoti šauru vispārizglītojošo un pedagoģisko kursu ievirzi.  

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošajos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 

izvēlētās programmas daļā.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā bakalaura studiju 

programma Instrumentālā mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīgāka un  

mūziķu-instrumentālistu sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības  telpā pieņemtajiem 

standartiem. Profesionālajiem mūziķiem ir nodrošinātas iespējas strādāt par instrumenta spēles 

pedagogiem profesionālajās mūzikas izglītības iestādēs, jo ierobežotās izvēles daļā studenti 

apgūst pedagoga darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Sniedzam dažus studiju 

programmu salīdzinājuma  piemērus. 

Studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle 

specializācijas Ērģeļspēle salīdzinājums ar Igaunijas Mūzikas akadēmijas un Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmijas studiju programmām  
Salīdzinājuma 

parametri 

JVLMA  Igaunijas Mūzikas un  

Teātra akadēmija  

Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmija  

Studiju 

programmas 

līmenis  

Otrais profesionālās 

augstākās izglītības 

līmenis (bakalaurs)  

Mākslu bakalaurs (angl.- 

Bachelor of Arts)  

Bakalaurs  

Iegūstamais 

grāds/kvalifikācija  

Profesionālais bakalaura 

grāds mūzikā, ērģelnieks  

Profesionāls ērģelnieks, 

baznīcas mūziķis  

Profesionālais bakalaura 

grāds mūzikā  

Prasības uz iepriekšējo izglītību  

Izglītību 

apliecinošie 

dokumenti:  

Atestāts par vispārējo 

izglītību, sekmju 

izraksts un Centralizēto 

eksāmenu sertifikāts 

Latviešu valodā un 

literatūrā, Svešvalodā  

vai  

Diploms par 

profesionālo vidējo 

izglītību, sekmju 

izraksts un Centralizēto 

eksāmenu sertifikāts 

Latviešu valodā un 

literatūrā, Svešvalodā  

Vidusskolas vai ekvivalentas 

izglītības diploms, muzikālā 

izglītība  

Vidusskolas vai 

ekvivalentas izglītības 

diploms, muzikālā izglītība  

http://www.polifonia-/
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Iestājpārbaudījumi/  

prasību saturs  

* Eksāmens Ērģeļspēlē, 

reflektantam jāatskaņo:  

1) J.S.Baha divdaļu vai 

vairākdaļu polifonisks 

cikls ērģelēm (piem., 

Prelūdija un fūga, 

Tokāta un fūga, 

Fantāzija un fūga, 

Kancona re minorā 

BWV 588 vai tml.), 

izņemot Astoņas mazas 

prelūdijas un fūgas 

BWV 553-560. Var 

spēlēt arī kādu no 

atsevišķajām fūgām, bet 

tad jāatskaņo vēl otrs 

J.S.Baha skaņdarbs;  

2)vācu baroka laika 

korāļprelūdija cantus 

firmus tehnikā (diviem 

manuāļiem un pedālim);  

3)romantisma laika 

skaņdarbs vai cikla daļa 

(vismaz 7’- 8’);  

4)20.-21. gadsimta 

ērģeļdarbs.  

* Kolokvijs Ērģeļspēlē.  

Kolokvijs mūzikas 

literatūrā un teorijā.  

* Eksāmens instrumenta spēlē 

(reflektants var izvēlēties - 

ērģeļu vai klavieru programmu)  

ĒRĢEĻU pr.prasības:  

1) pirms J.S.Baha dzīvojuša 

komponista darbs;  

2) J.S.Baha darbs;  

3) romantisma laikmeta darbs;  

4) dotās melodijas 

harmonizācija;  

5) dotās četrbalsīgās tēmas 

improvizēts turpinājums;  

6) lasīšana no lapas.  

KLAVIERU pr.prasības:  

1) polifons darbs;  

2) lielas formas darbs (sonātē 

tikai 1.daļa vai 2.un 3.daļa)  

3) mazākas formas darbs;  

4) dotās melodijas 

harmonizācija;  

5) dotās četrbalsīgās tēmas 

improvizēts turpinājums;  

6) lasīšana no lapas.  

* Intervija - jautājumi par 

mūziku, kultūru, reflektanta 

redzesloku  

* Dzirdes un harmonijas 

pārbaud. eksāmeni  

* Eksāmens instrumenta 

spēlē (reflektants var 

izvēlēties - ērģeļu vai 

klavieru programmu).  

ĒRĢEĻU pr.prasības:  

1) polifons cikls (prelūdija 

un fūga); 2) korāļprelūdija 

cantus firmus tehnikā; 3) 

izvērsts romantisks darbs 

[progr.garums=20-25 min.]  

KLAVIERU pr.prasības:  

1) polifons darbs (piem., 

J.S.Baha Prelūdija un fūga 

no LTK vai trīsbalsīga 

invencija, vai daļas no 

svītas); 2) lielas formas 

darbs (sonātes Allegro vai 

rondo, vai variācijas); 3) 

etīde vai virtuozs 

skaņdarbs.  

Piezīme: Reflektantiem ar 

nepilnīgu ērģeļu izglītību 

iespējams kombinēts ērģeļu 

un klavieru eksāmens: 1) 

polifons darbs; 2) lielas 

formas darbs; 3) skaņdarbs.  

* Pārrunas par 

ērģeļmūziku, kultūras un 

mākslas jautājumiem u.c.  
 

Salīdzinājuma 

parametri 

JVLMA Igaunijas Mūzikas akadēmija Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmija 

Programmas 

īstenošanas 

ilgums un 

apjoms (gadi, 

KP)  

4 gadi, 8 semestri, 

LV 160 KP/240 ECTS 

4 gadi 

240 ECTS 

4 gadi 

240 ECTS 

Plānotie 

rezultāti  

Profesionāli pārvalda ērģeļspēli 

visdažādākajos žanros vidējas 

sarežģītības repertuārā, kvalitatīvi 

to atskaņojot koncertu un 

dievkalpojumu vajadzībām, 

var strādāt kā solists vai kā 

pavadītājs; iegūtas ērģeļspēles 

pedagoga tiesības. 

Zināšanas; profesija; iespēja 

tālākām studijām 

maģistrantūrā; profesionāls 

ērģelnieks un baznīcmūziķis - 

var strādāt kā solists vai kā 

pavadītājs, vai kā pedagogs un 

kā ērģelnieks Igaunijas 

Luteriskās Baznīcas draudzēs. 

Ērģelnieks – izpildītājs, 

ērģelnieks - pedagogs. 

Studiju 

programmas 

noslēguma 

pārbaudījumi/ 

prasības  

Valsts pārbaudījums 

Koncerteksāmens Ērģeļspēlē: 

Prasības: 50-60 min. programma: 

1)J.S.Baha lielas formas polifons 

darbs; 2)romant./laikmetīgās 

mūzikas lielas f.darbs vai vairākas 

cikla daļas; 3)vairāki mazākas 

f.darbi, vēlams, arī latv.mūzika. 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā 

Kuue semestri jooksul 

omandatud orelimängu ja 

stiilide tundmise kontroll 

eksami kaudu. Esitada tuleb 

neli teost: Üks barokiajastu 

suurem teos Üks J.S.Bachi 

ulatuslikum teos Üks 

romantilise muusika suurem 

teos Üks Eesti helilooja teos 

Nav pašlaik publiski 

pieejamas Internetā. 
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Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesionālās bakalaura studiju programmas 

Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle salīdzinājums ar Berlīnes Mūzikas 

akadēmijas un Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija studiju programmām. 

  Stīgu instrumentu spēles apguves process un saturs instrumenta spēlē Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmijā pamatā sakrīt ar JVLMA prasībām, izņemot to, ka tehniskās ieskaites Viļņas augstskolā 

notiek vienu reizi gadā, bet mums – divas reizes. Saturs un prasības analogas.    

JVLMA priekšrocība ir tā, ka tiek piešķirtas tiesības strādāt par instrumenta spēles pedagogu, 

turpretim Viļņas mūzikas akadēmijā tas ir tikai projekts tuvākajai nākotnei. 

Studiju programmu salīdzinājums 

Salīdzinājuma 

parametri 

JVLMA Berlīnes Mūzikas 

akadēmija 

Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmija 

Studiju programmas 

līmenis 

Otrais profesionālās 

augstākās izglītības 

līmenis (bakalaurs) 

Bakalaura studijas Bakalaura studijas 

Iegūstamais 

grāds/kvalifikācija 

Profesionālais bakalaura 

grāds mūzikā 

Mūzikas bakalaurs Mūzikas bakalaurs 

iestājpārbaudījumi/ 

prasību saturs 

Eksāmens vijoļspēlē: 

divas polifonas daļas no 

solo svītām, partitām vai 

sonātēm (J.S. Bahs, 

M. Rēgers, P. Hindemits 

u.c.), 

koncerts (I daļa vai II un 

III daļa), 

divi dažāda rakstura 

skaņdarbi (viens no tiem 

virtuoza rakstura darbs). 

 

Eksāmens vijoļspēlē: 

19.,20. gs. koncerta I 

daļa vai virtuozs 

skaņdarbs (piem. 

K.Sensānsa 

Introdukcija un Rondo 

kapričiozo),  

J.S. Baha solo sonātes 

vai partitas 1 daļa vai 

Vīnes klasicisma 

komponista koncerta I 

daļa;  

Viens izvēles skaņdarbs 

(bet ne no sonātes 

vijolei un klavierēm) 

Eksāmens vijoļspēlē: 

divas polifonas daļas no 

solo svītām, partitām 

vai sonātēm  

koncerts (I daļa vai II 

un III daļa), 

divi dažāda rakstura 

skaņdarbi (viens no 

tiem virtuoza rakstura 

darbs). 

 

Programmas 

īstenošanas ilgums un 

apjoms (gadi, KP) 

Piem. 4 gadi, 8 semestri, 

ECTS KP 160 

4 gadi, 8 semestri 

 

4 gadi, 8 semestri 

240 ECTS 

Studiju programmas 

noslēguma 

pārbaudījumi/prasības 

Valsts pārbaudījums 

DE Stīgu instrumentu 

spēlē:  

Eksāmens vijoļspēlē: 

divas polifonas daļas no 

solo svītām, partitām vai 

sonātēm  

koncerts (I daļa vai II un 

III daļa), 

divi dažāda rakstura 

skaņdarbi (viens no tiem 

virtuoza rakstura darbs). 

Kolokvijs specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

Valsts pārbaudījums 

sastāv no: 

Bakalaura darba un 

bakalaura eksāmena 

instr. spēlē:  

Eksāmens koncerts 

(45%),  

Praktiskais eksāmens 

(45%), 

bakalaura darbs (10%)  

 

Valsts pārbaudījums: 

SE saturs līdzvērtīgs 

JVLMA DE stīgu 

instrumentu spēlē. 
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Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle Kokles 

spēle salīdzinājums ar Igaunijas un Lietuvas Mūzikas akadēmijām 

Bakalauru studiju programmas saturs instrumenta spēlē Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmijā pamatā sakrīt ar JVLMA prasībām,  Tehniskās ieskaites Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

notiek 2 reizi gadā, vēl papildus audzēkņu vakari – 2 reizes. Saturs un prasības analogas. 

Lietuvas Mūzikas akadēmijā ļoti nopietni apgūst ansambli ar DE noslēgumā, kā arī orķestra spēli. 

Pedagoģisko praksi apgūst 4 semestrus, metodika – 1semestri, instrumenta vēsture – 2 semestrus. 

Igaunijas Mūzikas akadēmijā bakalauru studiju programmas saturs sakrīt ar JVLMA 

prasībām, eksāmeni katra semestra noslēgumā, tehniskās ieskaites mums ir katru semestri, bet 

igauņiem nav noteiktas prasības un tehniskās ieskaites organizē pēc vajadzības. Ansamblis – 

varbūt viendabīgs vai ar dažādiem instrumentiem (pēc izvēles).  

 
Salīdzinājuma parametri JVLMA Igaunijas Mūzikas 

akadēmija 

  Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmija 

Prasības uz iepriekšējo izglītību 

iestājpārbaudījumi/ 

prasību saturs 

eksāmens Kokles spēlē, 

atskaņo 4 dažāda rakstura 

skaņdarbus dažādās kokles 

spēles tehnikās, kas atbilst 

mūzikas vidusskolas 

beigšanas eksāmenam 

Kolokvijs Kokles spēlē. 

Programma, kas 

atbilst mūzikas 

vidusskolas 

beigšanas 

programmai 

Programma, kas atbilst 

mūzikas vidusskolas 

beigšanas programmai 

Programmas 

īstenošanas ilgums un 

apjoms (gadi, KP) 

Piem. 4 gadi, 8 semestri, 

ECTS KP 160 

4 gadi bakalauri, 1 

maģistranti 

 

4 gadi bakalauri, 2 

maģistranti 

 

Plānotie rezultāti  

 

JVLMA plānotie rezultāti aprakstīti 

studiju programmu īstenošanas 

aprakstos 

  

Studiju programmas 

noslēguma 

pārbaudījumi/prasības 

Piem: 

Valsts pārbaudījums 

Koncerteksāmens kokles 

spēlē: 

Programma 40 min. 

Kolokvijs specialitātē, 

mūzikas vēsturē un teorijā 

Valsts 

pārbaudījums 

Koncerteksāmens 

kanneles spēlē: 

Programma 35-40 

min. 

 

Valsts pārbaudījums 

Koncerteksāmens 

kankles spēlē: 

Programma 

bakalauriem 30-35 

min.. 

Maģistriem 50-60 min 

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 

(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm: 

Studējošo skaits studiju programmā kopā  - 162 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem 

studēja – 144 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem studēja 18 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 42 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 36 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem - 6 studenti; 

-  absolventu skaits – 47 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 43 studenti; par 

fiziskas personas līdzekļiem studēja 4 studenti. 
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6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 
 

            Džeza katedras studenti pēc katedras vadītāja lūguma katrreiz raksta atsauksmes par 

studiju programmu un tās kvalitāti. Aptauju rezultāti tiek fiksēti un ņemti vērā nākamā studiju 

gada organizācijā. Tas attiecas galvenokārt uz personālijām, kā arī uz mācību procesa realizācijas 

gaitu. Daudzi no priekšlikumiem ir tikuši realizēti, kā piemēram, savlaicīga studentu 

informēšana, daudzpusīgu mūzikālo un starpdisciplināro projektu organizēšana, priekšlikumi 

328. telpas lietderīgas izmantošanas organizēšanai utt. 

  

Stīgu instrumentu katedra 2014./2015.akadēmiskajā gadā veica alta klases studentu 

individuālo nodarbību aptauju. Pēc studējošo aptaujas rezultātu analīzes tika secināts, ka studenti 

ar docētāju darbu ir apmierināti.   
 

          Kameransambļa un klavierpavadījuma katedrā regulāri notiek studējošo aptaujas rezultātu 

analīze par studiju kursu saturu un docēšanas kvalitāti. Saņemtas pozitīvas atsauksmes par visu 

katedras docētāju darbu. Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskos kamermūzikas 

festivālos, meistarklasēs un konkursos. Vairāki studenti kameransambli apgūst kā izvēles studiju 

kursu, kas dod iespēju padziļināt praktiskās iemaņas kamermuzicēšanā. Katedras mācībspēki 

ierosina studentus turpināt studijas kameransambļa un klavierpavadījuma specialitātē 

maģistrantūrā. Šogad uzņemšanas eksāmenos JVLMA šajās specialitātēs bija pieteikušies 6 

reflektanti, kas ir ļoti labs rādītājs katedras darbam. 

 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 
 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, katru 

gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

1) 2015.gada 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 

 Aptaujas kopsavilkuma rezultāti - saņemta 121 atbilde 

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 / Instrumentalā mūzika / 

Džeza mūzika 
Džeza mūzika Svarīgs Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Džeza mūzika Svarīgs Ļoti augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Ērģeļspēle 

Ērģeļspēle Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Ērģeļspēle Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Filosofija un estētika Vidēji 

svarīgs 

Zems Jāatstāj bez 

izmaiņām 
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B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Filozofija un estētika Svarīgs Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Flautas spēle 

Flautas spēle Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Ievads mūzikas vēsturē Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Ērģeļspēle 

Improvizācija Ļoti 

svarīgs 

Zems Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Kameransamblis Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavesīna spēle Svarīgs Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavierpavadījums Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavierspele Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavierspēle Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavierspēle Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavierspēles metodika Ļoti 

svarīgs 

Zems Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Koncertmeistara diriģenta 

asistenta māksla 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Akordeona spēle 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 

Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Akordeona spēle 

Latviešu valodas kultūra Vidēji 

svarīgs 

Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Latviešu valodas kultūra Svarīgs Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Latvijas mūzikas vēsture Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Literatūra mūzikā Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Mākslas vēsture Svarīgs Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 
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B / Instrumentalā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Mežraga spēle 

Mežraga spēle Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Ērģeļspēle 

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

Vidēji 

svarīgs 

Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Akordeona spēle 

Mūzikas teorija un analīze Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Mūzikas teorija un analīze Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Mežraga spēle 

Orķestra repertuārs Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Klarnetes spēle 

Orķestris Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Pedagoga ētika Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Pedagoģija Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Pedagoģiskā prakse Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Pianisma vēsture Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Psiholoģija Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Mežraga spēle 

Pūšaminstrumentu 

atskaņotājmākslas vēsture 

Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Džeza mūzika 
Sitaminstrumentu 

komplekta spēle 

Svarīgs Vidējs Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Sitaminstrumentu spēle 
Sitaminstrumentu spēle Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Solfedžo Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Stīgu kvartets Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Svešvaloda Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Uzņēmējdarbības pamati Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Vijolspēle Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 
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B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Vijoļspēle Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Vijoļspēle Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 
 

 

     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.  

       Latvijā dzīvojošo JVLMA absolventu aptaujas rezultāti, liecina, ka absolventi ir apmierināti 

ar savu profesionālo sagatavotību darba tirgum (patstāvīgu koncertu sagatavošanai un 

atskaņošanai, pedagoģiskā darba veikšanai u.c.). Ārzemēs dzīvojošo absolventu daļa informē par 

to, ka JVLMA bijušie studenti ir konkurētspējīgi Eiropas un ASV darba tirgū 

izpildītājmākslinieku un pedagogu kapacitātēs. Absolventu sagatavotības līmenis liecina par 

studiju programmas vispusīgumu, humanitāro zinātņu jomu pilnvērtīgu apmācību un paaugstinātu 

konkurētspēju, kā arī par radošo pieeju profesionālām problēmām un spējām rast nestandarta 

risinājumus dažādās profesionāli komplicētās situācijās.  

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

      2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 

iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus pasākumus 

un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

 Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no 

dalībniekiem pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 

 Darbība JVLMA iekšienē.   

 Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu pieteikumu 

izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam atbalstam var 

pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  

 Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

 Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, Senātā, 

Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

 Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā JVLMA, 

kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 23. JVLMA 

labākā kameransambļa konkursā. 

 JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā ar 

viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, kas 

guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. Atvērto 

durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

 Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī kopīgi ar 

JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

 Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo identitāti. 

 Darbība ārpus JVLMA. 

 JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas 

Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākusi 

piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kur tiek 

pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

 Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pārstāv 

JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

 Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. gada 

stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 
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Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 

Nākošā akadēmiskā gada mērķis: 

 Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju iespējas  

 

1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekmētu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti skaidri 

kritēriji kompetences vērtēšanai, skaidri formulētas pārbaudījumu prasības, lai studiju kursa 

apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās varētu patstāvīgajā darbā pilnvērtīgi apgūt 

saturu.   

 

2. Būtiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura apguvei plašāk 

izmantot e-studiju vidi.  

 

3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti,  atbalstīt atsevišķu  studiju kursu apguvi angļu 

valodā, kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas iespējas.  

 

4. Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi veicināt studējošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 

pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju vides 

sakārtotība, u.c.).  

 
5. Palielināt studējošo  atbildību par valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu (atbirums 

nesekmības dēļ, nepamatota eksmatrikulēšanās pēc studējošā paša vēlēšanās). 

 

6. Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 

 

7. Regulāri veikt studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, lai pilnveidotu studiju programmu 

īstenošanas kvalitāti. 

 

8. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respektējot studentu aptaujas anketās sniegtās atsauksmes , 

uzlabot -  studiju kursu izvēles iespējas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti, saskarsmes kultūru, 

telpu rezervēšanas sistēmu patstāvīgā darba veikšanai). 

 

9. Nodrošinot JVLMA Senāta lēmumu kvalitatīvu īstenošanu studiju procesa organizācijas 

jautājumos, panākt JVLMA iekšējās kontroles plānā iestrādāto termiņu ievērošanu visām JVLMA 

struktūrvienībām, bet īpaši visu katedru vadītāju  darba pienākumu savlaicīgu izpildi. 

 

10. Konsultējoties ar ārvalstu augstskolu pārstāvjiem un sadarbībā ar JVLMA struktūrvienībām, 

izveidot telpu noslodzes modernu organizācijas sistēmu, kas nodrošinās iespējas rezervēt telpas 

tiešsaistē no mobilajām ierīcēm, noteiks studējošo kvotas telpu rezervācijām, utt. 
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

 

2.2. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

 

1)  Studiju programmas nosaukums: 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālā bakalaura studiju programma 

„Diriģēšana“ 
kods 42212 

 

apakšprogrammas: 

Kora diriģēšana, 

Simfoniskā orķestra diriģēšana, 

Pūtēju orķestra diriģēšana 

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija:  profesionālais bakalaura grāds 

mūzikā/ diriģents  

(5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) 
  

3) Studiju programmas mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo 

diriģentu sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 

diriģenta profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, 

ir spējīgi konkurēt diriģentu profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai 

attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri respektē  Latvijas tautas 

intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un attīstīta nacionālās 

mūzikas kultūras sasniegumus. 

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt diriģenta  augstāko profesionālo 

kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības diriģēšanas 

pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 

formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas pētniecības 

darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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     2.2.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti  

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

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Rezultāti: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas A daļas - 

profesionālo un vispārizglītojošo studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 

izpratni tādā apjomā, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa diriģenta profesijas standartā 

iestrādātajām prasībām. Students ir ieguvis zināšanas par kora un orķestra  sastāviem, par literatūras 

un mūzikas vēsturi un mūzikas stiliem, zināšanas mūzikas formas mācībā, diriģēšanas mācībā,  

mūzikas notācijā (dažādu laikmetu un stilu kora,  orķestra,  operas un baleta partitūru pieraksti), 

skaņdarbu iestudēšanas tehnoloģijās, izpratni par mūzikas nozares profesionālajiem terminiem, 

mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas 

paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām, zinātniskās pētniecības 

metodēm, par dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālo un vokālo skaņdarbu iestudēšanas 

metodēm, par skaņdarba atskaņojuma tehniskā un mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, 

par mākslinieciskās individualitātes izpausmes iespējām skaņdarbu interpretācijās, par 

mākslinieciskā repertuāra atlases un koncertprogrammas veidošanas principiem, par mūziķa 

profesionālo ētiku.  

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

ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās vidējās izglītības un 

mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo mūzikas 

priekšmetu pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un audzināšanas mērķu 

izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, 

izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības motivēšanas metodēm, 

izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot 

atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura apguves 

metodēs,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei 

(kursam) un  noslēguma prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt diriģēšanas 

bloka mācību priekšmeta saturu un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Kompetence: iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un 

diriģenta profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni 

mūzikas vēsturē un teorijā, profesionālās kora un orķestra mūzikas attīstības tendencēs un 

likumsakarībās, mūzikas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības 

metodēs,  turklāt daļa zināšanu – koru un orķestru attīstības vēsturē, skaņdarbu interpretācijas 

mākslā un diriģēšanas mācīšanas metodikā - atbilst diriģenta profesijas augstāko sasniegumu 

līmenim. Diriģents spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas 

svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem 

terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu apguves 

metodēm un to daudzveidību. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti: students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 

svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesionālos 

teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (diriģēšana, instrumenta spēle, darbs ar kori vai orķestri, 

koncertprakse, pedagoģiskā prakse) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas diriģenta pienākumu 

veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā Diriģents prasmju 

daļā iestrādātajām prasībām. Diriģents ieguvis prasmes analizēt dažādu laikmetu, stilu un formu 

skaņdarbus, spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu, iestudēt un publiski atskaņot dažādas 

sarežģītības pakāpes skaņdarbus korim a cappella, ar instrumentālo pavadījumu, skaņdarbus 

orķestrim, orķestrim ar solistiem un ar kori, iestudēt un diriģēt simfonijas, operas un baletus, 

piemērot atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas prasībām, ar manuālās tehnikas un 

emocionālās izpausmes palīdzību mobilizēt muzicējošo vienību skaņdarba atskaņojumam, atlasīt 

māksliniecisko repertuāru atbilstoši muzicējošās vienības sastāvam, tās darbības mērķiem un 

uzdevumiem, sastādīt koncertprogrammas, novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni 
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un izdarīt korekcijas, organizēt un vadīt mūziķu kolektīvu (orķestri, kori u.c. vienības),  radīt 

pozitīvu un radošu atmosfēru,  veikt darbu individuāli un grupā, pilnveidot savu profesionālo 

meistarību. Pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes plānot savu un 

izglītojamo mākslinieciskās jaunrades darbu, noteikt izglītojamo individuālās īpatnības, radoši 

organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus, motivēt un 

ieinteresēt izglītojamos mācību darbam, ar izglītojamo iestudēt un publiski atskaņot vienkāršus un 

vidējās sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un stilu  skaņdarbus korim un orķestrim, panākt 

skaņdarba satura atklāsmi, izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un 

formas), veidot mācību metodiskos materiālus. Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes 

latviešu valodā un divās svešvalodās saziņas līmenī, lietot mūzikas profesionālo terminoloģiju 

latviešu valodā un divās svešvalodās, prot ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispārējās 

prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību 

ievērošanu students ir ieguvis, piedaloties JVLMA organizētajos projektos. 

Kompetence: iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt diriģenta un 

mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus - pielietot zināšanas un izpratni diriģēšanas 

mākslas jomā, kas pamatojas uz augsta līmeņa informācijas avotiem un visjaunākajām atziņām, 

izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu 

skaņdarbus, organizēt un vadīt mūziķu kolektīvu (orķestri, kori u.c. vienības), patstāvīgi iestudēt un 

publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes skaņdarbus korim a cappella, ar instrumentālo 

pavadījumu, skaņdarbus orķestrim, orķestrim ar solistiem un ar kori, iestudēt un diriģēt simfonijas, 

operas un baletus, prognozēt un sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu, radīt pozitīvu un 

radošu darba atmosfēru, izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas 

mūzikas skolām un vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, plānot, 

organizēt un vadīt mācību stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās 

zināšanas un prasmes, iemācīt izglītojamajam dažādu laikmetu un stilu kora un orķestra skaņdarbu 

satura atklāsmi, izskaidrot mācīšanās paņēmienus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt 

mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un 

risinājumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē un diriģenta profesijā, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi 

strukturēt savu un izglītojamā darbu, virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt 

zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai 

neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba 

tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasības. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti: studiju kursu Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Kora literatūra, 

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana, Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un 

teorijā, Diriģēšanas priekšmetu mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Pedagoģija un Psiholoģija 

apguves rezultātā students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo 

informāciju par mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju 

- informācijas meklēšana ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, 

elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, mūzikas materiālu prezentēšana, 

izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas 

teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt 

problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas (kora kolektīvā, orķestra kolektīvā, 

pedagoģiskajā kolektīvā) profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir 

ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas nozarē. 

Kompetence: absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas diriģenta profesijā, 

parādīt, ka izprot diriģenta un pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt koristu un 

atskaņotājmākslinieku profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties mūzikas 

profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 
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2.2.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas papildu prasības 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, izņemot 

personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas 

vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.  

 

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centralizēto 

eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vidējās izglītības  gala 

pārbaudījumu vērtējumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais vērtējums 

nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduvēji” (10 ballu sistēmā) vai 3 - “viduvēji” (5 atzīmju 

sistēmā). 

        

 Lai konstatētu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA 

profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu 

prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām.  

 

Papildu prasību pārbaudījumi: 

Kora diriģēšana 

 kora diriģēšana  

 kolokvijs kora diriģēšanā un klavierspēle 

 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)  

 

Simfoniskā  orķestra diriģēšana 

 simfoniskā orķestra diriģēšana 

 kolokvijs simfoniskā orķestra diriģēšanā 

 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, mūzikas 

forma) 

 klavierspēle 

 

Pūtēju orķestra diriģēšana 

 pūtēju orķestra diriģēšana 

 pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēle 

 kolokvijs pūtēju orķestra diriģēšanā 

 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)  
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2.2.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 

sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, 

norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

Programmas 

daļas 

Studiju kursi 

A daļa - 

programmas 

obligātā daļa:  

150 ECTS  KP 

iekļauti 

profesionālie 

studiju kursi  

(120 ECTS KP) 

un vispār-

izglītojošie 

studiju kursi  

(30 ECTS KP).  

1. Profesionālie studiju kursi – 120 ECTS  KP  

Profesionālo studiju cikls katrā apakšprogrammā (kora diriģēšana, simfoniskā orķestra 

diriģēšana, pūtēju orķestra diriģēšana) ir atšķirīgs, to nosaka nepieciešamās profesionālās 

prasmes un zināšanas katras specializācijas satura apguvē.  

Kora diriģēšanas apakšprogrammā: 

Teorētiskā daļa – 75 KP: Kora literatūra un stilistika, Senā baznīcas mūzika, Skatuves runa, 

Vokālā darba metodika, Kora darba metodika, mūzikas vēstures un teorijas studiju kursi 

Praktiskā daļa – 45 KP: Kora diriģēšana, Kora partitūru spēle, Dziedāšana, Klavierspēle 

Simfoniskā orķestra diriģēšanas apakšprogrammā: 

Teorētiskā daļa – 85,5 KP: mūzikas vēstures un teorijas studiju kursi,  

orķestru vēsture un literatūra, orķestra stilu vēsture, instrumentu mācība  

Praktiskā daļa – 34,5 KP: Diriģēšana, klavierspēle, Mūsdienu kompozīcijas tehnikas 

Pūtēju orķestra diriģēšanas apakšprogrammā: 

Teorētiskā daļa – 81 KP: mūzikas vēstures un teorijas studiju kursi,  

Instrumentu mācība, Orķestra stilu vēsture, Orķestra diriģēšanas vēsture,  

Praktiskā daļa – 39 KP: Diriģēšana, klavierspēle, Džeza un estrādes mūzikas aranžēšana, 

Pūšaminstrumenta vai sitaminstrumenta spēle  

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

pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un vadīšanas pamati), Ievads kultūras 

analīzē, Literatūra mūzikā, Mākslas vēsture, Filozofija un estētika, Svešvaloda nodrošina 

zināšanu padziļināšanu humanitāro un sociālo zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  

komunikatīvās pamatiemaņas.  

B daļa – 

ierobežotās 

izvēles daļa  

(profesionālās 

izglītības 

diriģēšanas 

pedagoga 

studiju kursi )   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas, 

lai augstākās profesionālās kvalifikācijas diriģents varētu veikt diriģēšanas mācību 

priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs.  

Ierobežotās izvēles daļas apguve paver diriģentam plašākas darba tirgus iespējas, kā arī 

veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās izglītības sistēmā. 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  

Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Pedagoga ētika, Vispārējā metodika, 

Diriģēšanas mācīšanas metodika  

 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  

Pedagoģiskā prakse 

C daļa - brīvās 

izvēles kursi 

9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas satura un 

profesijas standarta prasībām. Studiju kursu saturs dod iespēju padziļināt vai paplašināt 

zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas diriģenta specializācijas jomās – kompozīcijā, 

informācijas tehnoloģijās, lietišķajās svešvalodās, mūsdienu kompozīcijas tehnikās, 

elektroakustiskajā mūzikā, instrumenta spēlē vai  improvizācijā. 

Prakse –  

39 ECTS  KP 

Prakses periods ir 8 semestri. Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā un radošā 

darba pieredzi. Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības 

vienotību.  Prakses laikā ir plānota:  

apakšprogrammā kora diriģēšana - Koris un kora darba prakse; 

apakšprogrammā simfoniskā orķestra diriģēšana – Operas režija un aktiermeistarība, 

Partitūras spēle, Stīgu instrumentu tehnika, Pūšaminstrumentu tehnika, Instrumentācija, 

Darbs ar orķestri, Darbs ar vokālistiem un kori; 

apakšprogrammā pūtēju orķestra diriģēšana – Kameransamblis, Partitūras spēle, Stīgu 

instrumentu tehnika, Pūšaminstrumentu tehnika, Instrumentācija, Darbs ar pūtēju orķestri. 
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Valsts 

pārbaudījumi –  

18 ECTS KP 

Visu studiju apakšprogrammu noslēgumā  kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un 

teorijā, diplomeksāmens metodikā un pedagoģiskajā praksē; 

apakšprogrammā kora diriģēšana - koncerteksāmens kora diriģēšanā,  

darbs ar kori 

apakšprogrammā simfoniskā orķestra diriģēšana – koncerteksāmens simfoniskā orķestra 

diriģēšanā, operas iestudēšana, darbs ar simfonisko orķestri; 

apakšprogrammā pūtēju orķestra diriģēšana – koncerteksāmens pūtēju orķestra diriģēšanā, 

darbs ar pūtēju orķestri. 
Studiju plāns 

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – 

ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

apakšprogramma Kora diriģēšana 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

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

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 75 KP 
Kora literatūra un 

stilistika 

15 G 160 240 30i/3 30iv/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/3 

Senā baznīcas 

mūzika 

3 G 20 60      30i/1,5 30i/ 

1,5 

 

Skatuves runa 1,5 G 10 30       30i/1,5  

Latīņu valodas 

pamati 

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

Solfedžo 10,5 G 100 180 30i/1,5 30i/1,5 30i/1,5 30i/1,5 30i/1,5 30E/3   

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/3 30iv/ 

1,5 
      

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/9 30iv/ 

1,5 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Vokālā darba 

metodika 

3 G 50 30    15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

    

Kora  darba metodika 4,5 G 90  30   15i/1,5 15 E/3      

Praktiskā daļa – 45 KP 
Kora diriģēšana  21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3  

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

Dziedāšana 10,5 I 190 90 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3   

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

1,5 

15i/1,5 15E/3   

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   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     
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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 KP) 

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

B daļa – profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

Vispārējā metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Kora diriģēšanas 

metodika 

3 G 50 30      30DE/3   

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 3 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi  
C1;  C2;  C3    –  9 KP apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas 

un prasmes: 

- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 

- * darbam par kora vokālo pedagogu; 

- * profesionālā kora dziedātāja darbam 

*)  var izvēlēties tikai kompleksi; vispārējos izvēles kursus drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  grupu 

nodarbību kursus  
Piezīme: ja studiju programmas visi studiju kursi  tiek  apgūti ar kompetences vērtējumu ne  zemāk  par 7 ballēm, studentam ir tiesības lūgt papildus apgūt  izvēles 

studiju kursus, bet ne vairāk  kā  9 kredītpunktu apjomā. Papildus izvēles studiju kursu apguvi katrā konkrētā gadījumā apstiprina akadēmiskā darba prorektors. 

C1 – mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas metodika 

 

4,5 

 

G 

 

30 

90      

15i/ 

1,5 

 

15DE 

/ 3 

  

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 30 90      15i 

/1,5 

15 DE 

/3 

 

C2 – kora vokālā pedagoga studiju kurss 
Balss nostādīšanas 

metodika 

(darbs ar: 

 bērnu balsīm,  

zēnu balsīm, 

jauniešu balsīm)  

 

4,5 

 

G 

 

30 

 

90 

     

15i/ 

1,5 

 

315DE 

/ 3 

  

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 30 90      15i 

/1,5 

15 DE 

/3 

 

C3 – profesionālā kora dziedātāja studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas 

vokālās tehnikas 

 

4,5 

 

G 

 

30 

 

90 

     

15i/ 

1,5 

 

15DE 

/ 3 

  

Vokālā prakse 4,5 I 30 90      15i 

/1,5 

15 DE 

/3 

 

C4  - vispārējais izvēles kurss 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves uzvedības 

kultūra 

3 G 15 65      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Orķestra diriģēšana 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Blokflautas spēle 3 G 25 15     15i/3    

Kompozīcija 3 G 65 15       15i/3  

Instrumenta spēle 3 G 65 15       15i/3  
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

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

Prakse – 39 KP 
Koris un 

kora darba prakse 

piezīme: *) 

kolektīvais 

patstāvīgais darbs 

kontaktstundu 

ietvaros) 

 

39 

 

G 

 

80 

 

*360 

600 

960 

 

120i 

/7,5 

 

 

120E 

/6 

 

60 

* 60 

120i 

/3 

 

 

60 

* 60 

120E /3 

 

60 

* 60 

120i 

/4,5 

 

60 

* 60 

120iv 

/1,5 

 

60 

* 60 

120i 

/ 

10,5 

 

60 

* 60 

120i 

/3 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

4,5 G 105 15        15DE 

/4,5 

Koncerteksāmens 

kora diriģēšanā 

7,5 I 170 

 

30        E 30/ 

7,5 
Darbs ar kori 3 I 80 -        DE /3 
Bakalaura  

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

3 I 60 20        20DE 

/3 

apakšprogrammas Simfoniskā orķestra diriģēšana studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

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

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 85,5 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 320 480 60E/7,5 60E/3 60E/3 60E/4,5 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 

Latviešu mūzikas 

vēsture 

7,5 G 80 120     30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/3 

Harmonija 9 G/I 150 45/45 15/15 

E/ 3 

15/15 

E/3 

15/15 

 E/3 

     

Polifonija 12 G/I 200 60/60  15/15 

iv/1,5 

15/15 

E/3 

15/15 

E/3 

15/15 

E/4,5 

   

 Mūzikas forma 12 G/I 140 120/60   30/15 

E/3 

30/15 

E/3 

30/15 

E/3 

30/15 

E/3 

  

Instrumentu mācība 3 G 50 30 30i/3        

Orķestra stilu vēsture 4,5 G 60 60      30i/1,5 30E/3  

Orķestra diriģēšanas 

vēsture 

3 G 20 60 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

      

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Praktiskā daļa – 34,5 KP 
Diriģēšana 21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/ 33E/3 33E/3  

Klavierspēle 10,5 I 160 120 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 30i/15 30E/3   

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 I 40 40       15i/1,5 15i/1,5 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

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

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakustiesību pamati, 
vides aizsardzība, 

civilā aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 
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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 KP) 

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

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

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

1,5 

20i/10 

3 

    

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

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

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

Diriģēšanas 

metodika 

3 G 50 30      30DE 

/ 3 
  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i/1,5 20 DE/3  

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP (drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  grupu nodarbību kursus)  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15       

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves uzvedības 

kutūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G/I 65 15        15 

i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15        15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30        15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Instrumenta spēle 3 G 50 30        15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Prakse – 39 KP 

Operas režija  un 

aktiermeistarība 

4,5 G 60 60       30i/ 

1,5 

30E/3 

Partitūras spēle 10,5 I 190 90 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3   

Stīgu instrumentu 

tehnika 

1,5 I 25 15 15i/ 

1,5 

       

Pūšaminstrumentu 

tehnika 

1,5 I 25 15  15i/ 

1,5 

      

Instrumentācija 9 I 150 90  15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 30E/3   

Darbs ar orķestri  9 I 165 75  15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

 

 

Darbs ar 

vokālistiem  

1,5 I 25 15       15i/ 

1,5 

  

 

Darbs ar kori 1,5 I 25 15       15i/1,5  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert- 

eksāmens orķestra 

diriģēšanā 

3 I 50 30         30DE 

/3 

Operas iestudēšana 7,5 I 125 75        30i/ 

1,5 

45 

DE/6 

Darbs ar orķestri 4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15DE 

/3 
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apakšprogrammas Pūtēju orķestra diriģēšana studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

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

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 81 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 320 480 60E/6 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/6 

Latviešu mūzikas 

vēsture 

7,5 G 80 120     30i/1,5 30i/1,5 30i/1,5 30E/3 

Harmonija 9 G/I 150 45/45 15/15 

E/ 3 

15/15 

E/3 

15/15 

 E/3 

     

Polifonija 12 G/I 200 60/60  15/15 

iv/1,5 

15/15 

E/3 

15/15 

iv/1,5 

15/15 

E/6 

   

 Mūzikas forma 12 G/I 140 120/60   30/15 

iv/1,5 

30/15 

iv/1,5 

30/15 

E/4,5 

30/15 

E/4,5 

  

Pūtēju orķestru 

vēsture un literatūra 

4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Džeza un estrādes 

mūzikas vēsture un 

literatūra 

1,5 G 10 30        30i/ 

1,5 

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

Praktiskā daļa – 39 KP 
Diriģēšana 21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3  

Klavierspēle 10,5 I 160 120 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/1,

5 

30i/1,5 30E/3   

Džeza un estrādes 

mūzikas aranžēšana 

1,5 I 25 15        15i/ 

1,5 

 

Pūšaminstrumenta 

vai sitaminstrumenta 

spēle 

6 I 100 60 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

    

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   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 

20i/10 

3 

    

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

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    
Diriģēšanas metodika 3 G 50 30      30DE 

/ 3 
  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

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

C daļa – brīvās izvēles kursi,  
apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas un 

prasmes: 

C1  -  mācīt apgūtā pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēli – 9  KP ;C1 kursus  var izvēlēties tikai kompleksi;  

C2 – pamatspecialitātes vispārējie studiju kursi - 9 KP (drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  

grupu nodarbību kursus)  

 

C1 – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēles pedagoga  studiju kursi 
Instrumenta spēle 4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta spēles 

metodika 

1,5 G 25 15       15 i/ 

1,5 

DE 

kopā 

ar ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/

3 

 

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informātikas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

 15i/3  

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves uzvedības 

kutūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15      

 

 15i/3  

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15      

 

 15i/3  

Simfoniskā orķestra 

diriģēšana 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Kompozīcija 3 G 50 30        15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

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

Prakse – 39 KP 
Kameransamblis 6 G 40 120 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

    

Partitūras spēle 10,5 I 190 90 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15 E/3     

Stīgu instrumentu 

tehnika 

1,5 I 25 15 15i/ 

1,5 

       

Pūšaminstrumentu 

tehnika 

1,5 I 10 30 30i/ 

1,5 

       

Instrumentācija 7,5 I 125 75  

 

 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i   

/1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Darbs ar orķestri  10,5 I 205 75   15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

4,5 

 

Darbs ar kori 1,5 I 25 15       15i/ 

1,5  

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens 

orķestra diriģēšanā 
6 I 130 30         30 

DE/6 

Darbs ar orķestri 9 I 225 15       i/1,5 15DE 

/7,5 
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2.2.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas 

metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 
 

   Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 

kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 

kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 

tika izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu 

un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma 

studentu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, 

kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un 

norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 

pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Katras apakšprogrammas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā 

darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas 

katra studiju kursa aprakstā.  Diriģenta izglītošanā liela nozīme ir darba ar kori/orķestri prakses 

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

Prakse tika organizēta kora/orķestra nodarbību laikā, koncertu formā gan Mūzikas akadēmijā, 

gan ārpus tās. Diriģenta praktiskās iemaņas studenti apguva arī strādājot ar amatieru vai 

profesionālajiem koriem un orķestriem, sniedzot atklātos koncertus, uzstājoties akadēmiskajos 

koncertos.  

    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie varēja apgūt vairāku studiju kursu saturu, saņemt 

docētāju konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 

nodrošina studentiem pedagoģiskā darba zināšanas un prasmes, iegūstot tiesības  strādāt par 

pedagogu diriģēšanas  specialitātē.  Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. 

Pedagoģiskā prakse tika organizēta Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā ar kuru ir noslēgts 

pedagoģiskās prakses līgums. Līgumā ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses 

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

dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.  

Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošas 

infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Par diriģenta profesionālās sagatavotību ir atbildības Kora diriģēšanas un Orķestra 

diriģēšanas katedras. 

Katedra ir atbildīgas par profesionālo studiju kursu īstenošanas saturu, studējošo 

kompetences kvalitātes veidošanu, studiju procesu plānošanu un īpaši prakses norisi.  

 Aizvadītā akadēmiskā gada laikā studiju kursu Kora diriģēšana un Orķestra diriģēšana 

satura apguvei tika pievērsta liela uzmanība tieši praktiskā darba norisei un sadarbībai ar koriem 

un orķestriem. Tika turpināta un pilnveidota studiju kursu Darbs ar kori un Darbs ar orķestri 

satura plānošana un apguves gaita. Regulāri katedras sēdēs ir veikta studentu darba izvērtēšana, 

mērķtiecīga katedru darba un meistarklašu plānošana. Kora un Orķestra diriģēšanas katedrām ir 

izdevies iesaistīt studentus darbā ar profesionāliem orķestriem un koriem, tādējādi veicinot viņu 

profesionālo izaugsmi un praktiskā darba pieredzi. Cieša sadarbība jau iepriešējos gados bija  

izveidojusies ar JVLMA studentu simfonisko orķestri un orķestri Sinfonia concertante,  studenti 

ir stājušies arī pie LNSO, PPO Riga un orķestra Simfonietta Riga diriģentu pults. Lai 

nodrošinātu pilnvērtīgu studiju kursa Darbs ar orķestri norises gaitu, nākotnē būtu nepieciešams 

paplašināt sadarbību ar LNSO, LSO un veikt pārrunas ar LNO vadību par iespējamajiem 

sadarbības modeļiem. 

 Kora diriģēšanas studentu izglītošanā, pagājušais gads iezīmējās ar to, ka katedras docētāji 

un studenti turpināja attīstīt inovatīvās pieejas, kuras  izcilais diriģēšanas mākslas korifejs Māris 

Sirmais ieviesa 2012./2013.akadēmiskajā gadā, uzņemoties Kora diriģēšanas katedras vadītāja 
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pienākumu veikšanu. Izmaiņas, galvenokārt, skāra studiju kursa Koris un kora darba prakse 

īstenošanas procesu.  

Finanšu iespēju robežās tika nodrošināta kora diriģēšanas docētāju klātbūtne viņu 

studentu darbā ar kori. Turpināta tradīcija jauno akadēmisko gadu uzsākt ar latviešu 

komponistu skaņdarbu programmas iestudēšanu un publisku atskaņošanu. Nodrošinātas 

iespējas studentiem un docētājiem piedalīties meistarklasēs. Meistarklasēm diriģentu 

sagatavošanas procesā ir būtiska nozīme. Tās dod iespēju vērot izcilu diriģentu darbu, viņu 

vadībā praktiski piedalīties kora darbā.  

Pārskata periods bija īpaši nozīmīgs ar to, ka kora diriģēšanas studenti un docētāji 

piedalījās vairākos Starptautiskajos kora mūzikas projektos . Gūta jauna pieredze daudzveidīgā 

kora repertuāra apguvē, kordziesmu interpretācijās, inovatīvo metožu pielietošanā diriģentu darbā, 

u.c.   

   Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA nolikumu par studiju programmu 

īstenošanu un nolikumu par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo 

kompetences vērtēšanas kārtību. Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir 

atkarīga no savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, 

no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas. Studiju rezultātu vērtēšanā 

ir iesaitīti gan docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, 

izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. 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 aprakstos. Ar kompetences vērtēšanas 

sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā. Vērtējums izriet no 

kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa 

patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot studentu sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā 

skaņdarbu iestudēšanas procesā ieguldītais darbs, snieguma kvalitāte un artis tiskums, 

mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme. Tiek izmantotas arī citas vērtējuma 

formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu 

patstāvīgo darbu realizācijas veidos un konkursos (pārrunas, atlases uz  meistarklasēm un 

konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 

sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar 

studiju kursa biedru sniegumu. 

Izvērtējot studējošo sekmes pārbaudījumos, sasniegumus mākslinieciskajos projektos, 

koncertdarbības aktivitātes, studējošo attieksmi pret nodarbību apmeklējumu, jāsecina, ka 

situācija nav viennozīmīga. 

Lielākais vairums studējošo 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.  

Arī pagājušajā akadēmiskajā gadā studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja gan 

ārvalstu augstskolu neatkarīgie eksperti, gan diplomeksāmenu priekšsēdētāja pienākumus 

veica arī Latvijas vadošo profesionālo institūciju mākslinieki.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot profesionālās bakalaura studiju programmas apguvi, tika ievēroti šādi pamatprincipi:  

- 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.  
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  Vērtēšanas pamatformas 

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu 

eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti.  

Vērtēšanas kritēriji 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

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

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

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

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

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

 

2.2.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 

ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 

ministrija sadarbībā ar JVLMA. 

Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbinātībai ir 

radītas plašas iespējas. Par to liecina Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un 

kultūrizglītības institūciju skaits: 

Kultūrizglītības iestādes 

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola;  

Rīgas Doma kora skola;  

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola;  

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola;  

Daugavpils Mūzikas vidusskola;  

Jelgavas Mūzikas vidusskola;  

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola;  

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola;  

Ventspils Mūzikas vidusskola;  

Rīgas horeogrāfijas vidusskola;  

Profesionālās organizācijas 

- Latvijas Nacionālais simfoniskais  orķestris;  

- Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga;  

- Nacionālā Opera un balets - simfoniskais orķestris, koris; 

- Liepājas simfoniskais orķestris; 

- Profesionālais pūtēju orķestris Rīga; 

            - Akadēmiskais koris “Latvija”; 

- Latvijas Radio koris; 

- Rīgas kamerkoris Ave Sol 

            Amatiermākslas joma:   

            puteju orkestri; kori  

Profesionālās ievirzes mūzikas  

143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās 

ievirzes mūzikas programmas. 
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2.2.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi 

ir bijuši). 

Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izvērtēja studiju 

virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju programmu 

Diriģēšana. 

Studiju virziena Mākslas studiju programmas vērtēja par četrām galvenajām vērtēšanas 

grupām:  

1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  

 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīmēta 

studiju programmas īstenošanas kvalitāte. Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu 

un rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izglīto  augstas profesionalitātes diriģentus  un 

nozares pedagogus, jaunie speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū gan 

Latvijā, gan ārvalstīs.  
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2.2.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 
 

1) studiju kursu apraksti  

Studiju kursu aprakstipilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izvilkumus/anotācijas . 

 

apakšprogrammā Kora diriģēšana paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa apraksta  prasībām – 75 KP 

Kora 

literatūra un 

stilistika 

15 G 8 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par dažādu 

laikmetu, stilu un žanru pasaules un Latvijas kora mūzikas attīstību,  par 

jaunām kormūzikas kompozīcijas tehnikām, atskaņotājmāksliniekiem un 

izcilākiem kormūzikas autoriem un to daiļradi. 

Senā 

baznīcas 

mūzika 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par neimu 

zīmējumu modifikācijām, to nozīmi, gregorisko dziedājumu vēsturi, to 

kopsakaru ar Rietumu tradīcijas baznīcas liturģiju, gregorisko korāļu 

modoloģiju, viduslaiku mūzikas literatūru, ir 

apguvis gregoriskās dziedāšanas prasmes un vienkāršu neimu diriģēšanas 

prasmes. 

 

Skatuves 

runa 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par prozas 

vai dzejas materiāla izpēti, vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, 

ātrrunas vingrinājumus kopā ar žestu valodu.  

Students spēj realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga 

lietojuma īstenošanu praksē, panākt runas prasmes kultūru, runas 

saliedēšanu ar ķermeņa kustību un izteiksmi. 

Latīņu 

valodas 

pamati 

 

 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students prot pareizi izrunāt, lasīt, tulkot 

un interpretēt tekstus latīņu valodā, izprot skaņdarba saturu. 

Studiju kursa saturs ir tieši saistīts ar studiju kursa Diriģēšana un 

partitūras spēle, kā arī studiju kursa Koris plānoto kora vai vokālo 

skaņdarbu apguvi, kuru teksts ir  latīņu valodā.  

Solfedžo 10,5 G 6 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs tiek 

apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 

2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā audzināšana. 

Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt mūzikas 

skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu mūzikas materiālu, ir 

izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu 

koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes 

līdzekļiem un to praktisko pielietojumu skaņdarbu interpretācijā.   

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 

kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 

romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni 

par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas 

vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 

Mūzikas 

teorija un 

analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par  

klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem pamatprincipiem 

klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms, romantisms) un 20. gadsimta 

komponistu mūzikā, padziļināti apgūstot harmonijas, polifonijas un 

homofono mūzikas formu mācību disciplīnas to savstarpējā 

papildinājumā. Kursa apguves rezultātā students pārzina klasisko žanru 

mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas 

valodas (harmonija) un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši 

pielietot mūziķa praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

Nodarbību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu mūzikas 

kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju kursa apguves rezultātā 

students ir ieguvis izpratni par klasisko tradīciju un modernisma ideju 

galvenajām tendencēm, nozīmīgiem māksliniecisko risinājumu paraugiem. 

Apgūtas prasmes apzināti lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko 

terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta 

modernisma un postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar 

mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas vēsturē, 

Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija un analīze 

iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla mūziķa 

darbības dažādiem aspektiem.  

3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 

mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  

20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem padziļina 

izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu mūzikas 

stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās specializācijas 

repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.  

6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 

izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 

svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 

mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 

Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 

iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu no 

kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas tēmu.  

Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par kontekstu un 

vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas specifiskas 

tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  specializācijas 

profesionālās prasmes.  

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem un 

faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju kursa 

apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 

veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā Eiropas 

kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 

būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 

gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 

mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas stilistiskos 

reprezentantus. 

Vokālā 

darba 

metodika 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālā darba 

metodiskos paņēmienus, kas ir nepieciešami kora diriģenta un 

pienākumu veikšanai, sadzirdēt un novērst dziedājuma intonatīvās, 

tembrālās vai skaņveides neprecizitātes, mācīt apgūt vokālās prasmes 

un  lietot tās dziedot korī.  

Kora  darba 

metodika 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas par 

profesionālo un amatieru koru tipiem un veidiem, kora balsu 

īpatnībām, balsu diapazoniem un to attīstības paņēmieniem, kora 

darba metodēm, kora nodarbību organizēšanas principiem, skaņdarba 

iestudēšanas paņēmieniem. 

Praktiskā daļa – 45 KP 

Kora 

diriģēšana  

21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam 

darbam ar profesionālajiem vai amatieru koriem, spēj mācīt vadīt un 

publiski diriģēt kori. 

Novērtēt skaņdarba tehnisko un māksliniecisko līmeni. 

Piemērot atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas 

prasībām.  

Studiju kursa saturā apgūst manuālo tehniku dažādu stilu un laikmetu 

kora skaņdarbu interpretācijai, kora darbu partitūru spēles un balsu 

dziedāšanas prasmes skaņdarba demonstrācijas nolūkā.  

Partitūras 

spēle 

3 I 2 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 

laikmetu un stilu kora  partitūras, transponēt un spēlēt skaņdarbus 

dažādās nošu atslēgās.  
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

Nodarbību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Dziedāšana 10,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes, kas 

ir nepieciešamas kora diriģenta pienākumu veikšanai - 

ar balsi demonstrēt vokālos skaņdarbus vai to fragmentus, kora balsu 

partijas, sadzirdēt un novērst dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai 

skaņveides neprecizitātes, apgūst vokālās prasmes tādā līmenī, lai 

pats spētu dziedāt korī, ansamblī vai solo. 

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguve nodrošina kora diriģentam nepieciešamās 

prasmes iestudēt izvērstas formas kora skaņdarbus, demonstrēt 

skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus korim uz klavierēm, spēlēt  

skaņdarbu pavadījumus.  

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 

principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 

valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 

valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot 

koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, 

atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no 

neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un 

ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu 

palīgliteratūru tekstveides procesā. 
Ievads kultūras  

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā par 

modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 

galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību 

dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un kultūrantropologu 

teorijām un to jaunākajām atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas 

veidojušās attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 
Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 

nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 

vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 

darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 

pamatprincipiem. 

 

 

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. 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā savstarpēji 

saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, 

nozares darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās 

darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides 

būtību 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un 

vadīt mūzikas projekta realizāciju. 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 

attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 

* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 

* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 

kultūrā; 

* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 

* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules 

kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un 

vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt 

savu viedokli. 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

Nodarbību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 

pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 

attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  filozofisko problēmu loku 

mūsdienās, filozofijas attīstības tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 

atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 

aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 

zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 

komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot 

jaunākos informācijas avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, runāšanas 

un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību C2 līmenim.  

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 

sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 

ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 

* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās 

atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām situācijām; 

* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 

darbības pašnoteikšanās procesā; 

 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot 

risināt problēmsituācijas; 

* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 

audzēkņu personības attīstību; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozarē, 

spēj to analizēt un izmantot praksē. 
 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 

* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to sasniegšanu; 

* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar izvirzītajiem 

mērķiem un uzdevumiem; 

* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas veidošanas 

principus; 

* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un sabiedrību: 

* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 

* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību sasniegumus, 

sava darba efektivitāti; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 

jautājumiem un izmantot to praksē. 
 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES valstu 

izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to darbības 

specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības programmu 

ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto 

dokumentāciju.  

 

Diriģēšanas 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas diriģēšanas mācīšanas metodikā, mācību stundas organizācijas 

didaktiskos principus, mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, 

mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci, 

kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Pedagoga 

ētika 

3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes prasmēm. 
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i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles studiju kursi – 9 KP 

C1;  C2;  C3    –  apgūstot izvēles studiju kursus, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas un 

prasmes: 

- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 

- * darbam par kora vokālo pedagogu; 

- * profesionālā kora dziedātāja darbam 

C1 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi  
Mūzikas teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

 

4,5 

 

G 

 

2 sem. 

 

DE 
Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas mūzikas teorētisko 

priekšmetu  mācīšanas metodikā. Students iegūtās teorētiskās  

zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās 

prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 

 

I 2 sem. DE 

C2 - kora vokālā pedagoga studiju kursi 

Balss 

nostādīšanas 

metodika (darbs 

ar: 

 bērnu balsīm,  

zēnu balsīm, 

jauniešu balsīm) 

 

4,5 

 

G 

 

2 sem. 

 

 

DE 

 

Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas bērnu balss izglītošanas 

un dziedāšanas mācīšanas metodikā. Students iegūtās teorētiskās  

zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās 

prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoģiskā 

prakse 
4,5 

 

I 2 sem. DE 

C3 - profesionālā kora dziedātāja studiju kurss   
Mūsdienu 

mūzikas vokālās 

tehnikas 

 

4,5 

 

G 

 

2 sem. 

 

 

DE 

Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas mūsdienu vokālajās 

tehnikās, to apguves  metodikā, attīsta mūsdienu modernās vokālās 

mūzikas dziedāšanas prasmes. Students iegūtās teorētiskās  

zināšanas aprobē vokālā darba praksē saskaņā ar prakses darba 

programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Vokālā prakse 4,5 

 

I 2 sem. DE 

C4  - vispārējais izvēles kurss 

Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 

satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Orķestra 

diriģēšana 

3 G 2 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Blokflautas 

spēle 

3 G 1  sem. i 

Kompozīcija/ 

aranžēšana 

3 G 1  sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 1 vai 2  sem. i 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 

Koris un 

kora darba 

prakse 

 

39 

 

G 

 

80 

 

i 
Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu: praktiskās iemaņas 

dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpretācijā  - 

dziedot korī, strādājot ar kori, studējot kora literatūras izcilākos 

paraugus, iegūtu prasmi iemācīto diriģēšanas tehniku pakļaut 

skaņdarba interpretācijas prasībām un mākslinieciskajiem 

uzdevumiem. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

4,5 G 1 sem DE 

 
Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens kora 

diriģēšanā 

7,5 I 1 sem DE Publiski diriģē patstāvīgā darbā ar kori apgūtos dažādu laikmetu un 

stilu augstākās sarežģītības pakāpes kora skaņdarbus. 

Darbs ar kori 3 I 1 sem DE Students pierāda savas prasmes strādāt ar kori. 

Bakalaura  

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

3 I 1 sem DE Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu 

un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju, 

izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās 

atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv. 

 

apakšprogrammā Simfoniskā orķestra diriģēšana   paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 85,5 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 8 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par 

būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, 

kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu 

mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  

Austrumeiropas mūzikas kultūru parādības. 

 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes apzināti 

lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, atšķirt 

nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to estētiskajām 

nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 
Latviešu mūzikas 

vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atklāt latviešu komponistu 

skaņdarbu nacionālo specifiku, saistot to ar citām 19.-20.gs. Eiropas 

zemju mūzikas kultūrām, kā arī vēsturisko kontekstu. 

Kursa saturs nodrošina zināšanas par svarīgākajām latviešu mūzikas 

kultūras norisēm vēsturiskā, stilistisko īpatnību un žanru attīstības, to 

mijiedarbības skatījumā. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par 

izcilākajām latviešu klasiskās mūzikas personībām, viņu 

skaņdarbiem, par Dziesmu svētkiem kā nacionālās kultūras fenomenu 

un nemateriālās kultūras mantojumu UNESCO dokumentos, par  

latviešu atskaņotājmākslas aktualitātēm un attīstību. 
Harmonija 9 G/I 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un 

formveides līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, 

dažādu laikmetu harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta 

homofonās mūzikas analītiskās prasmes. 
Polifonija 12 G/I 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas  izteiksmes un 

formveides līdzekļiem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas 

vēsturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas 

raksturīgākām parādībām, attīsta polifonās mūzikas analītiskās 

prasmes. 

  



234 

 

Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 Mūzikas forma 12 G/I 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas formveides mūzikas 

attīstības procesu likumsakarībām, iepazīstina ar galvenajiem 

teorētiskajiem pētījumiem mūzikas formas nozarē, skaņdarba formas 

analīzes metodēm, mūzikas formas pamatkomponentiem, mūzikas 

formu vēsturi, dažādu gadsimtu homofonām formām.  
 

Instrumentu 

mācība 

3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā orķestra 

instrumentiem, to skanējuma tehniskām iespējām, diapazoniem, 

reģistriem, tembriem, par katra instrumenta īpašībām un iedabu, par 

dinamiskajām iespējām, attīsta prasmes praktiskajā instrumentācijā. 

 
Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas orķestra 

sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, rakstības 

stilus,  padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā. 

 
Orķestra 

diriģēšanas vēsture 

3 G 4 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par simfoniskās un opermūzikas 

radošajām personībām – diriģentiem - dažādu laikmetu griežos, 

diriģēšanas attīstības vēsturi, orķestru repertuāru un tā atskaņojuma 

mākslinieciskajiem sasniegumiem. 

 
Solfedžo 4,5 G 2 sem. i Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 

galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas valodas 

tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas iemaņas. 

 

Praktiskā daļa – 34,5 KP 
Diriģēšana 21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam darbam ar 

profesionālajiem orķestriem, spēj patstāvīgi un ar orķestri iestudēt augstākās 

sarežģītības pakāpes skaņdarbus,  vadīt skaņdarbu atskaņojumu, novērtēt 

skaņdarba tehnisko un māksliniecisko līmeni, piemērot atbilstošu manuālo 

tehniku skaņdarba interpretācijas prasībām.  

Studiju kursa saturā apgūst diriģēšanas tehniku dažādu stilu un laikmetu 

simfoniskā orķestra skaņdarbu interpretācijai, simfoniskā orķestra partitūru 

spēles prasmes.  

 

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas diriģentam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu un 

žanru orķestra partitūru klavierizvilkumus, analizētu lietotās 

kompozīcijas tehnikas.  

 
Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 I 2 sem. i Studiju kurs ietvaros studenti apgūst zināšanas par seriālo kompozīcijas 

tehniku, spektrālo kompozīcijas tehniku, aleatorisko kompozīcijas tehniku un 

tās elementiem, attīsta studentu prasmi domāt modeļos, uzlūkot kompozīciju 

kā vienotu arhitektonisku veidojumu. 

 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  (ir analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana)  

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP  (analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana) 

C  - brīvās izvēles kursi  9 KP 

Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 

satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Instrumenta spēle 3 G 2  sem. i 

Kompozīcija 3 G 2  sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustiskā  

mūzika 

3 G 1 sem. i 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 

Operas režija  

un 

aktiermeistarība 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko operas iestudējuma koncepcijas, attīsta prasmes 

darbā ar koncertmeistaru un solistiem operas lomu iestudēšanā, vadīt 

operas iestudējumu kopā ar režisoru, scenogrāfu, kostīmu 

mākslinieku, baletmeistaru, solistiem un radošo kolektīvu kopumā. 

Partitūras spēle 10,5 I 6 sem E Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 

laikmetu un stilu simfoniskā orķestra partitūras, pārlikt orķestra 

partitūras atskaņošanai uz klavierēm, veidot partitūru 

klavierizvilkumus. 

Stīgu 

instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par stīgu instrumentu 

tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Pūšam-

instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par pūšaminstrumentu 

tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Instrumentācija 9 I 5 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt izvērstas formas skaņdarbu 

instrumentāciju un  instrumentēt skaņdarbus dažādu ansambļu un 

orķestru sastāviem.   

Darbs ar orķestri  9 I 5 sem. E Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu praktiskās iemaņas 

darbā ar orķestri dažādu stilu, laikmetu un žanru orķestra un 

opermūzikas iestudēšanai, iegūtu prasmi apgūto diriģēšanas tehniku 

pakļaut skaņdarba interpretācijas mākslinieciskajiem uzdevumiem. 

Darbs ar 

vokālistiem  

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  dziedāšanas pamatprasmes, praktiskās vokālā 

darba iemaņas, iestudējot dažādu stilu, laikmetu un žanru vokāli 

simfoniskos darbus ar orķestri un vokālistiem.  

Darbs ar kori 1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  kora darba iemaņas, iestudējot dažādu stilu, 

laikmetu un žanru vokāli simfoniskos darbus ar orķestri un kori. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

 

3 

 

G 

 

1 sem. 

 

DE 
 

Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

 

Koncerteksāmens 

orķestra diriģēšanā 

3 I 1 sem. DE Publiski diriģē patstāvīgā darbā apgūtos dažādu laikmetu un stilu 

augstākās sarežģītības pakāpes skaņdarbus. 

Operas iestudēšana 7,5 I 2 sem. DE Patstāvīgi iestudē operu vai operas fragmentus un savu kompetenci 

pierāda koncertuzvedumā.  

Darbs ar orķestri 4,5 I 2 sem. DE Students pierāda savas prasmes strādāt ar orķestri. 
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apakšprogrammā Pūtēju  orķestra diriģēšana   paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 81 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 8 sem. E  

Studiju kursu apguves plānotie rezultāti ir analogi ar 

apakšprogrammas Simfoniskā orķestra diriģēšana  

Latviešu mūzikas 

vēsture 

7,5 G 4 sem. E 

Harmonija 9 G/I 3 sem. E 

Polifonija 12 G/I 4 sem. E 

 Mūzikas forma 12 G/I 4 sem. E 

Pūtēju orķestru 

vēsture un 

literatūra 

 

 

 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par pūtēju orķestru rašanos un 

attīstību,  radošajām personībām – diriģentiem - dažādu laikmetu 

griežos, diriģēšanas attīstības vēsturi, orķestru repertuāru un tā 

atskaņojuma mākslinieciskajiem sasniegumiem. 

Džeza un estrādes 

mūzikas vēsture 

un literatūra 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa uzdevums sniegt studentiem zināšanas par būtiskiem 

džeza un estrādes mūzikas attīstības procesiem - žanru attīstību, 

nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu mūzikas estētiskajām 

nostādnēm pasaulē.  

 
Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 

galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas 

valodas tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas 

iemaņas. 

 

Praktiskā daļa – 39 KP 
Diriģēšana 21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam 

darbam ar profesionālajiem un amatieru pūtēju orķestriem, spēj 

patstāvīgi un ar orķestri iestudēt augstākās sarežģītības pakāpes 

skaņdarbus, vadīt skaņdarbu atskaņojumu, novērtēt skaņdarba 

tehnisko un māksliniecisko līmeni, piemērot atbilstošu manuālo 

tehniku skaņdarba interpretācijas prasībām.  

Studiju kursa saturā apgūst diriģēšanas tehniku dažādu stilu un 

laikmetu pūtēju orķestra skaņdarbu interpretācijai, pūtēju  orķestra 

partitūru spēles prasmes.  

 
Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas diriģentam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu un 

žanru orķestra partitūru klavierizvilkumus, analizētu lietotās 

kompozīcijas tehnikas.  

 
Džeza un estrādes 

mūzikas 

aranžēšana 

1,5 I 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot vokālās un 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem džeza vai estrādes 

mūzikas atskaņotājsastāviem. 

 
Pūšam-

instrumenta vai 

sitaminstrumenta 

spēle 

6 I 4 sem. i Studiju procesā students apgūst un attīsta pūšaminstrumenta vai 

sitaminstrumenta spēles prasmes, kas ir noderīgas darbam ar pūtēju 

orķestri. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  (ir analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana)  

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP   

(ir analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana) 

C  - brīvās izvēles kursi – 9 KP 

C1 – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēles pedagoga  studiju kursi 

Instrumenta 

spēle 

4,5 I 3 sem. iv  

Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

instrumenta spēlē un instrumenta spēles mācīšanas metodikā. 

Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

Instrumenta 

spēles metodika 

1,5 G 1 sem.  

DE 

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 1 sem. 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C2   - brīvās izvēles kursi 

Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 

satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2  sem. i 

Kompozīcija 3 G 2  sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektro-

akustiskā  

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 

Kamer-

ansamblis 

6 G 4 sem. i Studiju kursa saturs attīsta instrumenta spēles prasmes, kolektīvās 

muzicēšanas prasmes, harmonisko un tembrālo dzirdi. 

Partitūras spēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 

laikmetu un stilu pūtēju orķestra partitūras, pārlikt orķestra 

partitūras atskaņošanai uz klavierēm, veidot partitūru 

klavierizvilkumus. 

Stīgu 

instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par stīgu instrumentu 

tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Pūšam-

instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par pūšaminstrumentu 

tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Instrumentācija 7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes analizēt izvērstas formas skaņdarbu 

instrumentāciju un  instrumentēt skaņdarbus dažādu ansambļu un 

orķestru sastāviem.  

 

Darbs ar 

orķestri  

10,5 I 5 sem. iv Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu praktiskās iemaņas 

darbā ar orķestri dažādu stilu, laikmetu un žanru orķestra mūzikas 

iestudēšanai, iegūtu prasmi apgūto diriģēšanas tehniku pakļaut 

skaņdarba interpretācijas mākslinieciskajiem uzdevumiem. 

Darbs ar kori 1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  kora darba iemaņas, iestudējot dažādu stilu, 

laikmetu un žanru vokāli instrumentālos darbus ar orķestri un kori. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 1 sem. DE  

Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

 

Koncert-

eksāmens 

orķestra 

diriģēšanā 

6 I 1 sem.  

DE 
Publiski diriģē patstāvīgā darbā apgūtos dažādu laikmetu un stilu 

augstākās sarežģītības pakāpes skaņdarbus. 

Darbs ar 

orķestri 

9 I 2 sem. DE Students pierāda savas prasmes strādāt ar orķestri. 
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2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā.  

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 

programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 

programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Diriģents (profesijas standarta projekts 

atrodas IZM Trīspusējās sadarbības padomē, iesniegts saskaņošanai) un  Ministru kabineta 

noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) apraksta prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām. Studiju 

programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobrī 

Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena 

Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Diriģēšana. Ekspertu 

vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti augsts.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana apraksts izstrādāts atbilstoši 

piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standarta Diriģents 

kompetences, prasmju un zināšanu prasībām. 

Profesijas kods – 2652  01. 

Nodarbinātības apraksts 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

– diriģents ar kori vai orķestri, vai ar kori un orķestri, vai cita sastāva muzicējošo vienību 

(turpmāk – muzicējošā vienība) iestudē dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu, tai skaitā 

augstākās sarežģītības pakāpes skaņdarbus un vada skaņdarba atskaņojumu; novērtē 

atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; izvērtē sasniegumus 

un izdara korekcijas; atlasa un izvērtē muzicējošās vienības māksliniecisko repertuāru; 

sastāda koncertu programmas; īsteno muzikālus projektus; sadarbībā ar radošo un 

administratīvi organizatorisko personālu plāno un organizē muzicējošās vienības darbu; atbild 

par profesionālā un mākslinieciskā darba kvalitāti, kā arī veic muzicējošās vienības mūziķu 

atlasi un komplektāciju. 

       Diriģents strādā kultūrizglītības institūcijās, koncertaģentūrās, izglītības iestādēs, 

nevalstiskajās organizācijās, uzņēmumos un citās institūcijās, kur ir izveidotas muzicējošās 

vienības, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Spēja pielietot zināšanas diriģēšanas mākslas 

jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan 

jaunākajām atziņām. 

 

Mūzikas teorija un analīze, 

Mūzikas vēsture un teorija, 

Laikmetīgā mūzikas vēsture un estētika; 

Kora literatūra un stilistika (kora diriģ.); 

Diriģēšana 

Orķestra stilu vēsture (orķ.diriģ.); 

Orķestra diriģēšanas vēsture (orķ.diriģ.) 

2. Spēja izskaidrot mūzikas attīstības 

likumsakarības. 

Mūzikas teorija un analīze, 

Mūzikas vēsture un teorija, 

Laikmetīgā mūzikas vēsture un estētika; 

Kora literatūra un stilistika (kora diriģ.); 

Diriģēšana 

Orķestra stilu vēsture (orķ.diriģ.); 

Orķestra diriģēšanas vēsture (orķ.diriģ.) 

3. Spēja izmantot un patstāvīgi attīstīt 

mākslinieciskās un tehniskās prasmes, pilnveidojot 

profesionālo meistarību. 

Diriģēšana 

Darbs ar kori vai orķestri 

Klavierspēle 
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4. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un 

stilu skaņdarbus. 

Mūzikas teorija un analīze, 

Mūzikas vēsture un teorija, 

Diriģēšana, 

Darbs ar kori vai orķestri, 

Mūzikas teorija un analīze, 

Mūzikas vēsture un teorija, 

Laikmetīgā mūzikas vēsture un estētika, 

Kora literatūra un stilistika (kora diriģ.), 

Orķestra stilu vēsture (orķ.diriģ.), 

Orķestra diriģēšanas vēsture (orķ.diriģ.) 

5. Spēja organizēt un vadīt muzicējošo vienību, 

radīt pozitīvu un radošu atmosfēru. 

 

Psiholoģija, Pedagoģija, 

Pedagoga ētika, 

Darbs ar kori vai Orķestri 

6. Spēja prognozēt un sasniegt mākslinieciskā 

izpildījuma rezultātu,nodrošināt plānoto 

uzdevumu izpildes kvalitāti. 
 

Diriģēšana, 

Darbs ar kori vai Orķestri 

Studentu piedalīšanās studiju kursu pārbaudījumos - 

kompetences vērtēšanas procesā (pašvērtējums) 

7. Spēja patstāvīgi iestudēt un diriģēt dažādas 

sarežģītības pakāpes skaņdarbus korim a 

cappella, skaņdarbus ar instrumentālo 

pavadījumu, skaņdarbus orķestrim, skaņdarbus 

orķestrim ar solistiem un ar kori, iestudēt un 

diriģēt simfonijas, operas un baletus, kā arī 

panākt augstu māksliniecisko izpildījumu. 

Klavierspēle, 

Diriģēšana, 

Darbs ar kori vai orķestri, 

Prakse 

8. Spēja lietot profesionālo mūzikas 

terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās (tai skaitā itāļu valodā). 

 

 

Mūzikas teorija un analīze, 

Mūzikas vēsture un teorija, 

Diriģēšana, 

Darbs ar kori vai orķestri (skaņdarbu iestudēšanas 

process), 

Kora/orķestra darba metodika, 

Klavierspēle (skaņdarbu iestudēšanas process) 

9. Spēja atlasīt dažādu laikmetu, stilu, žanru un 

formu māksliniecisko repertuāru un sastādīt 

muzicējošās vienības koncertu programmas. 

Diriģēšana, 

Darbs ar kori vai orķestri,  

Kora literatūra un stilistika/Orķestra stilu vēsture, 

Orķestra diriģēšanas vēsture 

10. Spēja organizēt un plānot savu un 

muzicējošās vienības darbu. 

Uzņēmējdarbības pamati, Darbs ar kori vai orķestri. 

11. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, 

veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu, ievērojot profesionālās un 

vispārējās ētikas pamatprincipus. 

Uzņēmējdarbības pamati, Diriģēšana, Darbs ar kori 

vai orķestri, Pedagoģija. Pedagoga ētika, 

Psiholoģija 

12. Spēja pieņemt lēmumus un rast risinājumus 

mainīgos vai neskaidros apstākļos. 

Uzņēmējdarbības pamati, 

Pedagoģija, Psiholoģija 

13. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu 

risināšanā. 

Uzņēmējdarbības pamati, Ievads kultūras analīzē, 

Filosofija un estētika 

14.Spēja sazināties valsts valodā un vismaz 

divās svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra, 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda 

15. Spēja ievērot autortiesības un blakus tiesības 

un pārzināt ar tām saistītos normatīvos aktus. 

Uzņēmējdarbības pamati (autortiesības un blakus 

tiesības) 

16. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo 

aktu prasību izpildi. 

Uzņēmējdarbības pamati 

(vides aizsardzība, civilā aizsardzība, darba 

aizsardzība) 

17. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību 

normu ievērošanu. 

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, 

autortiesības un blakus tiesības)  
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Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs 

nodrošina nepieciešamās 

kompetences ieguvi 

1. Analizēt dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu skaņdarbus. Mūzikas teorija un analīze, 

Diriģēšana, 

Darbs ar kori vai orķestri 

2. Pārvaldīt klavierspēli. Klavierspēle 

3. Iestudēt un diriģēt dažādas sarežģītības pakāpes skaņdarbus korim  

a cappella, skaņdarbus ar instrumentālo pavadījumu, skaņdarbus 

orķestrim, skaņdarbus orķestrim ar solistiem un ar kori, iestudēt un 

publiski diriģēt simfonijas, operas un baletus. 

Diriģēšana, Klavierspēle, 

Darbs ar kori vai Orķestri, 

Prakse 

4. Piemērot atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas 

prasībām, ar manuālās tehnikas un emocionālās izpausmes palīdzību 

mobilizēt muzicējošo vienību skaņdarba atskaņojumam. 

Diriģēšana, Darbs ar kori vai 

Orķestri, Prakse 

5. Atlasīt māksliniecisko repertuāru atbilstoši muzicējošās vienības 

sastāvam, tās darbības mērķiem un uzdevumiem un sastādīt koncertu 

programmas. 

Diriģēšana, Darbs ar kori vai 

Orķestri, Prakse 

6. Novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt 

korekcijas. 

Diriģēšana, 

Darbs ar kori vai Orķestri, 

Prakse, Meistarklases. 

Studentu piedalīšanās studiju 

kursu pārbaudījumos - 

kompetences vērtēšanas 

procesā (pašvērtējums) 

7. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības. Uzņēmējdarbības pamati 

8. Ievērot vides aizsardzības noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati 

9. Veikt darbu individuāli un grupā. Psiholoģija, 

Uzņēmējdarbības pamati, 

Diriģēšana, Darbs ar kori vai 

orķestri, Prakse  

10. Plānot un vadīt muzicējošās vienības darbu, radīt pozitīvu un radošu 

atmosfēru. 

Uzņēmējdarbības pamati, 

Psiholoģija, Darbs ar kori vai 

orķestri, Prakse 

11. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lietot 

modernās informācijas tehnoloģijas. 

Uzņēmējdarbības pamati 

12. Sistemātiski pilnveidot diriģenta profesionālo kvalifikāciju. Meistarklases, Visi studiju 

plānā paredzētie studiju kursi 

13. Pārvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

14. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. Angļu valoda, Vācu valoda, 

Itāļu valoda, Franču valoda, 

Krievu valoda 

15. Lietot mūzikas terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās (tai skaitā itāļu valodā). 

Mūzikas teorija un analīze, 

Mūzikas vēsture un teorija, 

Diriģēšana, Darbs ar kori vai 

orķestri 

C daļas studiju kurss – Itāļu 

valoda 

16. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati 

(Darba tiesiskās attiecības) 

17. Ievērot autortiesības un blakus tiesības un ar tām saistītos normatīvos 

aktus 

Uzņēmējdarbības pamati 

(autortiesības un blakus 

tiesības) 

18. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un 

saskarsmes kultūru. 

Pedagoga ētika, Psiholoģija 

Darbs ar kori vai orķestri 
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Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: 

1.1. literatūras un mākslas vēsture Literatūras vēsture, Mākslas vēsture 

1.2. filozofija un estētika Filosofija un estētika 

1.3. kultūras analīzes aspekti Ievads kultūras analīzē 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 

2.1. mūzikas vēsture un teorija Mūzikas vēsture un teorija 

2.2. vispārējā, sociālā un saskarsmes psiholoģija Psiholoģija 

2.3. pedagoģija  Pedagoģija 

2.4. komercdarbības pamati Uzņēmējdarbības pamati 

2.5. autortiesības un blakus tiesības Uzņēmējdarbības pamati 

2.6. mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās 

Mūzikas vēsture un teorija,  

Mūzikas teorija un analīze 

Diriģēšana, Darbs ar kori vai orķestri 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī: 

3.1. kora un orķestra sastāvi, to tehniskās un 

mākslinieciskās iespējas 

Kora/orķestra darba metodika, Darbs ar kori 

vai orķestri, Instrumentu mācība, Darbs ar 

vokālistiem, Diriģēšana, Prakse 

3.2. kora un orķestra attīstības vēsture 

 
Kora literatūta un stilistika, Orķestra attīstības 

vēsture, Mūzikas vēsture un teorija 

3.3. mūzikas formas mācība Mūzikas teorija un analīze 

3.4. solfedžo, harmonija un polifonija Solfedžo, Mūzikas teorija un analīze 

(harmonija, polifonija) 

3.5. diriģēšanas, orķestra un kora darba metodika 

 

Vispārējā metodika, Kora diriģēšana/orķestra 

diriģēšanas mācīšanas metodika, kora darba 

metodika 

3.6. mūzikas notācija (dažādu laikmetu un stilu kora, 

orķestra, operas un baleta partitūru pieraksti) 

Diriģēšana, Darbs ar kori vai orķestri, Prakse, 

Operas iestudēšana, Partitūru spēle, Mūsdienu 

kompozīcijas tehnikas 

3.7. skaņdarbu iestudēšanas  (korim, orķestrim) 

metodoloģija 

Diriģēšana, Darbs ar kori vai orķestri, Prakse, 

Darbs ar vokālistiem, Operas iestudēšana, 

Operas režija un aktiermeistarība, 

Kora diriģēšana/orķestra diriģēšanas mācīšanas 

metodika, kora darba metodika 

3.8. koncerta dramaturģijas veidošanas principi Kora diriģēšana/orķestra diriģēšanas mācīšanas 

metodika, Kora darba metodika, Operas 

iestudēšana, Operas režija un aktiermeistarība 

3.9. skatuves kultūra Skatuves kultūra 

3.10.skatuves runa Runas kultūra 

3.11. klavierspēle Klavierspēle, Partitūru spēle, Diriģēšanas 

programmas skaņdarbu spēle uz klavierēm 

3.12. valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

3.13. divas svešvalodas saziņas līmenī Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, 

Franču valoda (pēc izvēles, ievērojot valodas 

apguves pēctecību) 

3.14. darba aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

3.15. vides aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

3.16. darba tiesiskās attiecības Uzņēmējdarbības pamati 

3.17. informācijas tehnoloģijas Uzņēmējdarbības pamati 

3.18. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi Pedagoga ētika, Pedagoģija, Psiholoģija, 

Diriģēšana, Darbs ar orķestri vai kori 

3.19. muzicējošo vienību attīstības stratēģija un 

plānošanas metodes 

Uzņēmējdarbības pamati 
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Profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana apraksts izstrādāts atbilstoši 

Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu prasībām.  
 Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu 

(izvilkums): 

III. Bakalaura programmas 

obligātais saturs 

7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 

kredītpunkti.  

9. Bakalaura programmas 

obligātais saturs. 

9.1. vispārizglītojošie studiju 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 

kredītpunkti. 

 

 

 

 

 

9.2. nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 

kredītpunkti. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Diriģēšana satura 

un apjoma parametri: 

 

 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 

pilna laika studijās. 

 

A daļa  
II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Ievads kultūras analīzē  – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  (Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus tiesības, vides 

un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati (Projektu izstrādes un  vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūra mūzikā  – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un estētika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

 A daļa 
Kopā: 36 KP 
Kora diriģēšana 

Kora literatūra un stilistika – 10 KP 

Senā baznīcas mūzika – 2 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Latīņu valodas pamati – 1 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 14 KP 

Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 

Vokālā darba metodika – 2 KP 

Kora  darba metodika – 3 KP 

Simfoniskā orķestra/Pūtēju orķestra diriģēšana 

Mūzikas vēsture - 20 KP 

Latviešu mūzikas vēsture – 5 KP 

Orķestra stilu vēsture – 3 KP 

Mūzikas forma – 8 KP 

9.3. nozares profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kora diriģēšana kopā: 60 KP 

Solfedžo – 7 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 6 KP 

Kora diriģēšana – 14 KP 

Partitūras spēle – 2 KP 

Dziedāšana – 7 KP 

Klavierspēle – 7 KP 

Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Diriģēšanas mācīšanas metodika – 2  KP 

Pedagoģiskā prakse – 2 KP 

Simfoniskā orķestra/Pūtēju orķestra diriģēšana kopā: 60 KP 
Instrumentu mācība – 2 KP 

Harmonija - 6 KP 

Polifonija - 8 KP 

Klavierspēle – 7 KP 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas – 2 KP 

Diriģēšana - 14 KP 

Solfedžo -  3 KP 

Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Diriģēšanas mācīšanas metodika – 2  KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
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9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   

 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 

kredītpunkti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 

prasībām. Izvēloties piedāvātos studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā 

studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās 

vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  
 

Prakse: 26 KP  
Ņemot vērā profesionālā diriģenta pienākumu veikšanas atšķirīgās kompetences – 

kora /simfoniskā orķestra /pūtēju orķestra – diriģents, studiju kursu nosaukumi 

katrā studiju apakšprogrammā ir dažādi, bet studiju kursu saturs nodrošina 

nepieciešamās prasmes:  

Kora diriģēšana: 

Koris un kora darba prakse – 26 KP 

Simfoniskā orķestra diriģēšana – 26 KP 

Operas režija un aktiermeistarība – 3 KP 

Partitūru spēle – 7 KP 

Stīgu instrumentu tehnika – 1 KP 

Pūšaminstrumentu tehnika – 1 KP 

Instrumentācija – 6 KP 

Darbs ar orķestri – 6 KP 
Darbs ar vokālistiem – 1 KP 
Darbs ar kori  – 1 KP 
Pūtēju orķestra diriģēšana – 26 KP 

Kameransamblis – 4 KP 
Partitūras spēle – 7 KP 
Instrumentācija – 5 KP  

Darbs ar orķestri – 7 KP 
Darbs ar kori  – 1 KP 
Stīgu instrumentu tehnika – 1 KP 

Pūšaminstrumentu tehnika – 1 KP 

 

10. Studiju kursu izvēli 

bakalaura programmā, studiju 

kursu apjomu un saturu, kā arī 

prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajam grādam nosaka 

attiecīgās profesijas standarts. 
 

11. Studiju procesā vismaz 30 

procentus no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. 
 

15. Pēc bakalaura 

programmas apguves piešķir 

piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju un profesionālo 

bakalaura grādu nozarē 

(profesionālās darbības jomā). 

 

Atbilstoši profesijas standarta Diriģents projektam 

 

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 89,5 KP 

apjomā, t.i. vid. 55 procenti. 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 

profesionālais bakalaura grāds mūzikā un diriģenta (kora vai 

simfoniskā orķestra vai pūtēju orķestra diriģenta) 5.līmeņa 

profesionālā kvalifikācija. 
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3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Kopsavilkums: izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā vid.: EUR 8799,68 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 5330,03 

Specializācija Viena studenta studiju 

izmaksas  

gadā EUR 

Kora diriģēšana 4035,58 

Simfoniskā orķestra diriģēšana 6188,54 

Pūtēju orķestra diriģēšana 5765,98 

Kopā/ vid. 15990,10 : ar 3 

parametriem = vid. 

EUR 5330,03 

- 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 1195,11 gadā (EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

- Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  

 apakšprogrammas Kora diriģēšana viena studenta studiju izmaksas 

Kalkulācija 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Kora literatūra un stilistika, 

iesk. 

30 : ar vid. 6 studentiem = 

5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 6 studentiem = 

5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Ievads mūzikas vēsturē, iv 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un analīze, iv 30 : ar vid. 10 stud. = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Kora diriģēšana, eks. 

Koncertmeistari (1.,2.) 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Partitūras spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Dziedāšana,iesk. 

Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Latviešu valodas kultūra, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Koris, iesk. 120 + KCM 10 kst. = 130 

: ar vid 8 stud. = 16 kst. 

9,57 153,12 36,12 189,24 
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Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

 

134,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

384/ 

 

25,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1754,69 : 5 mēn. = € 350,94 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 2105,63 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kora literatūra un 

stilistika, iv. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kora darba metodika, iesk. 15 : ar 6 stud. = 2,5 

kst. 

9,57 23,93 5,64 29,57 

Kora diriģēšana, eks. 

Koncertmeistari - 1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Partitūras spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Dziedāšana,iesk. 

Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras analīzē, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Darba tiesiskās 

attiecības, autortiesības 

un blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā psiholoģija) 

eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Koris, eks. 120 + KCM 10 kst. 

= 130 : ar vid 8 

stud. = 16 kst. 

9,57 153,12 36,12 189,24 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

140  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

414/ 

27,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1796,10 : 5 mēn. = € 359,22 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 2155,32 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Kora literatūra un 

stilistika, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Latīņu valodas pamati, 

iesk. 

15 : ar 6 stud. = 

2,5 kst. 

9,57 23,93 5,64 29,57 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vokālā darba 

metodika, iesk. 

15 : ar 6 stud. = 

2,5 kst. 

9,57 23,93 5,64 29,57 

Kora darba metodika, 

eks. 

15 : ar 6 stud. = 

2,5 kst. + 0,5 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Kora diriģēšana, eks. 

Koncertmeistari - 1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Dziedāšana,iesk. 

Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Koris, iesk. 120 + KCM 10 

kst. = 130 : ar 

vid 8 stud. = 16 

kst. 

9,57 153,12 36,12 189,24 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

 

130  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

429/ 

 

28,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1677,82 : 5 mēn. = € 335,56  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 2013,38  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Kora literatūra un 

stilistika, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Vokālā darba 

metodika, iesk. 

15 : ar 6 stud. 

= 2,5 kst. 

9,57 23,93 5,64 29,57 

Kora diriģēšana, eks. 

Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Dziedāšana,iesk. 

Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 

= 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Koris, eks. 120 + KCM 

10 kst. = 130 : 

ar vid 8 stud. 

= 16 kst. 

9,57 153,12 36,12 189,24 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

127,67  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

429/ 

 

28,5 

 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1650,28 : 5 mēn. = € 330,06  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1980,34  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

 

Kora literatūra un 

stilistika, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Kora diriģēšana, 

eks. 

Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Dziedāšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 

173,65 

40,96 214,61 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Koris, iesk. 120 + KCM 

10 kst. = 130 : 

ar vid 8 stud. 

= 16 kst. 

9,57 153,12 36,12 189,24 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

128,6  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

390/ 

 

26 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1661,26 : 5 mēn. = € 332,25  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1993,51 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Kora literatūra un 

stilistika, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Senā baznīcas 

mūzika, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. + 0,5 = 5,5 

kst. 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Kora diriģēšana, 

eks. 

Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Dziedāšana, eks. 

Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 

173,65 

40,96 214,61 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kora diriģēšanas 

metodika, DE 

30 : 6 = 5 + 0,5 

eks. = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Kora diriģēšanas  

pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Koris, iv. 120 + KCM 

10 kst. = 130 : 

ar vid 8 stud. 

= 16 kst. 

9,57 153,12 36,12 189,24 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

157,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

438/ 

 

29 

 

6. semestrī  kopā: EUR 2003,09 : 5 mēn. = € 400,62  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2403,71 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

 

7. 

Kora literatūra un 

stilistika, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Senā baznīcas 

mūzika, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Skatuves runa,iesk. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Kora diriģēšana, 

eks. 

Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Kora diriģēšanas  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Koris, iesk. 120 + KCM 

10 kst. = 130 : 

ar vid 8 stud. 

= 16 kst. 

 

9,57 153,12 36,12 189,24 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

112  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

363/ 

 

24 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1486,87 : 5 mēn. = € 297,37  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1784,24 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Kora literatūra un 

stilistika, eks. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. + 0,5 = 5,5 

kst. 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Koris, iesk. 120 + KCM 10 

kst. = 130 : ar 

vid 8 stud. = 16 

kst. 

 

9,57 153,12 36,12 189,24 

Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā, 

DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Kora diriģēšana, DE. 

Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana + 

recenzēšana + 

izvērtēšana 

20 + 1,5 + 4 + 3 

= 28,5 

9,57 272,75 64,34 337,09 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

106,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

275/ 

18,5 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1421,83 : 5 mēn. = € 284,37  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1706,20 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 16142,33 (sešpadsmit 

tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro 33 centi) : ar 4 akadēmiskajiem 

gadiem = vid. akadēm. gadā EUR 4035,58 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1036,77 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 129,6 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 259,2 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,1 students  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  3122 stundas 

semestrī – 390,25  stundas  (3122 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 26 stundas (390,25 stunda : ar 15 

nedēļām) 
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apakšprogrammas Simfoniskā orķestra diriģēšana viena studenta studiju izmaksas 

Kalkulācija 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 stud. 

= 10 kst. + 0,5 = 

10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Harmonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 15,5 

= 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Instrumentu 

mācība, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Orķestra 

diriģēšanas vēsture, 

iesk. 

30 : ar vid. 1,5 = 

20 kst. 

9,57 191,40 45,15 236,55 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Partitūras spēle, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Stīgu instrumentu 

tehnika, iesk. 

15 : ar vid. 1,5 = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

198  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

324/ 

 

21,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 2069,86 : 5 mēn. = € 413,97 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 2483,83 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Harmonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 

15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Polifonija, iv 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 15 

= 17,5 

9,57 167,48 39,51 206,99 

Orķestra 

diriģēšanas vēsture, 

iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

= 20 kst. 

9,57 191,40 45,15 236,55 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 = 5,5 kst. 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 
9,57 14,36 3,39 17,75 

Partitūras spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumentu 

tehnika, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar orķestri, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

247  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

369/ 

24,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 2649,42 : 5 mēn. = € 529,88 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 3179,30  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Harmonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 

15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 

15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas pamati) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Partitūras spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar orķestri, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

227  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

339/ 

 

22,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 2412,86 : 5 mēn. = € 482,57  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2895,42  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 

15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Partitūras spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar orķestri, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

211,67  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

404/ 

 

27 

 

 

4. semestrī  kopā: EUR 2231,55 : 5 mēn. = € 446,31  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2677,86  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 

15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, iesk. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Partitūras spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar orķestri, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

235,1  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

425/ 

 

28 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 2508,66 : 5 mēn. = € 501,73  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 3010,39 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Orķestra stilu 

vēsture, iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 45,15 236,55 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, eks. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Orķestra diriģēšanas 

metodika, DE 
30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. + 

DE 1 = 21 kst. 

9,57 200,97 47,41 248,38 

Orķestra diriģēšanas  

pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Partitūras spēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, eks. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Darbs ar orķestri, 

eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

291  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

393/ 

 

26 

 

6. semestrī  kopā: EUR 3169,82 : 5 mēn. = € 633,96  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 3803,78 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

 

7. 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Orķestra stilu 

vēsture, eks. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. + 

0,5 = 20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Diriģēšanas  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Operas režija un 

aktiermeistarība, 

iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 45,15 236,55 

Darbs ar 

vokālistiem, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar kori, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Operas iestudēšana 

Koncertmeistars 

30 

20 
9,57 

6,02 

287,10 

120,40 = 

407,50 

96,13 503,63 

Darbs ar orķestri, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

228  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

305/ 

 

20,5 

 

7. semestrī  kopā: EUR 3046,58 : 5 mēn. = € 609,32  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 3655,90 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture, eks. 60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. + 0,5 = 5,5 

kst. 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Operas režija un 

aktiermeistarība, 

eks. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. + 

0,5 = 20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā, 

DE 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 + DE 

1,5 = 11,5 

9,57 

 

110,06 25,96 136,02 

Koncerteksāmens – 

orķestra diriģēšanā, 

DE. 

Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

62 
9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Operas iestudēšana, 

DE 

Koncertmeistars 

45 

25 
9,57 

6,02 

430,65 

150,50 = 

581,15 

137,09 718,24 

Darbs ar orķestri, 

DE 

15 + DE 3 = 18 

kst. 
9,57 172,26 40,64 212,90 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

247  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

270/ 

18 

 

8. semestrī  kopā: EUR 2539,73 : 5 mēn. = € 507,95  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 3047,68  

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 24754,16 (divdesmit četri 

tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro 16 centi)  : ar 4 akadēmiskajiem 

gadiem = vid. akadēm. gadā EUR 6188,54 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1884,77 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 235,5 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 471,2 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 1,7 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2829 stundas 

semestrī – 353,6  stundas  (2829 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 23,5stundas (353,6 stunda : ar 15 

nedēļām) 
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apakšprogrammas Pūtēju orķestra diriģēšanaviena studenta studiju izmaksas 

Kalkulācija 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 stud. 

= 10 kst. + 0,5 = 

10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Harmonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 15,5 

= 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Pūtēju orķestra 

vēsture un 

literatūra, iesk. 

30 : ar vid. 1,5 = 

20 kst. 

9,57 191,40 45,15 236,55 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumenta/ 

sitaminstrumenta 

spēle,iesk. 

Koncertmeistars 

15 

 

7,5 

9,57 

 

6,02 

 

143,55 

 

45,14 = 

188,70 

44,51 233,21 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kameransamblis, 

iesk. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Partitūras spēle, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Stīgu instrumentu 

tehnika, iesk. 

15 : ar vid. 1,5 = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Pūšaminstrumentu 

tehnika 

30 : ar vid. 2 stud. 

= 15 kst. 

9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

 

238  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

369/ 

 

24,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 2510,05 : 5 mēn. = € 502,01 + (1 mēn. atv.) x 6  = EUR  3012,06 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Mūzikas vēsture, eks. 60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Harmonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 15,5 

= 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Polifonija, iv 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 15 = 

17,5 

9,57 167,48 39,51 206,99 

Pūtēju orķestra 

vēsture un literatūra, 

eks. 

30 : ar vid. 1,5 = 

20 kst. + 0,5 = 

20,5 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 = 5,5 kst. 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumenta/ 

sitaminstrumenta 

spēle,iesk. 

Koncertmeistars 

15 

 

7,5 

9,57 

 

6,02 

 

143,55 

 

45,14 = 188,70 

44,51 233,21 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Kameransamblis, 

iesk. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Partitūras spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

232,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

369/ 

24,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 2445,03 : 5 mēn. = € 489,01 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 2934,04  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas vēsture, eks. 60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Harmonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 15,5 

= 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 15,5 

= 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumenta/ 

sitaminstrumenta 

spēle,iesk. 

Koncertmeistars 

15 

 

7,5 

9,57 

 

6,02 

 

143,55 

 

45,14 = 188,70 

44,51 233,21 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas pamati) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kameransamblis, 

iesk. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Partitūras spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar orķestri, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 
257  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

384/ 

 

25,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 2734,78 : 5 mēn. = € 546,96  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 3281,74  semestrī  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 

15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumenta/ 

sitaminstrumenta 

spēle,iesk. 

Koncertmeistars 

15 

 

7,5 

9,57 

 

6,02 

 

143,55 

 

45,14 = 188,70 

44,51 233,21 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Kameransamblis, 

iesk. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Partitūras spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar orķestri, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

241,7  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

384/ 

 

25,5 

 

4. semestrī  kopā: EUR 2553,47 : 5 mēn. = € 510,69  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 3064,16  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 

15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, iesk. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Partitūras spēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar orķestri, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

235,1  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

360/ 

 

24 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 2508,66 : 5 mēn. = € 501,73  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 3010,39 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klavierspēle, eks. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

      

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Orķestra diriģēšanas 

metodika, DE 
30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. + 

DE 1 = 21 kst. 

9,57 200,97 47,41 248,38 

Orķestra diriģēšanas  

pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Partitūras spēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar orķestri, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

256  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

348/ 

 

23,5 

 

6. semestrī  kopā: EUR 2765,85 : 5 mēn. = € 553,17  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 3319,02 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

 

7. 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Diriģēšana, eks. 

2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Džeza un estrādes 

mūzikas 

aranžēšana, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Diriģēšanas  

pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Instrumentācija, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar orķestri, 

iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar kori, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

197,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

273/ 

 

18,5 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 2063,93 : 5 mēn. = € 412,79  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2476,72 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture, eks. 60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. + 0,5 = 5,5 

kst. 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Džeza un estrādes 

mūzikas vēsture un 

literatūra, iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst.  
9,57 191,40 45,15 236,55 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā, 

DE 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 + DE 

1,5 = 11,5 

9,57 

 

110,06 25,96 136,02 

Koncerteksāmens – 

orķestra diriģēšanā, 

DE. 

Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

62 
9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Darbs ar orķestri, 

DE 

15 + DE 3 = 18 

kst. 
9,57 172,26 40,64 212,90 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

161,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

210/ 

14 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1638,16 : 5 mēn. = € 327,63  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1965,79  

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 23063,92 (divdesmit trīs 

tūkstoši sešdesmit trīs euro 92 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 5765,98 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1819,3 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 227,5 stundas 

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 455 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 1,8 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2697 stundas 

semestrī – 337,2  stundas  (2697 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 22,5stundas (337,2 stunda : ar 15 

nedēļām) 
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4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  

Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, vērtēšanas apraksts 

ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas adrese: www.polifonia-

tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas konservatoriju asociācijas 

izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji pamatojas uz Dublinas deskriptiem.  

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 

līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas diriģentu 

izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas un diplomi 

ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.  

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā tiek 

noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums arī ir četri 

gadi, studiju programmas apjoms arī ir ECTS 240 KP. Atšķirības ir studiju kursu nosaukumos. 

Minētajās augstskolās pamatā apgūst galvenokārt profesionālos un profesionālās specializācijas 

kursus ar ļoti šauru vispārizglītojošo un pedagoģisko kursu ievirzi.  

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošajos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 

izvēlētās programmas daļā.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā bakalaura studiju 

programma Diriģēšana savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīgāka un  diriģentu 

sagatavotības līmenis daudzejādā ziņā ir pārāks par Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem 

standartiem. Profesionālajiem diriģentiem ir nodrošinātas iespējas strādāt par diriģēšanas mācību 

priekšmetu pedagogiem profesionālajās mūzikas izglītības iestādēs, jo ierobežotās izvēles daļā 

studenti apgūst pedagoga darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.  
  

http://www.polifonia-/
http://www.polifonia-/
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5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 

(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm: 

Studējošo skaits studiju programmā kopā  - 27 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem 

studēja – 26 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem studēja 1 students; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 7 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 7 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem - 0 studenti; 

-  absolventu skaits – 3 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 3 studenti; par 

fiziskas personas līdzekļiem studēja 0 studenti. 
 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

        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 tika organizēta studējošo aptauja par tiem docētājiem, kuri pretendēja 

vēlēšanām akadēmiskajos amatos. Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka 

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

kvalitatīvas zināšanas un prasmes:  

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 

kompetencēm; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums docētāju informē 

studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 

- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  

- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  

      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

Kora diriģēšana specialitātes studentiem tika veiktas divas aptaujas  (viena mutiska, otra 

rakstiska) jautājumos, kas skar kora darba organizāciju. Vērtējumi ir ļoti atšķirīgi. Studenti 

atbalsta jaunieviesto kora iedziedināšanas praksi, ieviesto kora nodarbību apmeklējuma 

disciplīnu un labi organizēto darba procesu. Studentu ierosinājumi vairāk skar kora 

mākslinieciskās darbības jomas paplašināšanos ārpus JVLMA. Studenti aicina savus kolēģus 

labāk sagatavoties darbam ar kori - mērķtiecīgāk  plānot repertuāra apguves laiku, vēlas, lai 

darbā ar kori studenti lietotu profesionālu terminoloģiju, izvirzītu skaidras, profesionālas 

prasības.  

Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 

- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu; 

- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 

patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski. 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 

atsevišķu studiju kursu apmeklētība bija diezgan zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju 

kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams 

plānot docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem 

spriest ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  

nodarbībās un semināros. 
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7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti 

un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

katru gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

2015.gada 3 absolventi novērtēja studiju vides kvalitāti. 

 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.  

       Latvijā dzīvojošo JVLMA absolventu aptaujas rezultāti, liecina, ka absolventi ir 

apmierināti ar savu profesionālo sagatavotību darba tirgum (patstāvīgu koncertu sagatavošanai 

un atskaņošanai, pedagoģiskā darba veikšanai u.c.). Ārzemēs dzīvojošo absolventi informē par 

to, ka viņi ir konkurētspējīgi Eiropas un ASV darba tirgū.  

       Absolventu sagatavotības līmenis liecina par studiju programmas vispusīgumu, 

profesionālās jomas pilnvērtīgu izglītību vērstu uz paaugstinātu konkurētspēju, kā arī par 

radošo pieeju profesionālām problēmām un spējām rast nestandarta risinājumus dažādās 

profesionāli komplicētās situācijās.  

 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

            2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies 

gan iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus 

pasākumus un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

 Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no 

dalībniekiem pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 

 Darbība JVLMA iekšienē.   

       Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu 

pieteikumu izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam 

atbalstam var pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  

 Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

       Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju 

komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

        Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā 

JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju 

balvas 23. JVLMA labākā kameransambļa konkursā. 

        JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā 

ar viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, 

kas guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. 

Atvērto durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

        Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī 

kopīgi ar JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

       Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo 

identitāti. 

 Darbība ārpus JVLMA. 

       JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un 

Latvijas Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma 

atsākusi piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes 

sēdes, kur tiek pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

        Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja 

pārstāv JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

 Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. 

gada stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 
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Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 

Nākošā akadēmiskā gada mērķis:  Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju 

iespējas.  

 

1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekmētu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti 

skaidri kritēriji kompetences vērtēšanai, skaidri formulētas pārbaudījumu prasības, lai studiju 

kursa apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās varētu patstāvīgajā darbā 

pilnvērtīgi apgūt saturu.   

 

2. Būtiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura apguvei 

plašāk izmantot e-studiju vidi.  

 

3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti,  atbalstīt atsevišķu  studiju kursu apguvi 

angļu valodā, kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas iespējas.  

 

4. Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi veicināt studējošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 

pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju 

vides sakārtotība, u.c.).  

 

5. Palielināt studējošo  atbildību par valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu 

(atbirums nesekmības dēļ, nepamatota eksmatrikulēšanās pēc studējošā paša vēlēšanās). 

Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 

 

6. Regulāri veikt studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 

programmu īstenošanas kvalitāti. 

 

7. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respektējot studentu aptaujas anketās sniegtās 

atsauksmes, uzlabot -  studiju kursu izvēles iespējas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti, 

saskarsmes kultūru, telpu rezervēšanas sistēmu patstāvīgā darba veikšanai). 

 

8. Nodrošinot JVLMA Senāta lēmumu kvalitatīvu īstenošanu studiju procesa organizācijas 

jautājumos, panākt JVLMA iekšējās kontroles plānā iestrādāto termiņu ievērošanu visām 

JVLMA struktūrvienībām, bet īpaši visu katedru vadītāju  darba pienākumu savlaicīgu izpildi. 
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

 

2.3. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

 

1) Studiju programmas nosaukums: 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālā bakalaura studiju programma 

„Vokālā mūzika“ 
kods 42212 

 

apakšprogrammas: 

Akadēmiskā dziedāšana 

Senā mūzika    

Džeza vokāls                               

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija:  profesionālais bakalaura grāds 

mūzikā/ vokālists 

(5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) 
  

3) Studiju programmas mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo 

vokālistu sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 

vokālista profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, 

ir spējīgi konkurēt vokālistu profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai 

attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu 

pamatuzdevumu, ievēro humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, 

individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus, respektē  Latvijas tautas 

intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un attīstīta nacionālās 

mūzikas kultūras mantojumu. 

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt vokālista  augstāko profesionālo 

kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības vokālā 

pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 

formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas pētniecības 

darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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2.3.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  

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

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

     Rezultāti: profesionālās bakalaura studiju programmas A daļas - profesionālo un 

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

apjomā, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa vokālista profesijas standartā 

iestrādātajām prasībām. Students ir ieguvis zināšanas par vokālās mākslas attīstības 

vēsturiskajiem aspektiem, par mūzikas stiliem, zināšanas mūzikas formas mācībā, vokālās 

mākslas mācībā,  mūzikas notācijā (dažādu laikmetu un stilu  skaņdarbu partitūru pieraksti), 

vokālo skaņdarbu iestudēšanas tehnoloģijās, ieguvis izpratni par mūzikas nozares 

profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  

skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām, 

zinātniskās pētniecības metodēm, par dažādas sarežģītības pakāpes vokālo skaņdarbu 

iestudēšanas metodēm, par skaņdarba atskaņojuma tehniskā un mākslinieciskā līmeņa 

novērtēšanas kritērijiem, par mākslinieciskās individualitātes izpausmes iespējām skaņdarbu 

interpretācijās, par mākslinieciskā repertuāra atlases un koncertprogrammas veidošanas 

principiem, par vokālista profesionālo ētiku.  

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

ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās vidējās izglītības un 

mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo 

mūzikas mācību priekšmetu vokālā pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un 

audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā 

procesa plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā 

darbības motivēšanas metodēm, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, mācību 

materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo 

mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai 

profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  noslēguma prasībām, lai 

izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt dziedāšanas mācību priekšmetu saturu un  

turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un vokālista 

profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 

vēsturē un teorijā, profesionālās vokālās mākslas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas 

nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa 

zināšanu – vokālās mākslas attīstības vēsturē, vokālo skaņdarbu interpretācijas mākslā un 

dziedāšanas (akadēmiskās, senās un dzēza) mācīšanas metodikā - atbilst vokālista profesijas 

augstāko sasniegumu līmenim. Vokālists spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības 

pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas 

pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, balss īpašību  un mūzikas izteiksmes līdzekļu 

nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, vokālo skaņdarbu apguves metodēm un to daudzveidību. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

       Rezultāti:  students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības 

pamati, svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares 

profesionālos teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (dziedāšana - akadēmiskā/senās 

mūzikas/džeza mūzikas, muzicējot kolektīvā – ansamblis, operdziedāšana, baroka operas 

projekts) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas vokālista pienākumu veikšanai un, kas atbilst 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā Vokālists prasmju daļā iestrādātajām 

prasībām. Vokālists ieguvis prasmes: 

- analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus, noteikt to 

piemērotību konkrētās balss specifikai,  

- noteikt dziedātāja balss tipu, 
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- kopt un attīstīt savu un citu dziedātāju balss aparātu (elpošana, reģistri, rezonātori, diapazons, 

artikulācija, skaņveide),  

- apgūt vokālo repertuāru patstāvīgi, diriģenta, režisora vai horeogrāfa vadībā, mākslinieciska 

tēla radīšanai piemērot atbilstošu aktiermeistarības, skatuves kustību, grima un vokālo tehniku, 

- dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra pavadījumā, dziedāt 

pēc notīm un no galvas vokālos skaņdarbus, tos transponēt,  

- atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 

koncertprogrammu,  

- novērtēt dziedājuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas,  

- veikt darbu individuāli un grupā, 

- pilnveidot savu profesionālo meistarību. 

Pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes: 

- plānot savu un izglītojamo mākslinieciskās jaunrades darbu,  

- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,  

- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus,  

- motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam,  

- ar izglītojamo iestudēt un publiski atskaņot vienkāršus un vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus, panākt skaņdarba satura atklāsmi,  

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot mācību 

metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās 

saziņas līmenī, lietot mūzikas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā, itāļu un vācu valodās, 

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

aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, 

piedaloties JVLMA organizētajos projektos. 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 

- atbildīgi un patstāvīgi veikt vokālista un mūzikas profesionālās izglītības pedagoga 

pienākumus, 

- pielietot zināšanas un izpratni vokālās mākslas jomā, kas pamatojas gan uz nozares tradīcijām, 

gan jaunākajām nozares atziņām,  

- izskaidrot balss aparāta uzbūvi, skaņveides darbības mehāniku, vokālās tehnikas attīstības 

principus,  

- pielietot vokālās pedagoģijas atziņas balss tehnisko un māksliniecisko  prasmju pilnveides 

procesos,  

- analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus, 

- attīstīt savu un citu dziedātāju vokālo tehniku,  

- publiski dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra pavadījumā,  

- mākslinieciska tēla radīšanai piemērot atbilstošu kustību, grima, tērpa un vokālo tehniku, 

sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu,  

- patstāvīgi, kā arī diriģenta vai režisora vadībā iestudēt dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, 

vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus,  

- atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 

koncertprogrammu,  

- organizēt un plānot savu un citu mūziķu darbu,  

- radīt pozitīvu un radošu darba atmosfēru,  

- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un 

vidusskolām,  

- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  

- plānot, organizēt un vadīt vokālo priekšmetu mācību stundas,  

- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, 

- iemācīt izglītojamajam vokālo skaņdarbu satura atklāsmi, izskaidrot mācīšanās paņēmienus, 

salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, 

- formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus,  
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- analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus vokālās mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas zinātnes nozarē, vokālista profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem 

gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.  

Absolvents spēj patstāvīgi virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, 

parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu veicot darbu 

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

risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Vokālists spēj sazināties valsts valodā un 

vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba 

aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti: Studiju kursu Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Vokālās mākslas 

attīstības  vēsture, Vokālo priekšmeta mācīšanas metodika, Ētika, Pedagoģija un Psiholoģija 

apguves rezultātā students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo 

informāciju par mūzikas, pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot 

informāciju internetā, mūzikas materiālu prezentēšanā, sintezēt mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības 

praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas (kolektīvās 

muzicēšanas sastāvos, pedagoģiskajā kolektīvā) profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un 

sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba 

veikšanai mūzikas nozarē. 

Absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas vokālista profesijā, 

parādīt, ka izprot vokālista un vokālā pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt vokālistu 

profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties mūzikas profesionālās un 

kultūrizglītības jomas attīstībā.  

 

2.3.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas papildu prasības 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, izņemot 

personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas 

vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.  

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centralizēto 

eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vidējās izglītības  gala 

pārbaudījumu vērtējumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais vērtējums 

nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduvēji” (10 ballu sistēmā) vai 3 - “viduvēji” (5 atzīmju 

sistēmā). 

        Lai konstatētu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA 

profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu 

prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām.  

        

Papildu prasību pārbaudījumi: 

Vokālā mūzika: 

 dziedāšana (akadēmiskā dziedāšana vai senās mūzikas dziedāšana, vai 

džeza vokāls) 

 kolokvijs vokālajā mūzikā 

 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)  
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2.3.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 

sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, 

norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
Programmas daļas Studiju kursi 

A daļa - programmas 

obligātā daļa:  

150 ECTS  KP 

iekļauti profesionālie 

studiju kursi  

(120 ECTS KP) un 

vispārizglītojošie studiju 

kursi  

(30 ECTS KP).  

1. Profesionālie studiju kursi – 120 ECTS  KP  

Profesionālo studiju cikls katrā apakšprogrammā (akadēmiskā dziedāšana, senā 

mūzika, džeza vokāls) ir atšķirīgs, to nosaka nepieciešamās profesionālās 

prasmes un zināšanas katras specializācijas specifiskā satura apguvē.  

Akadēmiskās dziedāšanas apakšprogrammā  

Teorētiskā daļa – ECTS 49,5 KP, studiju kursi: Angļu, vācu, franču valodas fonētika, 

Vokālās mākslas vēsture, Mūzikas vēsture un teorija, Itāļu valoda 

Praktiskā daļa – ECTS 70,5 KP: Akadēmiskā dziedāšana, Skatuves runa, Aktier-

meistarība, Ritmika, Skatuves kustība un deja, Grims, Klavierspēle, Solfedžo 

Senās mūzikas   apakšprogrammā: 

Teorētiskā daļa - ECTS 48 KP, studiju kursi: Vēsturiskās dziedāšanas māksla , Mūzikas 

vēsture un teorija 

Praktiskā daļa – ECTS 72 KP: Senās mūzikas dziedāšana, Itāļu valodas pamati, Franču 

valodas pamati, Klavesīna spēle, Brīvā ornamentiskā improvizācija, Baroka operas 

projekts, Vēsturiskā teātra un  runas māksla, Galma žesti un dejas, Senās mūzikas 

ansamblis 

Džeza vokāls   apakšprogrammā: 

Teorētiskā daļa - ECTS 43,5 KP, studiju kursi: Improvizācija,  Mūzikas stilu vēsture, 

Džeza teorija, Džeza mūzikas vēsture, Roka un popmūzikas vēsture 

Praktiskā daļa – ECTS 76,5 KP, studiju kursi: Džeza vokāls, Džeza solfedžo, 

Kompozīcija un aranžēšana, Džeza klavierspēle, Džeza vokālais ansamblis, 

Sitaminstrumentu komplekta spēles  pamati,  Basa spēles pamati, Perkusiju spēle, 

Mūzikas tehnoloģija 

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

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati), Reliģijas vēsture, Literatūras vēsture, Mākslas vēsture, 

Filozofija, Ētika, Svešvaloda nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro un 

sociālo zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiemaņas.  

B daļa – ierobežotās 

izvēles daļa  (profesionālās 

izglītības vokālā pedagoga 

studiju kursi )   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 

nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas vokālists varētu veikt 

vokālās mākslas mācību priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas 

profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  

Ierobežotās izvēles daļas apguve vokālistam paver plašākas darba tirgus iespējas, 

kā arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās 

izglītības sistēmā. 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  

Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispārējā metodika, Vokālo 

mācību priekšmetu mācīšanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  

Pedagoģiskā prakse 

C daļa - brīvās izvēles 

kursi 9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 

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

vai paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas vokālista specializācijas 

jomās – dažādu vēsturisku stilu un žanru vokālo skaņdarbu dziedāšanā, 

svešvalodās, informācijas tehnikās, elektroakustiskajā mūzikā, instrumenta spēlē 

vai  improvizācijā, u.c. 
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Programmas daļas Studiju kursi 

Prakse –  

39 ECTS  KP 

Prakses periods ir 8 semestri. 

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

nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.   

Prakses laikā ir plānota:  

apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana  - operdziedāšanas, vokālā ansambļa, un 

kamerdziedāšanas mākslinieciskā prakse; 

apakšprogrammā Senā mūzika – Senās mūzikas dziedāšanas, Senās mūzikas ansambļa 

un Baroka operas projektu mākslinieciskā prakse; 

apakšprogrammā Džeza vokāls – Džeza kombo (ansamblis), Džeza vokālā ansambļa, 

Džeza mūzikas praktikuma un ierakstu producēšanas prakse 

Valsts 

pārbaudījumi –  

18 ECTS KP 

Visu studiju apakšprogrammu noslēgumā  kolokvijs specialitātē,  

mūzikas vēsturē un teorijā, diplomeksāmens metodikā un  

pedagoģiskajā praksē. 

Apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana - publisks koncerteksāmens akadēmiskajā 

dziedāšanā un operdziedāšanā, 

apakšprogrammā Senā mūzika - publisks koncerteksāmens senās mūzikas dziedāšanā un 

dziedāšana baroka operas uzvedumā. 

apakšprogrammā Džeza vokāls - publisks koncerteksāmens džeza mūzikas dziedāšanā un 

koncerteksāmens džeza kombo (ansamblis). 

 

 

apakšprogrammas Akadēmiskā dziedāšana studiju plāns 
 

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; E – 

eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

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

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk.  studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 49,5 KP 

Angļu, vācu, 

franču valodas 

fonētika 

4,5 G 90  30     15i/3 15i/ 

1,5 

  

Vokālās 

mākslas vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

Ievads mūzikas 

vēsturē 

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

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 

      

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

18 P/G 240 240   30iv/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

60iv/ 

3 

60iv/6 30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Itāļu valoda 12 G 185 135 15i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

15i/ 

3 

30iv/ 

1,5 

15i/3 30iv/ 

1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

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

Praktiskā daļa – 70,5 KP 
Akadēmiskā 

dziedāšana 

25,5 I 344 336 48E 

/7,5 

48E 

/3 

48E 

/3 

48E 

/3 

48E 

/3 

48E 

/3 

48E 

/3 

 

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

Aktiermeistarība 9 G/I 60 150/30 25/5i/ 

1,5 

25/5 

i/1,5 

25/5 

i/1,5 

25/5 

i/1,5 

25/5 

i/1,5 

25/5 

iv/1,5 

  

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

Skatuves kustība 

un deja 

6 G 40 120 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

    

Grims 3 G 20 60     30i/1,5 30i/1,5   

Klavierspēle 9 I 135 105 30i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

  

Solfedžo 13,5 G 180 180  30i/3 30 i/3 30i/1,5 30i/1,5 30i/3 30iv/1,5   

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu 

valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmēj-

darbības 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 

    

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

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

1,5 

20/10i 

/3 

    

Mākslas 

vēsture 

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

Filosofija 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 – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

Vispārējā 

metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Vokālā darba 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP  
Svešvalodu  

fonētika 

(var izvēlēties 

dažādas 

valodas) 

3 G 65 15       15i/3  

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/3   
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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 KP) 

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

Dziedāšana 

ērģeļu 

pavadījumā 

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

Skatuves runa 1,5 G 30 10   10i/1,5      

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/ 

3 

 

Funkcionālā 

anatomija 

(ārstnieciskā 

vingrošana) 

3 G 65 15       15i/3  

Latīņu valodas 

pamati 

1,5 G 30 10 10i/ 

1,5 

       

Prakse – 39 KP 
Oper-

dziedāšana 

25,5 G/I 280 400 

340/60 

  60/10i

/4,5 

60/10i/

3 

60/10i

/3 

60/ 

10i/ 

1,5 

60/10 

i/9 

40/10 

i/4,5 

Vokālais 

ansamblis 

7,5 G 137 63    15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

18 

E/3 

  

Kamer-

dziedāšana 

6 I 115 45     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē,  

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens 

akadēmiskajā 

dziedāšanā 

6 I 115 45         45 DE 

/6 

Oper-

dziedāšana 

 

9 

 

 

G 

 

 

240 

 

 

20  

 
       20 

DE/9 
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apakšprogrammas Senā mūzika  studiju plāns  
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma 

veidi: i – ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
ī-

b
u

 v
ei

d
s 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 

Vēsturiskās 

dziedāšanas māksla 

7,5 G 140 60 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

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

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture un 

estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  72 KP 

Senās mūzikas 

dziedāšana  

31,5 I 627 213 48i/12 38E/3 23E/3 23E/3 23E/3 23E/3 35E/ 

4,5 

 

Itāļu valodas pamati 3 G 50 30   15i/1,5 15i/1,5     

Franču valodas 

pamati 

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

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

Brīvā ornamentiskā  

improvizācija 

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

Baroka operas 

projekts 

3 G 50 30    

 

   30 i/3  

Vēsturiskā teātra un  

runas māksla 

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

Galma žesti un dejas 9 G 150 90   30i/3 30i/1,5 15i/3 15i/1,5   

Senās mūzikas 

ansamblis 

12 G 150 170 30i/ 

1,5 

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

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, 

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     
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
ī-

b
u

 v
ei

d
s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

B daļa – profesionālās izglītības senās mūzikas dziedāšanas  pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

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

1,5 

   

Senās mūzikas 

dziedāšanas 

mācīšanas metodika 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i/1,5 20 DE/3  

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/ 

1,5 

  

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/ 

1,5 

 

Latīņu valodas 

pamati 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Senās 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Sakrālās mūzikas 

dziedāšana 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Senās mūzikas 

dziedāšana 

24 I 570 70  10i/ 

4,5 

10i/3 10i/ 

1,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

1,5 

10i/6 10i/

3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

 

Baroka operas 

projekts 

7,5 G 175 25   5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15D

E 

/3 

Koncerteksāmens 

-Senās mūzikas 

dziedāšana 

9 I 205  35         35D

E/9 

Baroka operas 

uzvedums 

6 G 130  30        30 

DE 

/6 
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apakšprogrammas Džeza vokāls  studiju plāns  
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; E – 

eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 v

ei
d
s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 
Improvizācija 10,5 G 175 105 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/3       

Džeza teorija 9 G 150 90 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30E/3    

Džeza mūzikas 

vēsture 

12 G 200 120 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30E/3  

Roka un 

popmūzikas 

vēsture  

7,5 G 125 75   15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30E/3   

Praktiskā daļa –  76,5 KP 
Džeza vokāls 28,5 I 538 222 30iv/7,5 33E/3 30iv/ 

4,5 

33E/3 30iv/ 

1,5 

33E/ 

6 

33E/3  

Džeza solfedžo 6 G 100 60 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
    

Kompozīcija un 

aranžēšana 
7,5 G 140 60     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/

3 

 

 Džeza 

klavierspēle 
9 I 162 78 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

18E/3    

Džeza vokālais 

ansamblis 

3 G 50 30 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
      

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles  

pamati 

7,5 I 125 75 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

   

 Basa spēles 

pamati 
6 I 100 60  15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
   

Perkusiju spēle 3 G 50 30      

 

 

 

15iv/ 

1,5 

15iv

/ 

1,5 
Mūzikas 

tehnoloģija 
6 G 100 60     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv

/ 

1,5 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības) 

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     
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 v

ei
d
s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

B daļa – profesionālās izglītības džeza mūzikas mācības pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Džeza 

dziedāšanas 

mācības metodika 

3 G 50 30      30D

E/ 3 
  

Pedagoga ētika 

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
Svešvaloda 3 G 50 30      15i/1,5 15i/

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/

3 

  

Izvēles 

instruments 

1,5 G 25 15       15i/ 

1,5 

  

Izvēles 

instruments 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Prakse – 39 KP 
Džeza kombo 

(ansamblis) 

21 G 245 315  45iv3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv

/3 
45 

iv/3 

 

Džeza vokālais 

ansamblis - 

prakse 

6 G 100 60 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
    

Džeza mūzikas  

praktikums 

6 G 100 60     15iv/ 

1,5 
15iv

/ 

1,5 

30E/3  

Ierakstu 

producēšana 

6 I 140 20       10i/3 10iv

/3 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, džeza 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens  7,5 I 170 30         30 DE 

/7,5 

Džeza kombo 

(ansamblis) - 

koncerteksāmens 

7,5 G 155 45         45 DE 

/7,5 
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2.3.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas 

metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

         Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 

kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 

kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 

tika izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu 

un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma 

studentu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, 

kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija 

un norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 

pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Katras apakšprogrammas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā 

darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas 

katra studiju kursa aprakstā.  Vokālista izglītošanā liela nozīme ir darba kolektīvās 

muzicēšanas (operdziedāšana, baroka operas projekts, džeza vokālais ansamblis u.c.) prakses 

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

nodarbībām. Prakse tika organizēta gan nodarbību laikā, gan koncertu formā Mūzikas 

akadēmijā un ārpus tās.  

Paralēli plānotajām stundām studenti tiek sagatavoti meistarklasēm, koncertiem, 

vokālo partiju apgūšanai Operas klasē, studenti un JVLMA absolventi tiek sagatavo ti 

starptautiskiem konkursiem. Katedrā notiek savstarpēja koleģiāla sadarbība, sniedzot ārpus 

stundu konsultācijas studentiem, kuru sekmes specialitātē ir atzītas par nepietiekošām 

(vērtējums 5 jeb viduvēji). Arvien vairāk tiek strādāts pie atsevišķu studi ju kursu 

savstarpējās mijiedarbības un integrācijas, organizējot noklausīšanos, kurās tiek izvērtēts 

studentu vokāli artistiskais sniegums no dažādiem skatu punktiem – vokālā kvalitāte, 

skaņdarba tēla interpretācija un artistiskais sniegums, skatuves tēls,  uzvedības kultūra.  

      Paralēli studiju kursu savstarpējai integrācijai, tiek izvērtēts studiju kursa saturs, lai 

nepieļautu nevajadzīgu atkārtošanos vai pārklāšanos. Kā piemēru varam minēt studiju kursu 

Vokālais ansamblis, kurā izdalīti divi virzieni – vokālās kamermūzikas ansambļi un ansambļi 

no lielajām vokāli simfoniskajām formām, kuru apguvē tiek iesaistīti JVLMA docētāji – 

diriģenti.  

      Studiju programmas satura apguve tiek veicināta arī orientējot studentus patstāvīgam 

darbam – metodiskās literatūras studēšana, koncertu un operas izrāžu analīze, dažādu 

interpretāciju salīdzināšana un analīze, studentu patstāvīga koncertdarbība u.c. 

      Studiju programmas plāns pilnībā atbilst struktūrvienības mērķiem un uzdevumiem.  

Studiju programma atbilst Eiropas Mūzikas akadēmiju studiju satura kritērijiem. Salīdzinājums 

veikts analizējot Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas un Grācas Mākslu akadēmijas 

Austrijā studiju programmu saturu. 

   Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju 

vides izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie varēja apgūt 23 studiju kursu saturu, saņemt 

docētāju konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras 

saturs nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, 

tādejādi studenti iegūst tiesības  strādāt par vokālo pedagogu mūzikas profesionālajās izglītības 

iestādēs, kā arī interešu izglītībā. Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. 

Pedagoģiskā prakse tika organizēta Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā un Rīgas Doma 

kora skolā ar kurām ir noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumā ir noteikti prakses mērķi 

un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, 

ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.  

Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās 

infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 
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Ir nodrošinātas studējošo patstāvīgā darba plašākas iespējas, lekciju un praktisko nodarbību 

kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  specializēts aprīkojums.    

Atskaites periodā turpinājās konstruktīva  sadarbība ar LNO māksliniecisko vadību. 

Turpinās panāktā vienošanās par atsevišķu nodarbību norisi LNO telpās (skatuves kustība un 

deja), kā arī operas klases izrāžu uzvedumiem uz LNO Jaunās zāles skatuves. JVLMA studenti 

bieži ir arī LNO kora mākslinieki.  

        Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)  

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA nolikumu par studiju programmu 

īstenošanu un nolikumu par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo 

kompetences vērtēšanas kārtību. Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir 

atkarīga no savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, 

no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas. Studiju rezultātu vērtēšanā 

ir iesaitīti gan docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, 

izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. 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 aprakstos. Ar kompetences vērtēšanas 

sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā. Vērtējums izriet no 

kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa 

patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot studentu sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā 

skaņdarbu iestudēšanas procesā ieguldītais darbs, snieguma kvalitāte un artistiskums, 

mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme. Tiek izmantotas arī citas vērtējuma 

formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu 

patstāvīgo darbu realizācijas veidos un konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklasēm un 

konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 

sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar 

studiju kursa biedru sniegumu. 

Izvērtējot studējošo sekmes pārbaudījumos, sasniegumus mākslinieciskajos projektos, 

koncertdarbības aktivitātes, studējošo attieksmi pret nodarbību apmeklējumu, jāsecina, ka 

situācija nav viennozīmīga. 

Lielākais vairums studējošo 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.  

Arī pagājušajā akadēmiskajā gadā studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja gan 

ārvalstu augstskolu neatkarīgie eksperti, gan diplomeksāmenu priekšsēdētāja pienākumus 

veica arī Latvijas vadošo profesionālo institūciju mākslinieki.  

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

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

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

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

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts 

- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

 

2.3.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 

ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 

ministrija sadarbībā ar JVLMA. 

Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbinātībai ir 

radītas plašas iespējas. Par to liecina Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un 

kultūrizglītības institūciju skaits: 

Profesionālās organizācijas 

- Nacionālā Opera un balets, t.sk. koris; 

            - Akadēmiskais koris “Latvija”; 

- Latvijas Radio koris; 

- Rīgas kamerkoris Ave Sol 

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;  

            Amatiermākslas joma: amatieru kori (vokālā pedagoga amati)   

Profesionālās ievirzes mūzikas  

143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās 

ievirzes mūzikas programmas 

  



287 

 

 

2.3.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi 

ir bijuši). 

Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izvērtēja studiju 

virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju programmu 

Vokālā mūzika. 

Studiju virziena Mākslas studiju programmas vērtēja par četrām galvenajām vērtēšanas 

grupām:  

1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  

 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīmēta 

studiju programmas īstenošanas kvalitāte. Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu 

un rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izglīto  augstas profesionalitātes vokālistus  un 

nozares pedagogus, jaunie speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū gan 

Latvijā, gan ārvalstīs.  
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2.3.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 
 

1) studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izrakstus/anotācijas . 

 

Akadēmiskā dziedāšana  paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 49,5KP 
Angļu, vācu, 

franču valodas 

fonētika 

4,5 G 2 sem. i Studiju kursa ietvaros students tiek iepazīstināts ar 

svešvalodas transkripcijas simboliem, atšķirībām starp skaņu 

veidošanās mehānismu gan izolētā pozīcijā, gan to 

kombinācijās - runājot un dziedot, attīsta prasmes koriģēt 

pats savu izrunu dažādās svešvalodās. 

 
Vokālās 

mākslas 

vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par vokālās mākslas 

radošajām personībām dažādu laikmetu griežos, vokāli 

instrumentālo un vokāli simfonisko žanru attīstības vēsturi, 

atskaņojuma mākslinieciskajiem sasniegumiem. 

 

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 

zināšanas par  galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem 

stiliem Eiropas mūzikas kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: 

renesanse, baroks, klasicisms, romantisms. Studiju kursa 

apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu 

vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas 

vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un 

nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 

reprezentantus. 

 

Mūzikas 

teorija un 

analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī 

par klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 

pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, 

klasicisms, romantisms) un 20. gadsimta komponistu 

mūzikā, padziļināti apgūstot harmonijas, polifonijas un 

homofono mūzikas formu mācību disciplīnas to savstarpējā 

papildinājumā. Kursa apguves rezultātā students pārzina 

klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējos 

pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) un formas 

aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 

praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 

 

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 

zināšanas par  

galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules 

valstu mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta 

sākumā. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 

izpratni par klasisko tradīciju un modernisma ideju 

galvenajām tendencēm, nozīmīgiem māksliniecisko 

risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma 

un postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

18 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas 

ar mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 

vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 

un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 

mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  

3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 

mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  

20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 

padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 

mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 

specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.  

6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 

izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 

svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 

mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 

Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 

iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 

no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 

tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 

kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 

specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  

specializācijas profesionālās prasmes.  

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 

un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 

veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 

Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 

būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 

gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 

mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 

stilistiskos reprezentantus. 

Itāļu valoda 12 G 6 sem. iv Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas un 

prasmes, kas nepieciešamas vokālistam, lai apgūtu vokālo 

skaņdarbu tekstus itāļu valodā, izprastu to saturu un emocionāli to 

interpretētu,  izmantotu informācijas avotus specialitātes 

kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 

C1 līmenim. 

Praktiskā daļa – 70,5 KP 

Akadēmiskā 

dziedāšana 

25,5 I 7 sem. E Studiju kurss sagatavo dziedātāju patstāvīgam darbam dažādu stilu 

un laikmetu vokālās kamermūzikas un vokāli simfonisko žanru 

skaņdarbu interpretācijai, kreatīvi integrējot vokālās tehnikas 

iemaņas šim žanram nepieciešamo filigrāno dikcijas un intonēšanas 

kultūru, izkopj metroritma izjūtu, prasmes praktiski pielietot 

svešvalodu zināšanas, sagatavot repertuāra bāzi tālākai 

mākslinieciskajai darbībai. 

Skatuves runa 3 G 2 sem. i Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izpēti, 

vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas vingrinājumus 

kopā ar žestu valodu.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

Realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga lietojuma 

īstenošanu praksē, panākt runas prasmes kultūru, runas saliedēšanu 

ar ķermeņa kustību un izteiksmi. 

Aktier-

meistarība 

9 G/I 7 sem. iv Studiju kurss izkopj prasmes panākt operas satura mākslinieciski 

skatuvisko atklāsmi, aktieriski izpildīt dažādu laikmetu, stilu un 

žanru operas un citus vokāli simfoniskos skaņdarbus, izvēlēties 

vajadzīgos izteiksmes līdzekļus, pielietot tos opermākslā, pamatot 

izteiksmes līdzekļu (kustību un žesta valodu) nozīmi un 

pielietojumu operas žanra kultūrvēsturiskajā attīstībā. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 
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Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Ritmika  1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students iegūst dziļāku izpratni par mūzikas valodas 

elementu praktisko izpausmi mūzikā, prasmi atspoguļot mūzikas 

valodas elementus ķermeņa plastiskajā valodā un kustībās. Studiju 

kursa apguves rezultātā students pārzina un spēj realizēt ritmikas 

vingrinājumus ritma izjūtas un kustību koordinācijas attīstībai, 

fantāzijas un iztēles attīstībai, prot izmantot ritmikas vingrinājumus 

un improvizācijas paņēmienus sasaistē ar mūzikas raksturu, 

dinamiku, reģistru, tempu un mūzikas formu. 

 

Skatuves 

kustība un deja 

6 G 4 sem. i Studiju kursā apgūst kustību koordinācijas prasmes, skatuves 

etiķetes pamatus, izkopj izpratni un attīsta prasmes atšķirt dejas 

stilu virzienus un prasmi demonstrēt:  klasiskās dejas, vēsturiskās 

dejas, raksturdejas, mūsdienu dejas, modernās dejas un latviešu 

dejas  pamatus 

 

Grims 3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas un iemaņas patstāvīgam darbam pie 

operas vai cita skatuves žanra lomas vizuālā tēla veidošanas, attīsta 

prasmes brīvi un radoši iekļauties dažādu laikmetu un stilu kopējā 

dramaturģijā, patstāvīgi atlasīt un lietot grima veidus un tehnikas 

atbilstoši izrādes (publiskās uzstāšanās) laikmeta un žanra lomas 

tēla vizuālajām prasībām.  

 

Klavierspēle 9 I 6 sem. i Studiju kursa apguve nodrošina vokālistam nepieciešamās prasmes 

patstāvīgi iestudēt vokālos skaņdarbus, spēlēt  vokālo skaņdarbu 

pavadījumus un starpspēles.  

 

Solfedžo 13,5 G 6 sem. iv Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs 

tiek apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 

2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā audzināšana. 

Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt 

mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu mūzikas 

materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis 

ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par 

mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to praktisko pielietojumu 

skaņdarbu interpretācijā.   

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 

principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 

valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 

valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot 

koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, 

atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no 

neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un 

ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu 

palīgliteratūru tekstveides procesā. 

 
Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā 

par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, 

ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības 

mijiedarbību dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un 

kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām atziņām, dažādām 

ētiskām sistēmām, kas veidojušās attiecīgo reliģiju izplatības 

areālos. 
Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību 

un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 

vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 

darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 

pamatprincipiem. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 
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Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

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. 

Uzņēmēj-

darbības 

pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā 

savstarpēji saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības 

apstākļos, nozares darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, 

ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas 

projektu izveides būtību 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot 

un vadīt mūzikas projekta realizāciju. 

Mākslas 

vēsture 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 

attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 

* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 

* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 

kultūrā; 

* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 

* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules 

kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt 

un vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, 

formulēt savu viedokli. 

Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 

filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 

filozofiskās domas attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  

filozofisko problēmu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 

tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 

atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas 

zinātnes aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 

zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 

komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot 

jaunākos informācijas avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 

C2 līmenim.  

B daļa – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 

sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 

ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 

* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 

teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 

situācijām; 

* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 

darbības pašnoteikšanās procesā; 

 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot 

risināt problēmsituācijas; 

* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 

audzēkņu personības attīstību; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 

nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē. 
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Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 

* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to sasniegšanu; 

* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas veidošanas 

principus; 

* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un sabiedrību: 

* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 

* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 

sasniegumus, sava darba efektivitāti; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 

jautājumiem un izmantot to praksē. 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  
Vokālā darba 

metodika 
3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas akadēmiskās dziedāšanas mācīšanas metodikā, mācību 

stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas tipus, 

veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura 

plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu 

vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 

prasmēm. 
 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP 
Svešvalodu  

fonētika 

(var izvēlēties 

dažādas 

valodas) 

3 G 1 sem. i  

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves 

programmu izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, 

ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto 

citu studiju kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 
Dziedāšana 

ērģeļu 

pavadījumā 

1,5 I 1 sem. i 

Skatuves runa 1,5 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Funkcionālā 

anatomija 

(ārstnieciskā 

vingrošana) 

3 G 1 sem. i 

Latīņu valodas 

pamati 

1,5 G 1 sem. i  
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Prakse – 39 KP 

Oper-

dziedāšana 

25,5 G/I 6 sem. i Studiju kursā apgūst prasmes patstāvīgi analizēt operas 

vokālās lomas un iestudēt tās, veikt darbu pie lomas tēla 

veidošanas atbilstoši laikmetam, operas žanram, stilam, 

strādāt ar lomu operas iestudēšanas procesā un izpildījuma 

procesā uz skatuves, profesionāli sadarboties ar diriģentu, 

režisoru un skatuves partneriem, koordinēt balsi, ķermeni un 

dažādu lomu emocionālos stāvokļus, muzicēt ansamblī. 

Vokālais 

ansamblis 

7,5 G 6 sem. E Studiju kurss attīsta ansambļa muzicēšanas prasmes, attīsta 

tembrālā, metroritmiskā, intonatīvā un dinamiskā ansambļa 

izjūtu, attīsta prasmes interpretēt dažādu laikmetu, stilu un 

žanru vokālo ansambļu skaņdarbus, studiju procesā students 

uzkrāj vokālā ansambļa koncertrepertuāru. 

Kamer-

dziedāšana 

6 I 6 sem. E Studiju kurss sagatavo dziedātāju patstāvīgam darbam 

kamermūzikā kreatīvi integrējot vokālās tehnikas iemaņas 

šim žanram nepieciešamo filigrāno dikciju, intonēšanas 

kultūru, izkopj ansambļa izjūtu, prasmes praktiski pielietot 

svešvalodu zināšanas, sagatavot repertuāra bāzi tālākai 

mākslinieciskajai darbībai. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specialitātē,  

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda 

diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens 

akadēmis-

kajā 

dziedāšanā 

 

6 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Students atklātā koncertā demonstrē vokālista prasmes, 

dziedot 4 ārijas, 2 – 3 romances vai dziesmas, latviešu 

komponista  oriģināldziesmu, tautas dziesmu un vienu līdz 

divām operu lomu partijas. 

Oper 

dziedāšana 

 

9 

 

 

G 

 

1 sem. DE Students demonstrē operdziedātāja prasmes, dziedot operas 

vai operas fragmentu lomas Operstudijas iestudējumā vai 

izrādē. 

 

apakšprogrammas Senā mūzika  paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
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diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 
Vēsturiskās 

dziedāšanas 

māksla 

7,5 G 4 sem.  E Studiju kursa apguves rezultātā students: 

-  ieguvis zināšanas par senās atskaņotājmākslas tendencēm, 

valdošām atskaņošanas manierēm, modi un virzību dažādos 

vēstures periodos (c, renesanse, baroks, klasicisms); 

-  ieguvis zināšanas par viduslaiku, renesanses, baroka, klasicisma 

laikmetu ievērojamākajiem atskaņotājmāksliniekiem un 

kolektīviem 

iegūta izpratne par konkrētu instrumentu, žanru  rašanās vēsturi 

un to attīstību caur  viduslaiku, renesanses, baroka, klasicisma 

laikmetu izcilāko interpretu daiļrades prizmu. 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, 

saturs tiek apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

3) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 

4) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā 

audzināšana. 

Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un 

interpretēt mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu 

laikmetu mūzikas materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un 

ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas 

prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes 

līdzekļiem un to praktisko pielietojumu skaņdarbu 

interpretācijā.   

 
Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 

zināšanas par  

galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas 

mūzikas kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, 

baroks, klasicisms, romantisms. Studiju kursa apguves 

rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu vēsturisko 

stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas vēsturisko 

un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 

 
Mūzikas 

teorija un 

analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī 

par  

klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 

pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, 

klasicisms, romantisms) un 20. gadsimta komponistu 

mūzikā, padziļināti apgūstot harmonijas, polifonijas un 

homofono mūzikas formu mācību disciplīnas to savstarpējā 

papildinājumā. Kursa apguves rezultātā students pārzina 

klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējos 

pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) un formas 

aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 

praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 

 
Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 

zināšanas par  

galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules 

valstu mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta 

sākumā. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 

izpratni par klasisko tradīciju un modernisma ideju 

galvenajām tendencēm, nozīmīgiem māksliniecisko 

risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma 

un postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas 

ar mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 

vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 

un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 

mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  

3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 

mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  

20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 

padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 

mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 

specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.  

6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 

izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 

svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 

mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 

Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 

iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 

no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 

tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 

kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 

specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  

specializācijas profesionālās prasmes.  

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 

un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 

veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 

Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 

būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 

gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 

mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 

stilistiskos reprezentantus. 

Praktiskā daļa – 72 KP 

Senās mūzikas 

dziedāšana 

31,5 I 7 sem. E Studiju kursa noslēgumā students ir ieguvis zināšanas un prasmes, 

kuras ir nepieciešamas vokālistam - senās mūzikas interpretam:  

- ir ieguvis zināšanas  par vēsturiskās dziedāšanas mākslas izveidi, 

attīstību, atšķirībām dažādos vēstures periodos (renesanse, baroks, 

klasicisms) un dažādos reģionos (Itālija, Vācija/Austrija, Francija, 

Anglija un Latvija); 

-  ir ieguvis praktiskas iemaņas un teorētiskas zināšanas par 

vēsturiskajiem elpošanas un skaņas veidošanas principiem; 

- prot dziedāt renesanses, baroka un klasicisma laikmetu 

komponistu vokālos un vokāli instrumentālos skaņdarbus. 

Itāļu valodas 

pamati 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas un 

prasmes, kas nepieciešamas vokālistam, lai apgūtu vokālo 

skaņdarbu tekstus itāļu valodā, izprastu to saturu un emocionāli to 

interpretētu,  izmantotu informācijas avotus specialitātes 

kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 

C1 līmenim. 

Franču valodas 

pamati 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas un 

prasmes, kas nepieciešamas vokālistam, lai apgūtu vokālo 

skaņdarbu tekstus franču valodā, izprastu to saturu un emocionāli 

to interpretētu,  izmantotu informācijas avotus specialitātes 

kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 

C1 līmenim. 
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Klavesīna 

spēle 

3 I 2 sem. i Studiju kursa apguve nodrošina vokālistam nepieciešamās 

pamatprasmes patstāvīgi iestudēt senās mūzikas vokālos 

skaņdarbus, spēlēt  vokālo skaņdarbu pavadījumus un 

starpspēles.  
Brīvā 

ornamentiskā 

improvizācija 

4,5 I 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students: 

- lietošanas līmenī zina renesanses, baroka un  klasicisma 

laikmeta brīvās ornamentācijas pamatprincipus un to 

atšķirības;  

- izprot teorētiskās nostādnes  un ir ieguvis praktiskas 

iemaņas par dažādu brīvo  ornamentisko elementu  uzbūvi, 

atšķirībām pielietojumā dažādās valstīs; 

- ir guvis izpratni par īpašajām fiksētajām ornamentālās 

improvizācijas uzbūvēm (kadence, adagio daļas), to 

pielietojumu solo, ansambļa un orķestra repertuārā. 
Baroka operas 

projekts 

3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students: 

- ir ieguvis praktiskas iemaņas baroka operas lomas 

sagatavošanā un uzveduma atskaņojumā;  

- ir guvis izpratni par baroka operas elementiem un žanriem; 

- zina par dziedātāja lomu baroka operas iestudējumā; 

- spēj operas lomas iestudēt un publiski uzstāties. 
Vēsturiskā 

teātra un runas 

māksla 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis: 

- zināšanas  par vēsturiskās runas mākslas izveidi, 

manierēm, modi un virzību dažādos vēstures periodos 

(renesanse, baroks, klasicisms); 

- zināšanas par renesanses, baroka, klasicisma laikmetu 

ievērojamākajiem aktieriem un teātriem, nacionālajām 

atšķirībām runas mākslā ; 

- izpratni par retorisko figūru un runas mākslas ietekmi uz 

senās mūzikas valodu kopumā. 
Galma žesti un 

dejas 

9 G 4 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis: 

- izpratni par galma  manierēm,dejām, modi un etiķeti 

dažādos vēstures periodos (renesanse, baroks, klasicisms); 

- izpratni par deju rašanās vēsturi un to attīstību dažādos 

laikmetos un valstīs; 

- praktiskas iemaņas galma žestu un seno deju soļu 

pārzināšanā un dejošanā. 
Senās mūzikas 

ansamblis 

12 G 7 sem. E Studiju kursa noslēgumā students: 

- atskaņo vidējas un augstākās grūtības pakāpes dažādu 

laikmetu (renesanse, baroks, klasicisms) un reģionu mūziku; 

- praksē demonstrē atšķirības dažādu laikmetu mūzikas 

interpretācijā, īpaši pievēršot uzmanību reģionālajam 

principam; 

- demonstrē zināšanas par konkrēta vēsturiskā perioda 

instrumentācijas principiem, instrumentu sastāvu, variēšanas 

iespējām ansamblī; 

- balstoties uz kursā gūtajām zināšanām un pieredzi, spējīgs 

sagatavot mākslinieciski augstvērtīgu priekšnesumu 

vēsturiskā atskaņošanas manierē; 

- pārzina pasaules izcilāko interpretu pieredzi, orientējas 

pieejamajos audio un video materiālos; 

- studējis virkni vēsturisko traktātu un 20.-21.gs pētījumu 

par senās mūzikas interpretācijas principiem; 

- izveidojis stabilu repertuāra bāzi turpmākai 

koncertdarbībai. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana, jo studiju kursa apguves plānotie 

rezultāti ir analoģiski)  

B daļa – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana, jo studiju 

kursa apguves plānotie rezultāti ir analoģiski) 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP 
Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 

satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Latīņu valodas 

pamati 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Senās 

atskaņotāj-

mākslas vēsture 

3 G 3 sem. i 

Sakrālās 

mūzikas 

dziedāšana 

3 G 2 sem. i Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu izstrādā 

studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās 

vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai 

paplašināšanai. 

Prakse – 39 KP 

Senās mūzikas 

dziedāšana 

24 I 7 sem. i Studiju kursā apgūst prasmes patstāvīgi analizēt operas vokālās lomas un 

iestudēt tās, veikt darbu pie lomas tēla veidošanas atbilstoši laikmetam, 

operas žanram, stilam, strādāt ar lomu operas iestudēšanas procesā un 

izpildījuma procesā uz skatuves, profesionāli sadarboties ar diriģentu, 

režisoru un skatuves partneriem, koordinēt balsi, ķermeni un dažādu lomu 

emocionālos stāvokļus, muzicēt ansamblī. 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 5 sem. i Studiju kursa apguves procesā students attīsta ansambļa muzicēšanas 

prasmes, attīsta tembrālā, metroritmiskā, intonatīvā un dinamiskā ansambļa 

izjūtu, attīsta prasmes interpretēt dažādu laikmetu, stilu un žanru vokālo 

ansambļu skaņdarbus, prakses rezultātā students ir uzkrāisj vokālā ansambļa 

koncertrepertuāru. 

Baroka operas 

projekts 

7,5 G 5 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students: 

- ir ieguvis praktiskas iemaņas baroka operas lomas sagatavošanā un 

uzveduma atskaņojumā;  

- spēj operas lomas iestudēt un publiski uzstāties. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē,  

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens 

senās mūzikas 

dziedāšanā 

 

9 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 
DE students publiskā koncertā atskaņo koncerteksāmena 

programmu, kuras hronometrāža ir vienas koncertdaļas apmērā.  

Diplomeksāmena koncertprogrammas atskaņojumā studentam ir 

jāapliecina, ka viņš: 

ir ieguvis zināšanas par vēsturiskās dziedāšanas stilu izveidi, 

attīstību, interpretācijas atšķirībām dažādos vēstures periodos 

(renesanse, baroks, klasicisms) un dažādos reģionos (Itālija, 

Vācija/Austrija, Francija, Anglija un Latvija),  prot dziedāt 

renesanses, baroka un klasicisma laikmetu komponistu vokālos un 

vokāli instrumentālos skaņdarbus  klavesīna, ērģeļu un citu vismaz 

triju instrumentu pavadījumā. 

Baroka operas 

uzvedums 

 

6 

 

 

G 

 

1 sem. DE DE studentam publiskā koncertā jādzied Baroka viencēliena 

operas vai garāka noslēgta skata no baroka vai agrīna 

klasicisma uzveduma lomu, kurā sadarbojoties ar iestudējuma 

partneriem demonstrē iegūtās prasmes operas tēla skatuviskajā 

un muzikālajā izveidē atbilstoši skaņdarba specifiskajai 

stilistikai. 
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apakšprogrammas Džeza vokāls  paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 

Improvizācija 10,5 G 7 sem.  iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 

- brīvi improvizēt un spēlēt dažādā džeza un mūsdienu 

populārās mūzikas stilistikā; 

- radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru;  

- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un vokālos 

skaņdarbus; 

- nodrošināt skaņdarbu pavadījumu atskaņojuma kvalitāti un  

- panākt  augstu interpretācijas kultūru; 

- izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarbu iestudēšanas procesā;  

- brīvi spēlēt no lapas un transponēt dažādu stilu un žanru 

skaņdarbu  pavadījumus; 

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza tēmas, 

veidot koncertprogtrammas;  

- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

- tēmu interpretāciju, veidot aranžējumus, izvērtēt sasniegumus 

un izdarīt korekcijas.  

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 

kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 

romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 

izpratni par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti 

lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 

reprezentantus. 

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu 

mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko 

tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem 

māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 

lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 

postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 

Džeza teorija 9 G 7 sem.  E studiju kursa noslēgumā students spēj: 

- lietot mūsdienu džeza harmonijas valodu, māk aranžēt un 

komponēt dažādās mūsdienu populārās mūzikas stilistikās;  

- pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē; 

- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un vokālos 

skaņdarbus; 

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza tēmas, 

veidot koncertprogtrammas;  

- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, tēmu 

interpretāciju; 

- veidot aranžējumus;  

- izvērtēt sasniegumus un izdarīt korekcijas.  

Roka un 

popmūzikas 

vēsture 

7,5 G 4 sem.  E studiju kursa noslēgumā students: 

- pārzina džeza mūzikas vēstures nozīmīgākos faktus;  

- atšķir un raksturo dažādus džeza mūzikas stilus un manieres;  

- atpazīst vadošos džeza atskaņotājmāksliniekus un ansambļus 

(orķestrus); 

- atpazīst un pārzina nozīmīgākos džeza mūzikas albumus un 

tēmas; 

- pārvalda mūsdienu un klasiskā džeza repertuāru; 

- prot analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 

vokālos džeza skaņdarbus; 

- prot novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, 

tēmu interpretāciju.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa – 76,5 KP 

Džeza vokāls 28,5 I 7 sem.  E Studiju kursa apguves rezultātā students 

-  ir apguvis augstākās sarežģītības pakāpes dažādu džeza mūzikas 

stilu skaņdarbu dziedāšanas prasmes; 

- pilnveidojis vokālo tehniku un skaņas veidošanas kultūru; 

- ir spējīgs patstāvīgi apgūt dažādu žanru, stilu un formu džeza 

vokālos skaņdarbus; 

- attīstījis improvizācijas prasmes, lietojot dažādu džeza 

mūzikas stilu izteiksmes  līdzekļus. 

 

Džeza solfedžo 6 G 4 sem. iv Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt 

džeza mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt džeza mūzikas 

materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis 

ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par 

mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to praktisko pielietojumu džeza 

skaņdarbu interpretācijā.   

 

Kompozīcija un 

aranžēšana 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis zināšanas un 

pamatprasmes komponēt un aranžēt džeza skaņdarbus dažādiem 

instrumentāliem un vokāliem kolektīvās muzicēšanas 

sastāviem.  

Džeza 

klavierspēle 

9 I 5 sem.  E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis džeza 

klavierspēles pamatprasmes  solo un ansamblī, veidot 

improvizācijas uz klavierēm un harmonizēt melodijas. 

 

Džeza vokālais 

ansamblis 

3 G 2 sem.  iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 

 - analizēt un izvērtēt dažādu stilu džeza vokālos skaņdarbus  

   ansambļiem;  

 - nodrošināt skaņdarbu atskaņojuma kvalitāti un panākt  augstu  

   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās tehnikas;  

 - radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru;  

 - izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarba iestudēšanas 

procesā;  

 - brīvi dziedāt no lapas dažādu stilu džeza vokālos skaņdarbus;  

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības   

  pakāpes džeza vokālos skaņdarbus ansambļiem;  

 - atlasīt džeza vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru  

   koncertprogrammu sastādīšanai; 

 - novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

   skaņdarba interpretāciju, izvērtēt sasniegumus un izdarīt      

  korekcijas. 

Sitam-

instrumentu 

komplekta 

spēles pamati 

7,5 I     5 sem. iv studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

- brīvi improvizēt un pavadīt dažādos taktsmēros (5/4, 5/8, 7/4, 7/8, 

9/4, 9/8. 11/4, 11/8. 13/4, 13/8); 

- noturēt tempu; 

- improvizējot, izmantot dažādus sešpadsmitdaļu un trioļu 

grupējumus; 

- veikt poliritmiskas modulācijas no 3/4 uz 4/4 taktsmēru un no 6/4 

uz 4/4 taktsmēru;  

- spēlēt dažādus ritmiskās mūzikas stilus uz sitamo instrumentu 

komplekta (swing, rock, funk, reggae, Bossa nova, 16th note beat 

u.c.); 

- atpazīt sitaminstrumentu komplekta spēli dažādos džeza mūzikas 

virzienos; 

- brīvi lasīt dažādu ritma zīmējuma pierakstu gan 4/4, gan jauktos 

taktsmēros. 

Basa spēles 

pamati 

6 I    4 sem. iv studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 

pamatprasmes: 

- zināšanas par basa instrumentiem, to skanējumu, 

pielietojumu un spēles pamatprincipiem, par basa 

instrumentu lomu dažādu mūzikas stilu skaņdarbu 

interpretācijā; attīstījis improvizācijas prasmes 



300 

 

 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Perkusiju spēle 3 G    2 sem. iv Studiju kursa noslēgumā students spēj:  

- spēlēt pamatlīmenī populārākajos ritmiskās mūzikas stilos uz 

dažādiem perkusiju instrumentiem; 

- uz kongām radīt slap, bass, open toņus; 

- improvizēt, radīt jaunus ritmus, imitēt uz free style perkusijām; 

- pielāgoties dažādām matērijām; 

- brīvi justies poliritmiskajās modulācijās un improvizēt tajās; 

- veikt perkusiju instrumentu nošu pierakstu; 

- gaumīgi izmantot perkusiju instrumentus aranžējumos vai 

kompozīcijās. 

Mūzikas 

tehnoloģija 

6 G    4 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students: 

- zina mūzikas  tehnoloģijas veidus, mūzikas atskaņošanas 

principus un metodes, 

- prot atpazīt ierakstā izmantoto tehnoloģiju, 

- prot izvēlēties optimālo ieraksta tehnoloģiju konkrētai situācijai. 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana, jo studiju kursa apguves plānotie 

rezultāti ir analoģiski)  

B daļa – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā 

dziedāšana, jo studiju kursa apguves plānotie rezultāti ir analoģiski) 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP 
Svešvaloda 3 G 2 sem. i Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu izstrādā 

studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo 

profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura 

padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Izvēles 

instruments 

3 G 2 sem. i 

Prakse – 39 KP 

Džeza kombo 

(ansamblis) 

21 G 7 sem. iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 

 - analizēt un izvērtēt dažādu stilu džeza skaņdarbus  

   ansambļiem;  

 - nodrošināt skaņdarbu atskaņojuma kvalitāti un panākt  augstu  

   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās un instrumentu 

spēles tehnikas;  

 - radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru;  

 - izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarba iestudēšanas procesā;  

 - brīvi dziedāt un spēlēt no lapas dažādu stilu džeza skaņdarbus; 

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības   

  pakāpes džeza skaņdarbus ansambļiem;  

 - atlasīt džeza žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru  

   koncertprogrammu sastādīšanai; 

 - novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

   skaņdarba interpretāciju, izvērtēt sasniegumus un izdarīt      

  korekcijas.  

Džeza 

vokālais 

ansamblis - 

prakse 

6 G 4 sem. iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 

 - analizēt un izvērtēt dažādu stilu džeza vokālos skaņdarbus  

   ansambļiem;  

 - nodrošināt skaņdarbu atskaņojuma kvalitāti un panākt  augstu  

   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās tehnikas;  

 - radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru; 

 - izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarba iestudēšanas procesā;  

 - brīvi dziedāt no lapas dažādu stilu džeza vokālos skaņdarbus;  

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības   

  pakāpes džeza vokālos skaņdarbus ansambļiem;  

 - atlasīt džeza vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru  

   koncertprogrammu sastādīšanai; 

 - novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

   skaņdarba interpretāciju, izvērtēt sasniegumus un izdarīt      

  korekcijas. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar 

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Džeza mūzikas 

praktikums 

6 G 3 sem. E Studiju kursa noslēgumā students spēj dziedāt dažādu laikmetu 

un stilu džeza mūzikas skaņdarbus dažādos kolektīvās 

muzicēšanas sastāvos ar nolūku uzkrāt muzicēšanas pieredzi 

koncertatskaņojuma kvalitātē  un uzkrāt repertuāru. 

Ierakstu 

producēšana 

6 I 2 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis  zināšanas un 

prasmes skaņu ierakstu producēšanā, skaņas modeļa izveidē un 

atbilstošu tehnisko līdzekļu izvēlē,  ir apguvis nepieciešamās 

saskarsmes prasmes ar atskaņotājmāksliniekiem un tehnoloģisko 

specifiku darbam skaņu ierakstu studijā. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē,  

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens  

7,5 I 1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo koncerteksāmena 

programmu, kuras hronometrāža ir vismaz 30 minūtes. 

Koncerteksāmena programmā iekļauj dažāda rakstura un stilu 

dziesmas (balāde, latinos, svings, fanks, u.tml.), piem.,  

C. Porter „Night and Day” 

D. Raskin „Laura” 

F.E. Ahlert „Mean to Me” 

B. Shefter „The Lamp is low” 

Džeza kombo 

(ansamblis) – 

koncert-

eksāmens 

7,5 G 1 sem. DE Publiskā koncertā ansamblis atskaņo koncerteksāmena programmu, 

kuras hronometrāža ir vismaz 40 minūtes. Koncerteksāmena 

programmā iekļauj dažāda rakstura un stilu džeza 

oriģinālskaņdarbus, kā arī pašu studentu kompozīcijas un 

aranžējumus ansambļiem. 
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2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā.  

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 

programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 

programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Vokālists  un  Ministru kabineta noteikumu 

Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras (saīsin. EKI) apraksta 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 Mākslas 

īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Vokālā mūzika. Ekspertu vērtējums 

par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti augsts.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Vokālā mūzika apraksts izstrādāts 

atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standarta Vokālists 

kompetences, prasmju un zināšanu prasībām. 

Profesijas kods – 2652  26 

Nodarbinātības apraksts 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

–  vokālists ir speciālists, kurš piedalās vokālās mākslas attīstības procesos, pārvalda dažādu 

laikmetu vokālās mūzikas stilus, dziedāšanas tehnikas, patstāvīgi, diriģenta vai režisora 

vadībā, vai kopā ar citiem mūziķiem iestudē un publiski atskaņo dažādas sarežģītības pakāpes 

vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus, novērtē dziedājuma dziedājuma 

tehnisko un māksliniecisko līmeni, izvērtē sasniegumus un izdara korekcijas, atlasa vokālā 

žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru un sastāda  koncertprogrammas. 

Vokālists strādā kultūras un izglītības jomas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta 

persona, vai individuālais komersants. 

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Spēja publiski dziedāt solo, ansamblī, korī, ar 

kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra 

pavadījumā. 

 

Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 

Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse  

2. Spēja pielietot zināšanas vokālās mākslas jomā, 

kas pamatojas gan uz nozares tradīcijām, gan 

jaunākajām nozares atziņām. 

 

Vokālās mākslas vēsture, 

Mūzikas teorija un analīze, 

Mūzikas vēsture un teorija, 

Laikmetīgā mūzikas vēsture un estētika, 

Latvijas mūzikas vēsture, 

Akadēmiskā dziedāšana 

3. Spēja izskaidrot balss aparāta uzbūvi, skaņveides 

darbības mehāniku, vokālās tehnikas attīstības 

principus. 

 

Vokālā darba metodika, 

Akadēmiskā dziedāšana, 

Operdziedāšana, 

Kamerdziedāšana 

4. Spēja pielietot vokālās pedagoģijas atziņas balss 

tehnisko un māksliniecisko  prasmju pilnveides 

procesos. 

 

Vokālā darba metodika, 

Akadēmiskā dziedāšana, 

Operdziedāšana, 

Kamerdziedāšana 

5. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un 

stilu vokālos skaņdarbus. 

 

Mūzikas teorija un analīze, 

Vokālā darba metodika, Akadēmiskā 

dziedāšana, Operdziedāšana, Kamerdziedāšana, 

Klavierspēle 
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6. Spēja attīstīt savu un citu dziedātāju vokālo 

tehniku.  

 

Vokālā darba metodika, 

Akadēmiskā dziedāšana, 

Operdziedāšana, 

Kamerdziedāšana, 

Pedagoģiskā prakse 

7. Spēja mākslinieciska tēla radīšanai piemērot 

atbilstošu kustību, grima, tērpa un vokālo tehniku. 

Aktiermeistarība, Skatuves kustība un deja, 

Grims, Operdziedāšana, Akadēmiskā 

dziedāšana, Kamerdziedāšana, Vokālais 

ansamblis 

8. Spēja sasniegt mākslinieciskā izpildījuma 

rezultātu. 

Aktiermeistarība, Skatuves kustība un deja, 

Grims, Operdziedāšana, Akadēmiskā 

dziedāšana, Kamerdziedāšana, Vokālais 

ansamblis 

9. Spēja patstāvīgi, kā arī diriģenta vai režisora 

vadībā iestudēt dažādas sarežģītības pakāpes 

vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli 

simfoniskos darbus.  

Operdziedāšana, Kamerdziedāšana, Vokālais 

ansamblis, Solfedžo, Klavierspēle 

10. Spēja atlasīt vokālā žanra māksliniecisko 

repertuāru un sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 

koncertprogrammu. 

Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 

Vokālais ansamblis, Klavierspēle 

11. Spēja organizēt un plānot savu un citu mūziķu 

darbu.   

Uzņēmējdarbības pamati, Operdziedāšana, 

Akadēmiskā dziedāšana, Prakse 

12. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot 

darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku 

darbu. 

Uzņēmējdarbības pamati,  Akadēmiskā 

dziedāšana, Operdziedāšana, Psiholoģija, 

Pedagoģija, Prakse 

13. Spēja pieņemt lēmumus un rast risinājumus 

mainīgos vai neskaidros apstākļos. 

Uzņēmējdarbības pamati, 

Pedagoģija, Psiholoģija 

14.  Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju vokālo 

problēmu risināšanā. 

Vokālā darba metodika 

Akadēmiskā dziedāšana, Operdziedāšana 

15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra, 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda 

16. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu 

prasības. 

Uzņēmējdarbības pamati 

(vides aizsardzība, civilā aizsardzība, darba 

aizsardzība) 

17. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu 

ievērošanu. 

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās 

attiecības, autortiesības un blakus tiesības) 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādu laikmetu un 

stilu vokālos skaņdarbus, noteikt to piemērotību 

konkrētās balss specifikai. 

Mūzikas teorija un analīze 

Vokālā darba metodika, 

Akadēmiskā dziedāšana, 

Operdziedāšana, 

Kamerdziedāšana 

2. Noteikt dziedātāja balss tipu. Vokālā darba metodika, 

Akadēmiskā dziedāšana 

3. Kopt un attīstīt savu un citu dziedātāju balss 

aparātu (elpošana, reģistri, rezonātori, diapazons, 

artikulācija, skaņveide). 

Vokālā darba metodika, Akadēmiskā 

dziedāšana, Skatuves runa, Aktiermeistarība, 

Skatuves kustība un deja 

4. Apgūt vokālo repertuāru patstāvīgi, diriģenta, 

režisora vai horeogrāfa vadībā. 

Akadēmiskā dziedāšana, Operdziedāšana, 

Kamerdziedāšana 

5. Mākslinieciska tēla radīšanai piemērot atbilstošu 

aktiermeistarības, skatuves kustību un grima tehniku. 

Aktiermeistarība, Skatuves kustība un deja, 

Grims 
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6. Dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, cita 

instrumenta vai orķestra pavadījumā, mākslinieciska 

tēla radīšanai piemērojot atbilstošu kustību un vokālo 

tehniku. 

Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 

Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse 

7. Dziedāt pēc notīm vokālos skaņdarbus, transponēt 

tos.  

Solfedžo, Akadēmiskā dziedāšana, 

Kamerdziedāšana 

8. Atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un 

sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 

koncertprogrammu. 

Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 

Vokālais ansamblis, Prakse 

9. Novērtēt dziedājuma tehnisko un māksliniecisko 

līmeni un izdarīt korekcijas.  

Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 

Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse. 

Studentu piedalīšanās studiju kursu 

pārbaudījumos - kompetences vērtēšanas 

procesā (pašvērtējums) 

10. Pārvaldīt klavierspēli pamatprasmju līmenī. Klavierspēle 

11. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un 

higiēnas prasības. 

Uzņēmējdarbības pamati 

12. Ievērot vides aizsardzības noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati 

13. Veikt darbu individuāli un grupā. Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati, 

Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 

Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse 

14. Plānot un vadīt komandas darbu. Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse 

15. Veidot pozitīvu saskarsmi, ievērot ētikas un 

uzvedības normas. 

Psiholoģija,  Pedagoga ētika, Pedagoģija,  

Operdziedāšana, Prakse 

16. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases 

līdzekļus, lietot modernās informācijas tehnoloģijas. 

Uzņēmējdarbības pamati 

17. Sistemātiski pilnveidot vokālista profesionālo 

kvalifikāciju. 

Visi studiju plānā paredzētie studiju kursi, īpaši: 

Akadēmiskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 

Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse. 

18. Pārvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas 

līmenī. 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda 

20. Lietot vokālo terminoloģiju valsts valodā, itāļu un 

vācu valodās.  

Mūzikas teorija un analīze,  

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda,  Akadēmiskā dziedāšana, 

Kamerdziedāšana, Vokālais ansamblis, 

Operdziedāšana 

21. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati (darba tiesiskās 

attiecības) 

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: 

1.1.literatūras vēsture Literatūras vēsture  

1.2.mākslas vēsture Mākslas vēsture 

1.3.filozofija  Filosofija un estētika 

1.4. reliģiju vēsture Ievads kultūras analīzē 

1.5. ētika Pedagoga ētika 
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 

2.1. mūzikas vēsture  Mūzikas vēsture un teorija 

2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija Psiholoģija 

2.3. pedagoģija  Pedagoģija 

2.4. komercdarbības pamati Uzņēmējdarbības pamati 

2.5. autortiesības un blakus tiesības Uzņēmējdarbības pamati 
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2.6. profesionālie termini valsts valodā, itāļu un 

vācu valodās. 

Mūzikas teorija un analīze, Akadēmiskā 

dziedāšana, Operdziedāšana, 

Kamerdziedāšana, Ortoepijas pamati  

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī: 

3.1. vokālās mākslas vēsture 

 

Vokālās mākslas vēsture 

 

3.2. mūzikas teorija un analīze  

 

Mūzikas teorija un analīze 

3.3. angļu, vācu, franču valodas fonētika Angļu, vācu, franču valodas fonētika 

3.4. itāļu valoda Itāļu valoda 

3.5. akadēmiskā dziedāšana Akadēmiskā dziedāšana 

3.6. kamerdziedāšana Kamerdziedāšana 

3.7. operdziedāšana Operdziedāšana 

3.8. ansambļa dziedāšana Vokālais ansamblis 

3.9. skatuves runa Skatuves runa 

3.10. aktiermeistarība Aktiermeistarība 

3.11. skatuves kustība un deja Skatuves kustība un deja 

3.12. grims Grims 

3.13. vokālā darba metodika Vokālā darba metodika 

3.14. klavierspēle Klavierspēle 

3.15. valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

3.16. divas svešvalodas saziņas līmenī Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, 

Franču valoda (pēc izvēles, ievērojot 

valodas apguves pēctecību) 

3.17. darba aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

3.18. vides aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

3.19. darba tiesiskās attiecības Uzņēmējdarbības pamati 

3.20. informācijas tehnoloģijas Uzņēmējdarbības pamati 

3.21. vokālās mākslas attīstības stratēģija un 

plānošanas metodes. 

Uzņēmējdarbības pamati 
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Vokālā 

mūzika saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju programmu 

prasībām.  
 Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu (izvilkums): 

III. Bakalaura programmas obligātais 

saturs 

7. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 

160 kredītpunkti.  

9. Bakalaura programmas obligātais saturs. 

9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 20 kredītpunkti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Vokālā mūzika 

satura un apjoma parametri: 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 

gadi pilna laika studijās. 

 

 

 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīzē – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati - 4 

(Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus 

tiesības, vides un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra mūzikā  – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un estētika  – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

 apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 36 KP 
Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 3KP 

Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 12 KP 

Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Angļu, vācu, franču valodas pamati  – 3 KP 

Vokālās mākslas vēsture – 2 KP 

Itāļu valoda – 8 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

apakšprogramma Senā mūzika - 36 KP 

Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 3KP 

Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 12 KP 

Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 

Vēsturiskās dziedāšanas māksla – 5 KP 

Itāļu valodas pamati – 2 KP 

Franču valodas pamati - 2KP 

Vēsturiskā teātra un runas māksla – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Senās mūzikas dziedāšanas mācīšanas metodika – 1 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

apakšprogramma Džeza vokāls - 36 KP 

Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 

Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 

Džeza teorija – 6 KP 

Džeza mūzikas vēsture – 8 KP 

Roka un popmūzikas vēsture – 5 KP 

Mūzikas tehnoloģija – 4 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Džeza dziedāšanas mācīšanas metodika – 2 KP 

Kompozīcija un aranžēšana – 5 KP 
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9.3. nozares profesionālās specializācijas 

studiju kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 

 

 

 

 

apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 60 KP 

Akadēmiskā dziedāšana – 17 KP 

Aktiermeistarība – 6 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Skatuves kustība un deja – 4 KP 

Grims – 2 KP 

Klavierspēle – 6 KP 

Solfedžo – 9 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Vokālā darba metodika – 2 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

apakšprogramma Senā mūzika -  60 KP 

Solfedžo -  3 KP 

Senās mūzikas dziedāšana – 21 KP 

Klavesīna spēle – 2 KP 

Brīvā ornamentiskā improvizācija – 3 KP 

Baroka operas projekts – 2 KP 

Galma žesti un dejas – 6 KP 

Senās mūzikas ansamblis – 8 KP 

Senās mūzikas dziedāšanas mācīšanas metodika – 1 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 3 KP 

apakšprogramma Džeza vokāls -  60 KP 

Improvizācija – 7 KP 

D;zeza vokāls – 19 KP 

Džeza solfedžo 4 KP 

Džeza klavierspēle – 6 KP 

Džeza vokālais ansamblis – 2 KP 

Sitaminstrumentu komplekta spēles pamati – 5 KP 

Basa spēles pamati 4 KP 

Perkusiju spēle – 2 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

9.4. bakalaura programmas brīvās izvēles 

studiju kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   

 

 

9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 

kredītpunkti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju 

programmas specializācijas prasībām. Izvēloties piedāvātos 

studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā studenti kopā ar 

docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās 

vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura 

padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Ņemot vērā vokālista profesionālās specializācijas 

pienākumu veikšanas atšķirīgās kompetences, prakses studiju 

kursu nosaukumi katrā studiju apakšprogrammā ir dažādi, bet 

studiju kursu saturs nodrošina nepieciešamās atbilstošās 

prasmes:  

apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 26 KP 

Operdziedāšana – 17 KP 

Vokālais ansamblis – 5 KP 

Kamerdziedāšana – 4 KP 

apakšprogramma Senā mūzika -  26 KP 

Senās mūzikas dziedāšana – 16 

Senās mūzikas ansamblis – 5 KP 

Baroka operas projekts – 5 KP 

A 

pakšprogramma Džeza vokāls -  26 KP 

Džeza kombo (ansamblis) – 14 KP 

Džeza vokālais ansamblis – prakse – 4 KP 

Džeza mūzikas praktikums – 4 KP 

Ierakstu producēšana – 4 KP 
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9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa 

ir diplomdarba (diplomprojekta) 

izstrādāšana un aizstāvēšana un kura 

apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu. 

 

 

 

 

 

 

10. Studiju kursu izvēli bakalaura 

programmā, studiju kursu apjomu un 

saturu, kā arī prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajam grādam nosaka attiecīgās 

profesijas standarts. 

 

11. Studiju procesā vismaz 30 procentus 

no studiju kursu apjoma īsteno praktiski. 

 

15. Pēc bakalaura programmas apguves 

piešķir piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju un profesionālo bakalaura 

grādu nozarē (profesionālās darbības 

jomā). 

apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 12 KP 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Koncerteksāmens akadēmiskajā dziedāšanā  – 4 KP 

Operdziedāšana 6 KP 

apakšprogramma Senā mūzika -  12KP 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Koncerteksāmens senās mūzikas dziedāšanā – 6 KP 

Baroka operas uzvedums – 4 KP 

apakšprogramma Džeza vokāls -  12KP 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Koncerteksāmens džeza mūzikas dziedāšanā – 5 KP 

Džeza kombo (ansamblis) koncerteksāmens – 5 KP 

 

Atbilstoši profesijas standartam Vokālists 

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek 

īstenoti vidēji 90 KP apjomā, t.i. vid. 56 procenti. 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek 

piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā un 

vokālista 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija. 

 

 

 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Kopsavilkums: izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 7058,38 

- Akadēmiskā personāla izmaksas gadā uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 3588,73 
(Akadēmiskā dziedāšana – EUR 4323,12, Džeza vokāls – EUR 3204,26, Senā mūzika – EUR 3538,81) 

- 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 1195,11 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  
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apakšprogrammas Akadēmiskā dziedāšanaviena studenta studiju izmaksas 

Kalkulācija 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Itāļu valoda, iesk. 15 : ar vid. 10 stud. 

= 1,5 kst.  

9,57 14,36 3,39 17,75 

Akadēmiskā 

dziedāšana, eks. 

Koncertmeistars 

48 

 

31 

9,57 

 

6,02 

459,36 

 

186,62 = 

645,98  

152,39 798,37 

Skatuves runa, iesk. 15 : ar vid. 10 stud. 

= 1,5 kst.  

9,57 14,36 3,39 17,75 

Aktiermeistarība, 

iesk. 

25 : ar vid. 10 stud. 

= 2,5 kst. + 5 indiv. 

= 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Ritmika, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Skatuves kustība un 

deja, iesk. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 

 

6,02 

28,71 

 

18,06 = 46,77 

11,03 57,80 

Klavierspēle, iesk. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

140  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

354/ 

 

23,5 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1506,71 : 5 mēn. = € 301,34 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1808,05 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Vokālās mākslas 

vēsture, eks. 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Itāļu valoda, iv. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Akadēmiskā 

dziedāšana, eks. 

Koncertmeistars 

48 

 

31 

9,57 

 

6,02 

459,36 

 

186,62 = 

645,98  

152,39 798,37 

Skatuves runa, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst.  

9,57 14,36 3,39 17,75 

Aktiermeistarība, 

iesk. 

25 : ar vid. 10 

stud. = 2,5 kst. + 

5 indiv. = 7,5 

kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Skatuves kustība un 

deja, iesk. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 

 

6,02 

28,71 

 

18,06 = 46,77 

11,03 57,80 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 
9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

125  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

369/ 

24,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1364,78 : 5 mēn. = € 272,96 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1637,74  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas vēsture, 

iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Itāļu valoda, iesk. 15 : ar vid. 10 stud. 

= 1,5 kst.  

9,57 14,36 3,39 17,75 

Akadēmiskā dziedāšana, 

eks. 

Koncertmeistars 

48 

 

31 

9,57 

 

6,02 

459,36 

 

186,62 = 645,98  

152,39 798,37 

Aktiermeistarība, iesk. 25 : ar vid. 10 stud. 

= 2,5 kst. + 5 indiv. 

= 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Skatuves kustība un deja, 

iesk. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 

 

6,02 

28,71 

 

18,06 = 46,77 

11,03 57,80 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Literatūra  mūzikā, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Operdziedāšana, iesk.  

diriģents  

režisors  

horeogr. 

Koncertmeistari – 2 

 

 

Individ. 

Koncertm. indiv. 

 

 

60  

48  

36  

120 = 264 kst. : ar 

10 stud.= 26,4 kst. 

+  

10 

10 

= 46,4 kst.,  

no tām 24,4 kst. 

22  kst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,51 

+ 132,44 = 

365,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452,28 

Vokālais ansamblis 

Koncertmeistars 

15 : 3 = 5 

+ 7,5 : 3 = 2,5 

7,5 

9,57 

6,02 

 

47,85 

15,05 = 

62,90 

14,84 77,74 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

174,9  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

394/ 

 

26,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1812,- : 5 mēn. = € 362,40  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2174,40  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas vēsture, 

eks. 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Itāļu valoda, iv. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Akadēmiskā dziedāšana, 

eks. 

Koncertmeistars 

48 

 

31 

9,57 

 

6,02 

459,36 

 

186,62 = 645,98  

152,39 798,37 

Aktiermeistarība, iesk. 25 : ar vid. 10 

stud. = 2,5 kst. + 

5 indiv. = 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Skatuves kustība un deja, 

iesk. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 

 

6,02 

28,71 

 

18,06 = 46,77 

11,03 57,80 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Literatūra  mūzikā, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Operdziedāšana, iesk.  

diriģents  

režisors  

horeogr. 

Koncertmeistari – 2 

 

 

Individ. 

Koncertm. indiv. 

 

 

60  

48  

36  

120 = 264 kst. : 

ar 10 stud.= 26,4 

kst. +  

10 

10 

= 46,4 kst.,  

no tām 24,4 kst. 

22  kst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,51 

+ 132,44 = 

365,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452,28 

Vokālais ansamblis 

Koncertmeistars 

15 : 3 = 5 

+ 7,5 : 3 = 2,5 

7,5 

9,57 

6,02 

 

47,85 

15,05 = 

62,90 

14,84 77,74 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

179,57  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

439/ 

 

29 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1867,24 : 5 mēn. = € 373,45  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2240,69  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

 

Angļu, vācu, franču 

valodas fonētika, iesk. 

15 : 10 = 1,5 9,57 14,36 3,39 17,75 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Itāļu valoda, iesk. 15 : ar vid. 10 stud. 

= 1,5 kst.  

9,57 14,36 3,39 17,75 

Akadēmiskā dziedāšana, 

eks. 

Koncertmeistars 

48 

 

31 

9,57 

 

6,02 

459,36 

 

186,62 = 645,98  

152,39 798,37 

Aktiermeistarība, iesk. 25 : ar vid. 10 stud. 

= 2,5 kst. + 5 indiv. 

= 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Grims, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā metodika, iesk. 20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Operdziedāšana, iesk.  

diriģents  

režisors  

horeogr. 

Koncertmeistari – 2 

 

 

Individ. 

Koncertm. indiv. 

 

 

60  

48  

36  

120 = 264 kst. : ar 

10 stud.= 26,4 kst. 

+  

10 

10 

= 46,4 kst.,  

no tām 24,4 kst. 

22  kst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,51 

+ 132,44 = 

365,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452,28 

Vokālais ansamblis 

Koncertmeistars 

15 : 3 = 5 

+ 7,5 : 3 = 2,5 

7,5 

9,57 

6,02 

 

47,85 

15,05 = 

62,90 

14,84 77,74 

Kamerdziedāšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

= 30 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

 

55,17 289,02 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

210  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

430/ 

 

28,5 

 

5. semestrī  kopā: EUR 2174,51 : 5 mēn. = € 434,90  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 2609,41 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Angļu, vācu, franču 

valodas fonētika, iesk. 

15 : 10 = 1,5 9,57 14,36 3,39 17,75 

Itāļu valoda, iv. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Akadēmiskā dziedāšana, 

eks. 

Koncertmeistars 

48 

 

31 

9,57 

 

6,02 

459,36 

 

186,62 = 645,98  

152,39 798,37 

Aktiermeistarība, iesk. 25 : ar vid. 10 stud. 

= 2,5 kst. + 5 indiv. 

= 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Grims, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Klavierspēle, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Solfedžo, iv. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vokālā darba metodika, 

DE 

30 : 6 = 5 + 0,5 

eks. = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Pedagoģ. prakse, iesk. 20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Operdziedāšana, iesk.  

diriģents  

režisors  

horeogr. 

Koncertmeistari – 2 

 

 

Individ. 

Koncertm. indiv. 

 

60  

48  

36  

120 = 264 kst. : ar 

10 stud.= 26,4 kst. 

+  

10 

10 

= 46,4 kst.,  

 

no tām 24,4 kst. 

22  kst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,51 

+ 132,44 = 

365,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452,28 

Vokālais ansamblis, eks. 

Koncertmeistars 

15 : 3 = 5 + 1,5 eks. 

= 6,5 

+ 7,5 : 3 = 2,5 

= 9 

9,57 

 

6,02 

 

62,21 

+ 

15,05 = 

77,26 

18,23 95,49 

Kamerdziedāšana, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

15 

= 30 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 233,85 

 

55,17 289,02 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

236,4  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

441/ 

29,5 

 

6. semestrī  kopā: EUR 2486,76 : 5 mēn. = € 497,35  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 2984,11 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

 

7. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Akadēmiskā 

dziedāšana, eks. 

Koncertmeistars 

48 

 

31 

9,57 

 

6,02 

459,36 

 

186,62 = 

645,98  

152,39 798,37 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoģ. prakse, DE 20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Operdziedāšana, 

iesk.  

diriģents  

režisors  

horeogr. 

Koncertmeistari – 2 

 

 

Individ. 

Koncertm. indiv. 

 

 

60  

48  

36  

120 = 264 kst. : 

ar 10 stud.= 

26,4 kst. +  

10 

10 

= 46,4 kst.,  

no tām 24,4 kst. 

22  kst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,51 

+ 132,44 = 

365,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452,28 

Kamerdziedāšana, 

eks. 

Koncertmeistars 

15 

15 

= 30 

9,57 

6,02 

143,55 

90,30 = 

233,85 

 

55,17 289,02 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

185,4  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

253/ 

 

17  

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1894,5 : 5 mēn. = € 378,9  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2273,40 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Operdziedāšana, 

iesk.  

diriģents  

režisors  

horeogr. 

Koncertmeistari – 2 

 

 

Individ. 

Koncertm. indiv. 

 

 

60  

48  

36  

120 = 264 kst. : 

ar 10 stud.= 

26,4 kst. +  

10 

10 

= 46,4 kst.,  

no tām 24,4 kst. 

22  kst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,57 

6,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,51 

+ 132,44 = 

365,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452,28 

Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Koncerteksāmens 

Akadēmiskajā 

dziedāšanā, DE. 

Koncertmeistars 

48 

 

31 

9,57 

 

6,02 

459,36 

 

186,62 = 

645,98  

152,39 798,37 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

129,9  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

190/ 

13,5 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1303,89 : 5 mēn. = € 260,78  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1564,67 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 17292,47 (septiņpadsmit 

tūkstoši divi simti deviņdesmit divi euro 47 centi) : ar 4 akadēmiskajiem 

gadiem = vid. akadēm. gadā EUR 4323,12 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1381,2 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 172,7 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 345,3 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,3 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2870 stundas, 

semestrī – 358,75  stundas   (2870 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 24 stundas (358,75 stundas : ar 15 

nedēļām) 
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apakšprogrammas Senā vokālā mūzika viena studenta studiju izmaksas 

Kalkulācija 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Vēsturiskās 

dziedāšanas māksla, 

iesk. 

15 : ar vid. 1,5 stud. 

= 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 

 

28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Senās mūzikas 

dziedāšana, iesk. 

Koncertmeistars 

48 

 

31 

9,57 

 

6,02 

459,36 

 

186,62 = 645,98 

 

152,39 

 

798,37 

Brīvā ornamentiskā 

improvizācija, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Vēsturiskā teātra un 

runas māksla 
15 : ar vid. 1,5 stud. 

= 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

140  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

279/ 

 

18,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1466,64 : 5 mēn. = € 293,33 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1759,97 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Vēsturiskās 

dziedāšanas māksla, 

iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Senās mūzikas 

dziedāšana, eks. 

Koncertmeistars 

48 

31 

9,57 

6,02 

459,36 

186,62 = 

645,98 

152,39 798,37 

Brīvā ornamentiskā 

improvizācija, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Vēsturiskā teātra un 

runas māksla 
15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

137  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

294/ 

19,5 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1484,40 : 5 mēn. = € 296,88 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1781,28  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Vēsturiskās 

dziedāšanas māksla, 

iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Senās mūzikas 

dziedāšana, eks. 

Koncertmeistars 

33 

 

31 

9,57 

 

6,02 

315,81 

186,62 = 

502,43  

118,52 620,95 

Itāļu valodas pamati, 

iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Galma žesti un 

dejas, iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 

 

191,40 45,15 236,55 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Baroka operas 

projekts 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

128  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

269/ 

 

18 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1377,94 : 5 mēn. = € 275,59  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1653,53 semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Vēsturiskās 

dziedāšanas māksla, 

eks. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 + 

0,5  = 10,5 kst. 

9,57 

 

100,49 23,70 124,19 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Senās mūzikas 

dziedāšana, eks. 

Koncertmeistars 

33 

 

31 

9,57 

 

6,02 

315,81 

186,62 = 

502,43  

118,52 620,95 

Itāļu valodas pamati, 

iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Galma žesti un 

dejas, iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 

 

191,40 45,15 236,55 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 

= 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Baroka operas 

projekts 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

131,67 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

294/ 

19,6 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1421,36 : 5 mēn. = € 284,27 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1705,63  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Senās mūzikas 

dziedāšana, eks. 

Koncertmeistars 

33 

 

31 

9,57 

 

6,02 

315,81 

186,62 = 

502,43  

118,52 620,95 

Franču valodas 

pamati, iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Klavesīna spēle, 

iesk. 

15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Galma žesti un 

dejas, iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 

 

191,40 45,15 236,55 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Baroka operas 

projekts 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

139,6  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

275/ 

 

18,5 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1515,13 : 5 mēn. = € 303,03  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1818,16 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Senās mūzikas 

dziedāšana, eks. 

Koncertmeistars 

33 

 

31 

9,57 

 

6,02 

315,81 

186,62 = 

502,43  

118,52 620,95 

Franču valodas 

pamati, iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Klavesīna spēle, 

iesk. 

15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Galma žesti un 

dejas, iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 

 

191,40 45,15 236,55 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Senās mūzikas 

dziedāšanas 

mācīšanas metodika, 

DE 

30 : 1,5 = 20 + 

0,5 eks. = 20,5 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Pedagoģ. prakse, 

iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Baroka operas 

projekts 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

178 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

293/ 

 

19,5 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1968,86 : 5 mēn. = € 393,77  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 2362,63 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Senās mūzikas 

dziedāšana, eks. 

Koncertmeistars  

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Baroka operas 

projekts 

30 : 3 = 10 +  

ind. 5 = 15 kst. 

9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Senās mūzikas 

ansamblis, eks. 

40 : ar 3 

studentiem = 

13,5 kst. 

9,57 129,20 30,48 159,68 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

143,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

235/ 

 

15,5 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1517,39 : 5 mēn. = € 303,48  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1820,87 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 =  

1 kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Senās mūzikas 

dziedāšana, DE 

Koncertmeistars  

45 

41 

9,57 

6,02 

430,65 

246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Baroka Operas 

uzvedums, DE 

30 : 3 = 10 +  

DE komisija 3 = 

13 kst. 

9,57 

 

124,41 29,35 153,76 

Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

103,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

147/ 

 

10 

 

 

 

 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1044,29 : 5 mēn. = € 208,86  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1253,15 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 14155,22  (četrpadsmit 

tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro 22 centi) : ar 4 akadēmiskajiem 

gadiem = vid. akadēm. gadā EUR 3538,81 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1101,27 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 138 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 275,5 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,9 studenti  

 

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2086 stundas 

semestrī – 260,75 stundas  (2086 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 17,5 stundas (260,75 stundas : ar 15 

nedēļām) 
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apakšprogrammas Džeza vokāls viena studenta studiju izmaksas 

Kalkulācija 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Džeza teorija, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza mūzikas 

vēsture, iv. 

30 : ar vid. 4 stud. 

= 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Džeza vokāls, iv. 

 

30 

 

9,57 

 

287,10 67,73 354,83 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza klavierspēle, iv  15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza vokālais 

ansamblis, iv. 

15 : ar vid. 2 stud. 

= 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles 

pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. = 

7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

103  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

309/ 

 

20,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1218,28 : 5 mēn. = € 243,66 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1461,94 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 35,89 8,47 44,36 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Džeza teorija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza mūzikas 

vēsture, iv. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Džeza vokāls, eks. 

 

33 

 

9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

 

 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza klavierspēle, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza vokālais 

ansamblis, iv. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles 

pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Spec. programma, 

iv. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. 

= 7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

114,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

354/ 

23,5 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1354,31 : 5 mēn. = € 270,86 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1625,17  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza teorija, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza mūzikas vēsture, 

iv. 

30 : ar vid. 4 stud. 

= 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Džeza vokāls, iv. 30 

 

9,57 

 

287,10 67,73 354,83 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Aranžēšana, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza klavierspēle, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles 

pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Basa spēles pamati, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. = 

7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

113,75 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

309/ 

 

20,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1345,43 : 5 mēn. = € 269,09  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1614,52 semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza teorija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza mūzikas 

vēsture, iv. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Džeza vokāls, eks. 33 

 

9,57 

 

287,10 67,73 390,31 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Aranžēšana, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 35,89 8,47 44,36 

Džeza klavierspēle, 

iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles 

pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Basa spēles pamati, 

iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. 

= 7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 

= 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

119,42 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

339/ 

22,5 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1412,5 : 5 mēn. = € 282,50 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1695,-  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza teorija, eks. 30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. + 

0,5 eks. = 8 kst. 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Roka un popmūzikas 

vēsture, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza vokāls,  iv. 30 

 

9,57 

 

287,10 67,73 354,83 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Kompozīcija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Aranžēšana, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza klavierspēle, 

eks. 

18 9,57 172,26 40,64 212,90 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles 

pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. 

= 7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

134,10  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

318/ 

 

21 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1586,12 : 5 mēn. = € 317,22  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1903,34 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Roka un 

popmūzikas 

vēsture, eks. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

+ 0,5 eks. = 8 

kst. 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Džeza vokāls,  eks. 33 

 

9,57 

 

287,10 67,73 390,31 

 

Džeza solfedžo, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Kompozīcija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Aranžēšana, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. 

= 7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Džeza dziedāšanas 

mācīšanas 

metodika, DE 

30 : 1,5 = 20 + 

0,5 eks. = 20,5 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Pedagoģ. prakse, 

iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

138,75 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

288/ 

19 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1641,11 : 5 mēn. = € 328,22  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1969,33 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Improvizācija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 35,89 8,47 44,36 

Džeza vokāls, eks. 33 

 

9,57 

 

287,10 67,73 390,31 

 

Kompozīcija, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Aranžēšana, eks. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. + 0,5 = 

4,25 

9,57 

 

40,67 9,59 50,26 

Perkusiju spēle, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Mūzikas 

tehnoloģija, iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza kombo 

(ansamblis), iv. 

45 : ar 6 stud. 

= 7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Džeza mūzikas 

praktikums, eks. 

30 : ar vid. 4 

stud. = 7,5 kst. 

+ 0,5 eks. = 8 

kst. 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Ierakstu 

producēšana, iesk. 

10 

 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 

 

118,28 

 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoģ. prakse, 

DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

114,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

283/ 

19 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1357,24 : 5 mēn. = € 271,45  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1628,69 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Kompozīcija, eks. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

+ 0,5 = 4,25 

9,57 40,67 9,59 50,26 

Perkusiju spēle, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Mūzikas tehnoloģija, 

iv. 

15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Ierakstu producēšana, 

iv. 

10 

 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 

 

118,28 

 

Džeza vokāls, DE - 

koncerteksāmens 

33 

 

9,57 

 

287,10 67,73 390,31 

 

Džeza kombo 

(ansamblis), DE - 

koncerteksāmens 

45 : ar 6 stud. = 

7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā, 

DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

64,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

 

175/ 

 

11,5 

 

 

 

 

 

 

8. semestrī  kopā: EUR 765,86 : 5 mēn. = € 153,17  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 919,03 
 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 12817,02  (divpadsmit 

tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro 02 centi) : ar 4 akadēmiskajiem 

gadiem = vid. akadēm. gadā EUR 3204,26 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 903,02 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 113 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 226 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,5 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2375 stundas 

semestrī – 297  stundas  (2375 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 20 stundas (297 stundas : ar 15 nedēļām) 
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4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  

Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, vērtēšanas 

apraksts ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas adrese: 

www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas 

konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji pamatojas 

uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 

gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas 

un Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu – 

vokālistu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas 

un diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.  

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā 

tiek noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums arī ir 

četri gadi, studiju programmas apjoms arī ir ECTS 240 KP. Atšķirības ir studiju kursu 

nosaukumos. Minētajās augstskolās pamatā apgūst galvenokārt profesionālos un profesionālās 

specializācijas kursus ar ļoti šauru vispārizglītojošo un pedagoģisko kursu ievirzi. 

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošajos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 

izvēlētās programmas daļā.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā bakalaura studiju 

programma Vokālā mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīgāka un  vokālistu 

sagatavotības līmenis ir līdzvērtīgs Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 

Profesionālajiem vokālistiem ir nodrošinātas iespējas strādāt par profesionālo mācību 

priekšmetu vokālajiem pedagogiem profesionālajās mūzikas izglītības iestādēs, jo ierobežotās 

izvēles daļā studenti apgūst vokālā pedagoga darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.   

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 

(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm: 

Studējošo skaits studiju programmā kopā  - 61 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem 

studēja – 37 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem studēja 24 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits – 22 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 9  studenti, par fiziskas personas līdzekļiem - 13 studenti; 

-  absolventu skaits – 10 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 7 studenti; par 

fiziskas personas līdzekļiem studēja 3 studenti. 

 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

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 34 studējošie, (studentu aptaujas anketas 

atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā augsti kvalificētu  

docētāju vadībā viņi saņem nākošajam vokālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes 

(studenti īpaši atzīmē studiju kursus – akadēmiskā dziedāšana, operdziedāšana, skatuves 

kustība un deja, aktiermeistarība, džeza kombo, senās mūzikas operas projekti). Studenti 

atzīst, ka piedāvāto kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas 

nepieciešamajām kompetencēm, uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves 

http://www.polifonia-/
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prasībām, informē studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 

docētāji kopumā ir labi sagatavojušies nodarbībām, docētāju attieksme pret studentiem ir 

labvēlīga.       

Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

Studējošo ieteikumi darba pilnveidei 

- studiju kursu docētājiem rosināt interesi par studiju kursu, ne vienmēr tiek motivēta studiju 

kursa satura apguves nepieciešamība;  

- nodarbībās aptvert visu studiju kursa plānoto saturu, uzdevumus patstāvīgajam darbam uzdot 

sistemātiski; 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 

atsevišķu studiju kursu apmeklētība bija diezgan zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju 

kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams plānot 

docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem spriest 

ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  

nodarbībās un semināros. 
 

 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti 

un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

jau trešo gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

2015.gada 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 

1.3. ailē  „Izmaiņas kursa apjomā” studējošie izsaka savu viedokli, atzīmējot vajadzīgo šādā veidā: ja 

stundu skaitu attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). 

1) Arī šogad absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu 

pēc studiju kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus:  

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 / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Aktiermeistarība Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Angļu, vācu, franču 

valodas fonētika 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Filosofija un estētika Nav 

vajadzīgs 

Ļoti zems Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Ievads kultūras analīzē Nesvarīgs Vidējs Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Itāļu valoda Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Klavierspēle Vidēji 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika 

/ Senā mūzika 

Kultūras socioloģija Vidēji 

svarīgs 

Zems Jāsamazina 
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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 / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Latviešu valodas kultūra Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Latvijas mūzikas vēsture Vidēji 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Literatūra mūzikā Nav 

vajadzīgs 

Vidējs Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Operdziedāšana Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Operdziedāšana Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Pedagoga ētika Svarīgs Zems Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Pedagoģija Nesvarīgs Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Profesionālā maģistra studiju 

programmas  Mūzika 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Skatuves kustība un deja Svarīgs Vidējs Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Solfedžo Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Svešvaloda Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Uzņēmējdarbības pamati Nav 

vajadzīgs 

Vidējs Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Uzņēmējdarbības pamati Nav 

vajadzīgs 

Vidējs Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Vispārējā metodika Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Vokālā darba metodika Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Vokālā mūzika Svarīgs Vidējs Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Vokālās mākslas vēsture Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

 

Otra aptaujas anketa tika izstrādāta ar mērķi, lai  noskaidrotu  absolventu 

apmierinātību ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju vidi 

kopumā.   

Studiju vides novērtējuma rezultātu kopsavilkums 

Apgalvojums 
Anketu 

skaits 

Pilnībā 

neatbilst  

Drīzāk 

neatbilst  

Grūti 

pateikt  

Drīzāk 

atbilst  

Pilnībā 

atbilst 

1. Es lepojos ar to, ka esmu JVLMA students 71 - 1 7 13 50 

2. Man ir sajūta, ka akadēmija mani novērtē un 

respektē 
71 - 6 20 28 17 

3. Mans viedoklis par mācību procesu tiek 

ņemts vērā 
71 1 9 26 19 16 

4. Es labprāt turpināšu studijas JVLMA pēc 

pašreizējās studiju programmas apgūšanas 
58 8 6 25 11 8 
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5. Es varu ieteikt saviem draugiem studēt 

JVLMA 
59 1 1 8 26 23 

6. Studijas man ir radošā procesa sastāvdaļa 69 1 2 4 30 32 

7. JVLMA darbinieki (vispārējais personāls) ir 

laipni, atsaucīgi un zinoši 
58 - - 5 24 29 

8. Man ir plašas iespējas piedalīties JVLMA 

pašpārvaldē  
59 1 8 19 16 15 

9. Man ir plašas iespējas piedalīties JVLMA 

akadēmiskajās aktivitātēs (konferencēs, 

zinātniskajos lasījumos, koncertdarbībā, 

konkursos, festivālos, apmaiņas studijās u.c)  

59 - 1 13 27 18 

10. JVLMA man nodrošina  prakses iespējas 71 8 8 18 19 18 

11. Studiju procesā apgūtās zināšanas ir 

noderīgas praksē 
69 - 3 5 33 28 

12. Bibliotēkā iegūstamie literatūras resursi ir 

pilnībā pietiekami 
59 3 10 9 21 16 

13. Bibliotēkas darba vide ir mūsdienīgi aprīkota 

un ērta  
59 1 2 6 23 27 

14. Bibliotēkas darbinieki sniedz labu servisu 59 - 2 1 15 41 

15. Mani apmierina JVLMA piedāvātās iespējas 

nodarboties ar sportu 
57 2 1 19 13 22 

16. Mani apmierina ēdināšanas pakalpojumi JVLMA: 

a) Cena, izvēle, garša, pieejamība 
Informācija netika apkopota 

17. Esmu informēts ar: 

17.1. JVLMA notiekošo kopumā 59 - 2 8 28 21 
17.2. iespējām piedalīties mākslinieciskajās 

aktivitātēs 
59 - 11 9 18 21 

17.3. iespējām piedalīties akadēmiskajās 

aktivitātēs 
59 - 4 12 23 20 

17.4. iespējām nodarboties ar sportu 59 - 6 16 16 21 

18. Uzskatu, ka JVLMA studentu vidē valda cieņas 

pilna attieksme pret citu tautību pārstāvjiem 
59 - - 3 18 38 

 

     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.  
 

 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

            2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 

iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus 

pasākumus un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

  Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no 

dalībniekiem pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 

              Darbība JVLMA iekšienē.   

       Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu 

pieteikumu izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam 

atbalstam var pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  
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          Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

       Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, 

Senātā, Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

        Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā 

JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 

23. JVLMA labākā kameransambļa konkursā. 

        JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā ar 

viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, kas 

guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. Atvērto 

durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

        Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī 

kopīgi ar JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

       Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo identitāti. 

             Darbība ārpus JVLMA. 

       JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas 

Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākusi 

piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kur 

tiek pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

        Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pārstāv 

JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

        Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. 

gada stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 

Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 

Nākošā akadēmiskā gada mērķis:  Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju 

iespējas.  

   1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekmētu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti 

skaidri kritēriji kompetences vērtēšanai, skaidri formulētas pārbaudījumu prasības, lai studiju 

kursa apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās varētu patstāvīgajā darbā 

pilnvērtīgi apgūt saturu.   

  2. Būtiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura apguvei 

plašāk izmantot e-studiju vidi.  

  3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti,  atbalstīt atsevišķu  studiju kursu apguvi 

angļu valodā, kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas iespējas.  

  4. Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi veicināt studējošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 

pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju vides 

sakārtotība, u.c.).  

  5. Palielināt studējošo  atbildību par valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu (atbirums 

nesekmības dēļ, nepamatota eksmatrikulēšanās pēc studējošā paša vēlēšanās). 

Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 

  6. Regulāri veikt studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 

programmu īstenošanas kvalitāti. 

  7. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respektējot studentu aptaujas anketās sniegtās 

atsauksmes, uzlabot -  studiju kursu izvēles iespējas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti, 

saskarsmes kultūru, telpu rezervēšanas sistēmu patstāvīgā darba veikšanai). 

  8. Nodrošinot JVLMA Senāta lēmumu kvalitatīvu īstenošanu studiju procesa organizācijas 

jautājumos, panākt JVLMA iekšējās kontroles plānā iestrādāto termiņu ievērošanu visām JVLMA 

struktūrvienībām, bet īpaši visu katedru vadītāju  darba pienākumu savlaicīgu izpildi. 
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

 

2.4. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

 

1) Studiju programmas nosaukums: 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālā bakalaura studiju programma 

„Kompozīcija“ 
kods 42212 

 

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija:  profesionālais bakalaura grāds 

mūzikā/ komponists 

(5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) 
  

3) Studiju programmas mērķi 

       Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa komponistu 

sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa komponista profesijas standartam atbilstošas, 

praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt komponistu 

profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai 

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

demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un 

mūsdienīguma principus, respektē  Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā 

kultūras apritē, saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt komponista augstāko profesionālo 

kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības mūzikas 

teorētisko priekšmetu pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 

formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās 

pētniecības  

darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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         2.4.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 

6.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Rezultāti: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

A daļas - profesionālo un vispārizglītojošo studiju kursu apguves rezultātā students ir 

ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

Komponista profesijas standartā iestrādātajām prasībām.  

Students ir ieguvis zināšanas kompozīcijā un mūsdienu kompozīcijas tehnikās, 

instrumentācijā, elektroakustiskajā mūzikā, orķestra stilu vēsturē, mūzikas vēsturē un 

teorijā, mūzikas formas mācībā, harmonijā un polifonijā, instrumentu mācībā, mūzikas 

notācijā (dažādu laikmetu un stilu kora,  orķestra,  operas un baleta partitūru pieraksti), 

ieguvis izpratni par mūzikas nozares profesionālajiem terminiem, par mūzikas attīstības 

likumsakarībām, par skaņdarba atskaņojuma tehniskā un mākslinieciskā līmeņa 

novērtēšanas kritērijiem, par komponista profesionālo ētiku, kā arī zinātniskās pētniecības 

metodēm.  

B daļas - profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas pedagoga 

studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai 

veiktu mūzikas profesionālās vidējās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes 

pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo mūzikas priekšmetu pedagoga 

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

sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, 

izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības motivēšanas metodēm, 

izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, mācību materiālu sagatavošanu, 

izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo mūzikas mācību 

priekšmetu satura apguves metodēs,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās 

ievirzes izglītības pakāpei un  noslēguma prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi 

un radoši apgūt mācību priekšmeta saturu un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un 

komponista profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku 

izpratni mūzikas vēsturē un teorijā, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un 

likumsakarībās, mūzikas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās 

pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu – kompozīcijā un mūsdienu kompozīcijas 

tehnikās, instrumentācijā, elektroakustiskajā mūzikā, orķestra stilu vēsturē, mūzikas 

teorētisko priekšmetu apguves metodikā - atbilst komponista profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. Komponists spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības 

pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas 

pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi 

skaņdarba tēla atklāsmē, muzikālās dzirdes attīstības sistēmām. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti: students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības 

pamati, svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares 

profesionālos teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (kompozīcija, instrumentācija, 

partitūras spēle, mūsdienu kompozīcijas tehnikas, elektroakustiskā mūzika, instrumentu 

mācība, mūzikas vēsture, harmonija, polifonija, mūzikas forma, orķestra stilu vēsture, 

notācija  un improvizācija)  ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas komponista 

pienākumu veikšanai un, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas 

standartā Komponists prasmju daļā iestrādātajām prasībām. Komponists ieguvis prasmes: 

- komponēt, instrumentēt un aranžēt skaņdarbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu 

kompozīcijas tehnikas,  

- izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lietot informācijas tehnoloģijas,  
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- analizēt dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu skaņdarbus, piemērot skaņdarba ieceres 

rezultāta sasniegšanai atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus, mūzikas formu  un 

kompozīcijas tehniku,  

- novērtēt skaņdarbu atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas,  

- veikt darbu individuāli un grupā,  

- pilnveidot savu profesionālo meistarību.  

Pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes: 

- plānot savu un izglītojamo mākslinieciskās jaunrades darbu,  

- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,  

- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un 

uzdevumus,  

- motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam,  

- attīstīt muzikālo dzirdi, metroritmu, muzikālo atmiņu,  

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot 

mācību metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis: 

- komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās saziņas līmenī, lietot 

mūzikas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās,  

- prasmes ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus, 

- vispārējās prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un 

higiēnas prasību ievērošanu.  

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 

- atbildīgi un patstāvīgi veikt komponista un mūzikas profesionālās izglītības pedagoga 

pienākumus, 

- pielietot zināšanas kompozīcijas mākslas jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan 

jaunākajām atziņām,  

- izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, muzikālās daiļrades procesus, skaņdarba 

sacerēšanas  teorijas, 

- analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus, skaņdarbu struktūru, 

mūzikas formu, mūzikas izteiksmes līdzekļus, 

- komponēt, instrumentēt un aranžēt skaņdarbus,  

- realizēt radošo muzikālo ideju, sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to 

vadītājiem, horeogrāfiem,  

- kompozīciju iestudēšanas procesā radīt pozitīvu un radošu atmosfēru,  

- novērtēt kompozīcijas atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba 

interpretāciju,  

- organizēt un plānot savu, muzicējošā kolektīva un kolēģu darbu, 

- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas 

mūzikas skolām un vidusskolām,  

- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  

- plānot, organizēt un vadīt mācību stundas,  

- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, 

- izskaidrot mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanās paņēmienus, formulēt mācību 

priekšmeta mērķus un uzdevumus,  

- analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas zinātnes nozarē un komponista profesijā, tos izskaidrot un argumentēti 

diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem, 

- spēj patstāvīgi strukturēt savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu tālāku mācīšanos un 

profesionālo pilnveidi,  

- parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā,  

- uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu, 

- pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos, 
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- spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās,  
- nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības 

un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti. Studiju kursu Filosofija un estētika, Pedagoga ētika, Uzņēmējdarbības pamati, 

Mūzikas formas analīze, Mūzikas vēsture, Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas 

metodika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir apguvis zināšanas un 

prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  pedagoģijas un 

psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju,  sintezēt mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un 

likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas 

komponista profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis 

pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas 

nozarē. 

 Absolvents spēj: 

- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā un to 

izmantot,  

- pieņemt lēmumus un risināt problēmas mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē 

komponista profesijā,  

- parādīt, ka izprot komponista un pedagoga profesionālo ētiku,  

- izvērtēt savas un atskaņotājmākslinieka profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību,  

- piedalīties mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 

 

2.4.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas papildu prasības 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, izņemot 

personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.  

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, 

kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, 

centralizēto eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina 

vidējās izglītības gala pārbaudījumu vērtējumu priekšmetos Latviešu valoda, 

Svešvaloda, kur iegūtais vērtējums nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduvēji” (10 ballu 

sistēmā) vai 3 - “viduvēji” (5 atzīmju sistēmā). 

        Lai konstatētu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA 

profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu 

prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām.  

        

Papildu prasību pārbaudījumi: 

 kompozīcija 

 kolokvijs kompozīcijā 

 solfedžo 

 mūzikas teorija (harmonija, polifonija, forma) 

 mūzikas literatūra 

 

 

 



342 

 

2.4.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 

sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, 

norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 
 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
Programmas daļas Studiju kursi 

A daļa - 

programmas 

obligātā daļa:  

189 ECTS  KP 

iekļauti 

profesionālie 

studiju kursi  

(159 ECTS KP) 

un 

vispārizglītojošie 

studiju kursi  

(30 ECTS KP).  

1. Profesionālo studiju cikls. Teorētisko zināšanu apguves  

nodrošināšanai plānoti 10 studiju kursi (87 KP),  praktisko iemaņu 

apguvei – 9 studiju kursi ( 72 KP). Praktisko iemaņu (prakses) apguves 

rezultātā students uzkrāj profesionāli radošā darba pieredzi, tiek 

nodrošināta studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības 

vienotība.   

 

 

 

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

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes 

un vadīšanas pamati), Ievads kultūras analīzē, Literatūra mūzikā, 

Mākslas vēsture, Filozofija un estētika, Pedagoga ētika, Svešvaloda 

nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro un sociālo zinātņu nozarē, 

attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiemaņas.  

 

B daļa – 

ierobežotās 

izvēles daļa  

(profesionālās 

izglītības 

mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

pedagoga studiju  

kursi )   

24 ECTS  KP 

 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, 

kuras nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas 

komponists varētu veikt mūzikas teorētisko priekšmetu un kompozīcijas 

pedagoga pienākumus mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs.  

Ierobežotās izvēles daļas apguve paver plašākas darba tirgus iespējas, kā 

arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas 

profesionālās izglītības sistēmā. 

 

 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  

Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispārējā metodika, 

Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  

Pedagoģiskā prakse 

 

C daļa - brīvās izvēles 

kursi 9 ECTS  KP 

 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju 

programmas specializācijas satura un profesijas standarta 

prasībām. Studiju kursu saturs dod iespēju padziļināt vai 

paplašināt zināšanas un prasmes, piemēram – spec. 

datorprogrammās, lietišķajās svešvalodās, improvizācijā, 

elektroakustiskajā mūzikā, džeza mūzikā, instrumentu spēlē, 

orķestra diriģēšanā, u.c. 

 

Valsts pārbaudījumi –  

18 ECTS KP: 

 

Studiju programmas noslēgumā studentiem ir jākārto: 

- mūzikas vēsturē un teorijā; 

- diplomeksāmens metodikā un pedagoģiskajā praksē; 

- diplomeksāmens kompozīcijā; 

- diplomeksāmens instrumentācijā 
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Studiju plāns 
 

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; E – 

eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
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 KP) 

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

A daļa  – 189 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 159 KP 
Teorija t.sk. studiju kursa  darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 88,5 KP 
Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

6 G 100 60     15i/1,5 15i./1,5 30E/3  

Elektroakustiskā 

mūzika 

6 G/I 80 35/45     5 gr./15 

ind./ 

1,5 

15/15 

i/1,5 

15/15E

/3 

 

Mūzikas vēsture 34,5 G 440 480 60E/6 60E/4,5 60E/3 60E/4,5 60E/4,5 60E/3 60E/3 60E/6 

Latviešu mūzikas 

vēsture 

7,5 G 80 120     30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/3 

Harmonija 4,5 G 75 45 15 

* E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

* E/1,5 

     

Polifonija 6 G 100 60  15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

   

Mūzikas forma 12 G/I 140 120/60   30/15 

E/3 

30/15 

E/3 

30/15 

E/3 

30/15 

E/3 

  

Instrumentu 

mācība 

3 G 50 30 30E/3        

Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 60 60      30i/1,5 30E/3  

Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       

Prakse –  70,5 KP 
Kompozīcija 21 I 329 231  33E/4,5 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33i/1,5  

Partitūras spēle 7,5 I 125 75 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/1,

5 
   

Klavierspēle 10,5 I 158 122 30i/1,5 30i/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 17E/3   

Instrumentācija 9 I 150 90  15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Notācija  un 

improvizācija 

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

Diriģēšanas 

pamati  

4,5 I 90 30      30i/4,5   

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/3 30iv/ 

1,5 

      

Harmonija 4,5 I 75 45 15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

     

Polifonija 6 I 100 60  15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

   

Skaidrojums: * - studiju kursa teorijas un prakses daļas kopējais eksāmens. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
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 KP) 

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

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

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

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, 

vides un 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     

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

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

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i 

/1,5 

   

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

3 G 50 30      30DE 

/ 3 
  

Pedagoga ētika  3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP  

C1 – vispārējās izvēles kursi  
Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 65 15       15i/3  

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

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Orķestra 

diriģēšana 

3 G 50 30     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

   

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

1,5 

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

Lauka pētījumi 4,5 G 105 15    15i/4,5     

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā 

mūzika”apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programmai “Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 

Klavierspēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE / 3   

Klavierspēles ped. 

prakse 

6 

 

I 145 15       15 

DE/6 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas vēsture 

un teorija 

3 

 

G 65 15        15DE/

3 

Kompozīcija 10,5 I 250 30        30DE/ 

10,5 

Instrumentācija 4,5 I 105 15        15DE/

4,5 
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2.4.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības 

metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

         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.  Sekojot Eiropas mūzikas procesu aktualitātēm, arī mūsu docētāji 

ievieš pārmaiņas gan studiju formās un metodēs ,eksāmenu prasībās, to norises procesos. 

        Lai izpildītu bakalaura programmu stratēģiskos mērķus, studiju programma cieši jāsaista ar 

Latvijas un starptautiskās mūzikas kultūras attīstības tendencēm, tāpēc daudzi katedras organizētie 

mākslinieciskie projekti bija vērsti uz jauno komponistu integrāciju profesionālās mūzikas dzīves 

procesos. Jaunajiem komponistiem nepieciešams iegūt publicitāti, kontaktus ar atskaņotājiem, saņemt 

sabiedrības novērtējumu. Aizvadīto studiju gadu katedra vērtē kā vienu no labākiem pēdējo gadu laikā 

docētāju un studējošo profesionālo, pedagoģiski metodisko un māksliniecisko sasniegumu ziņā. 

Studējošo sekmes kopumā vērtējamas kā ļoti labas un teicamas, bet īpaši labas studiju kursā 

Kompozīcija. Pozitīvi vērtējam faktu, ka arvien vairāk kompozīcijas studiju jaundarbi nav tikai šauri 

studiju ietvaros radītas kompozīcijas, bet topošo komponistu darbi bieži skan citās Latvijas un ārvalstu 

koncertzālēs, pēc tiem ir atskaņotājmākslinieku un publikas pieprasījums. Tādējādi ideālā veidā noris 

teorijas un prakses integrācija izglītības apguves procesā, kas ir būtiska prasība studiju atbilstībai  

mūsdienu prasībām. Studiju programmas satura apguve tiek veicināta arī orientējot studentus 

patstāvīgam darbam – metodiskās literatūras studēšana, koncertu un operas izrāžu analīze, dažādu 

interpretāciju salīdzināšana un analīze, studentu patstāvīga koncertdarbība u.c. 

      Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 

nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi studenti 

iegūst tiesības  strādāt par mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu mūzikas profesionālajās izglītības 

iestādēs, kā arī interešu izglītībā. Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā 

prakse tika organizēta Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā un Rīgas Doma kora skolā ar kurām ir 

noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumā ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses 

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

dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.  

      Var secināt, ka Kompozīcijas katedrā nepastāv problēma, kas nereti tiek risināta citu augstskolu 

sakarā – studiju procesa atsvešinātība no prakses un darba, kam studējošais tiek gatavots. Mūsu 

kompozīcijas studijas ir integrētas Latvijas mūzikas dzīves kopainā. To pašu var teikt arī par otru 

iegūstamo specialitāti – mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs. Studenti strādā ne tikai obligāto 

praksi, bet liela daļa, apstākļu spiesti, strādā pedagoģisko darbu paralēli studijām. Tas, protams, atņem 

studijām veltāmo laiku, bet pozitīvais šajā faktā ir, ka topošais pedagogs ir ļoti labi sagatavots tālākam 

darbam un ir arī atradis šo darba vietu. 

       Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai 

un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA nolikumu par studiju programmu 

īstenošanu un nolikumu par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo kompetences 

vērtēšanas kārtību. Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas 

docētāju  un studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba 

kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan 

studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par 

studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra 

un kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos.  Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos.    
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Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu 

aprakstos. 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. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti 

gan docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem 

lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. Par lēmumu izpildi sistemātiski tiek ziņots 

katedras sēdē, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence 

tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos. Studiju 

programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, 

vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar kompetences 

vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā.  

Studiju kura Kompozīcija pārbaudījumos studējošo kompozīcijas tiek vērtētas ne tikai nošu 

materiālā, bet arī atskaņojumā vai ierakstā. Blakus tehnoloģiskiem un profesionālās attīstības 

metodiskajiem jautājumiem kā prioritāti izvirzām intelektuālā un estētiskā vērtējuma īpatsvaru radošā 

un mākslinieciskā procesa virzīšanā. Īpaša vērība tiek pievērsta studentu kompozīciju novitātei, 

aktualitātei, neordinaritātei.  

Saņemot šos vērtējumus, studējošais var izdarīt savus secinājumus. Fakts, ka mūsu kompozīcijas 

nodaļā studējošo veikums pēdējā laikā gūst samērā plašu sabiedrisko rezonansi. Kompozīciju augstie 

vētējumi vairākos konkursos, Jaunās mūzikas dienu koncertos, multimediālos sadarbības projektos dod 

mūsu docētājiem iespēju un rada arī nepieciešamību salīdzināt akadēmisko vērtējumu eksāmenos ar 

publisko vērtējumu. Interesanti atzīmēt, ka bieži visi šie vērtējumi ir dažādi, bieži vien diametrāli 

pretēji, jo arī bieži kultūras procesos mākslas fakti netiek vērtēti viennozīmīgi. 

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. 

Lielākais vairums studējošo 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.  

Arī pagājušajā akadēmiskajā gadā studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja gan ārvalstu 

augstskolu neatkarīgie eksperti, gan diplomeksāmenu priekšsēdētāja pienākumus veica arī Latvijas 

vadošo profesionālo institūciju mākslinieki.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus 

pamatprincipus: 

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

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

izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A daļas, B 

daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  

  Vērtēšanas pamatformas 

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

minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 

Vērtēšanas kritēriji 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

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

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

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

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

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
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2.4.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 

atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras ministrija 

sadarbībā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu 

nodarbinātībai ir radītas plašas iespējas. Komponisti bieži vien izvēlas pašnodarbinātās personas 

statusu,  ir kultūras institūciju vadošie darbinieki, kultūras sfēras vadītāju padomnieki, ierēdņi, bet 

kultūrizglītības iestādēs komponistiem ir plašs darba lauks, veicot mūzikas teorētisko priekšmetu 

pedagoga pienākumus. Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un kultūrizglītības institūciju 

uzskaitījums, kuros strādā JVLMA absolventi - komponisti: 

Profesionālās organizācijas 

- Nacionālā Opera un balets;  

            - Akadēmiskais koris “Latvija”; 

- Latvijas Radio koris; 

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;  

            Profesionālās ievirzes mūzikas  

143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas 

programmas 
 

2.4.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir 

bijuši). 

        Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izvērtēja studiju 

virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju programmu 

Kompozīcija. 

Studiju virziena Mākslas studiju programmas vērtēja par četrām galvenajām vērtēšanas grupām:  

1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  

 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  
 

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīmēta studiju 

programmas īstenošanas kvalitāte. Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu un rezultātus, 

komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes komponistus  un nozares pedagogus, 

jaunie speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs.  
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2.4.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 
 

1) studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 

Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izrakstus/anotācijas . 
Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 
N

o
d

ar
b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 189 KP 

I Profesionālie studiju kursi – 159 KP 

Teorija t.sk. studiju kursa  darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 88,5 KP 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

6 G 3 sem. E Studiju kurs ietvaros studenti apgūst zināšanas par seriālo 

kompozīcijas tehniku, spektrālo kompozīcijas tehniku, aleatorisko 

kompozīcijas tehniku un tās elementiem, attīsta studentu prasmi 

domāt modeļos, uzlūkot kompozīciju kā vienotu arhitektonisku 

veidojumu. 

 

Elektro-

akustiskā 

mūzika 

6 G/I 3 sem. E Studiju kursā students apgūst prasmes darboties ar sekvencera 

programmu, midi instrumentiem, skaņas ierakstīšanu, rediģēšanu, 

transformēšanu, iepazīst elektroakustiskās mūzikas teorētiskās 

nostādnes, dažādas tehnikas koncepcijas. 

 

Mūzikas vēsture 34,5 G 8 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par 

būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, 

kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu 

mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  

Austrumeiropas mūzikas kultūru parādības. 

 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes 

apzināti lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, 

atšķirt nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to 

estētiskajām nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc dzirdes 

un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 

reprezentantus. 

 

Latviešu 

mūzikas vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atklāt latviešu komponistu 

skaņdarbu nacionālo specifiku, saistot to ar citām 19.-20.gs. 

Eiropas zemju mūzikas kultūrām, kā arī vēsturisko kontekstu. 

Kursa saturs nodrošina zināšanas par svarīgākajām latviešu 

mūzikas kultūras norisēm vēsturiskā, stilistisko īpatnību un žanru 

attīstības, to mijiedarbības skatījumā. Kursa ietvaros studenti 

apgūst zināšanas par izcilākajām latviešu klasiskās mūzikas 

personībām, viņu skaņdarbiem, par Dziesmu svētkiem kā nacionālās 

kultūras fenomenu un nemateriālās kultūras mantojumu UNESCO 

dokumentos, par  latviešu atskaņotājmākslas aktualitātēm un 

attīstību. 
 

Harmonija 4,5 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un 

formveides līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, 

dažādu laikmetu harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta 

mūzikas analītiskās un kompozīcijas tehnikas prasmes. 
 

Polifonija 6 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas  izteiksmes un 

formveides līdzekļiem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas 

vēsturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas 

raksturīgākām parādībām, attīsta mūzikas analītiskās un 

kompozīcijas tehnikas prasmes. 
 

Mūzikas forma 12 G/I 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas formveides mūzikas 

attīstības procesu likumsakarībām, iepazīstina ar galvenajiem 

teorētiskajiem pētījumiem mūzikas formas nozarē, skaņdarba 

formas analīzes metodēm, mūzikas formas pamatkomponentiem, 

mūzikas formu vēsturi, dažādu gadsimtu homofonām formām, 

attīsta kompozīcijas prasmes. 
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Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
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s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Instrumentu 

mācība 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā orķestra 

instrumentiem, to skanējuma tehniskām iespējām, diapazoniem, 

reģistriem, tembriem, par katra instrumenta īpašībām un iedabu, 

par dinamiskajām iespējām, attīsta prasmes praktiskajā 

instrumentācijā. 

 

Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas 

orķestra sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, 

rakstības stilus,  padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā 

instrumentācijā. 
 

Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par Latvijas un Baltijas tradicionālās 

mūzikas stiliem un žanriem, saturu aplūko plašākā – vēsturiskā, 

reģionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – kontekstā, par 

tradicionālās mūzikas pētniecības vēsturi,  attīsta mūsdienu 

tradicionālās kultūras procesu analītiskās prasmes.  

Prakse –  70,5 KP 

Kompozīcija 21 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes komponēt dažādu stilu, žanru un 

formu skaņdarbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas. 

 

Partitūras spēle 7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 

laikmetu un stilu simfoniskā orķestra partitūras, pārlikt orķestra 

partitūras atskaņošanai uz klavierēm, veidot partitūru 

klavierizvilkumus.  
 

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas komponistam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu un 

žanru klavierkompozīcijas, analizētu klaviermūzikā lietotās 

kompozīcijas tehnikas, lai spētu atskaņot savas kompozīcijas. 

Instrumentācija 9 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes analizēt citu komponistu skaņdarbu 

instrumentāciju un  instrumentēt skaņdarbus dažādu ansambļu un 

orķestru sastāviem.   

Notācija  un 

improvizācija 

3 I 2 sem. i Studiju kurss attīsta ģenerālbasa spēles prasmes, praktiskas 

improvizācijas prasmes un iemaņas attīstīt tematisko materiālu un 

veidot formu, lietojot gan klasiskās, gan džeza harmonijas shēmas. 

Diriģēšanas 

pamati 

4,5 I 1  sem. i Studiju kurss attīsta manuālās tehnikas pamatprasmes, izpratni par 

diriģenta žesta nozīmi skaņdarba interpretācijā, iepazīst skaņdarba 

iestudēšanas darba paņēmienus.  

Solfedžo 4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 

galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas 

valodas tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas 

iemaņas. 

Harmonija 4,5 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta harmonijas izteiksmes līdzekļu lietošanas 

prasmes kompozīciju tapšanas procesā.  

Polifonija 6 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta polifono izteiksmes līdzekļu lietošanas 

prasmes kompozīciju tapšanas procesā. 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 

principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 

valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 

valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot 

koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, 

atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no 

neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un 

ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu 

palīgliteratūru tekstveides procesā. 
Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā 

par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, 

ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības 

mijiedarbību dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un 

kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām atziņām, dažādām 

ētiskām sistēmām, kas veidojušās attiecīgo reliģiju izplatības 

areālos. 
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Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
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Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, 

vides un civilā 

aizsardzība) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību 

un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 

vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 

darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 

pamatprincipiem. 

 

 

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. 
 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā 

savstarpēji saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības 

apstākļos, nozares darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, 

ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas 

projektu izveides būtību 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot 

un vadīt mūzikas projekta realizāciju. 
 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 

attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 

* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 

* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 

kultūrā; 

* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 

* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules 

kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt 

un vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, 

formulēt savu viedokli. 

 

Filozofija un 

estētika  

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 

filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 

filozofiskās domas attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  

filozofisko problēmu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 

tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 

atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas 

zinātnes aktualitāti mūsdienās. 

 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 

zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 

komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot 

jaunākos informācijas avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 

C2 līmenim.  
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Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 
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Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 

sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 

ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 

* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 

teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 

situācijām; 

* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 

darbības pašnoteikšanās procesā; 

 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot 

risināt problēmsituācijas; 

* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 

audzēkņu personības attīstību; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 

nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē. 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 

* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to sasniegšanu; 

* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas veidošanas 

principus; 

* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un sabiedrību: 

* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 

* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 

sasniegumus, sava darba efektivitāti; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 

jautājumiem un izmantot to praksē. 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodikā, 

mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, ‘mūzikas 

teorētisko priekšmetu un mūzikas literatūras stundu tipus, veidus, 

stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura 

plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu 

vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 

prasmēm. 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
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Studiju kursi  
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īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 

satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 2 sem. i 

Orķestra 

diriģēšana 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2 sem. i 

Ērģeļspēle 3 G 2 sem. i 

Lauka pētījumi 4,5 G 1 sem. i 

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā 

mūzika”apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programmai “Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 

Klavier-

spēles 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst klavierspēles mācību stundas 

organizācijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, stundu 

modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 

satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles 

tehnikas un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu 

iestudēšanas metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, 

formas, kritērijus.  
 

Klavierspēles 

ped. prakse 

6 

 

I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

3 

 

G 1 sem DE 

 
Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

 

Kompozīcija 10,5 I 1 sem DE Diplomeksāmenā students nodrošina semestra laikā sacerēto 

skaņdarbu atskaņojumu. Skaņdarbu minimālā hronometrāža 40 līdz 

50 minūtēm. 

 

Instrumentācija 4,5 I 1 sem DE Gatavojoties diplomeksāmenam, students nostiprina iegūtās 

zināšanas un prasmes skaņdarbu instrumentācijā.  

DE students pierāda savu kompetenci: 

1) 4 stundu laikā patstāvīgi veic klavieru miniatūras pārlikumu 

orķestrim,  

2) analizē orķestra partitūras un kolokvija veidā aizstāv savu 

viedokli.   
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2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā.  

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 

programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 

programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Komponists  un  Ministru kabineta 

noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) apraksta 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 

Mākslas īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Kompozīcija. Ekspertu 

vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti augsts.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Kompozīcija apraksts izstrādāts 

atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standarta Komponists 

kompetences, prasmju un zināšanu prasībām. 

Profesijas kods – 2652  13 

Nodarbinātības apraksts 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

– komponists ir speciālists, kurš komponē dažādu stilu, žanru un formu skaņdarbus, muzikāli 

dramatiskus un multimediālus darbus, pielietojot  klasiskās un mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas, instrumentē un aranžē mūziku orķestriem, koriem, ansambļiem, veic skaņdarba 

pārlikumus, kompozīciju iestudēšanas procesā sadarbojas ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem 

un to vadītājiem, horeogrāfiem, novērtē kompozīcijas atskaņojuma tehnisko un 

māksliniecisko līmeni. 

Komponists strādā kultūras un izglītības jomas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, 

vai individuālais komersants. 

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Spēja pielietot zināšanas kompozīcijas mākslas 

jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan 

jaunākajām atziņām. 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas, Mūzikas 

vēsture, Mūzikas forma, Instrumentu mācība, 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika, 

Orķestra stilu vēsture  

2. Spēja izskaidrot mūzikas attīstības 

likumsakarības, muzikālās daiļrades procesus, 

skaņdarbu komponēšanas teorijas. 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas, Mūzikas 

vēsture, Mūzikas forma, Instrumentu mācība, 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika, 

Orķestra stilu vēsture 

3. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu 

un žanru skaņdarbus, skaņdarbu struktūru, mūzikas 

formu, mūzikas izteiksmes līdzekļus. 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas, Mūzikas 

vēsture, Mūzikas forma, Instrumentu mācība, 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika, 

Orķestra stilu vēsture, Kompozīcija, 

Instrumentācija, Notācija un improvizācija 

4. Spēja komponēt, instrumentēt un aranžēt 

skaņdarbus, realizēt radošo muzikālo ideju. 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas, Mūzikas 

forma, Instrumentu mācība, Orķestra stilu 

vēsture, Kompozīcija, Instrumentācija, Notācija 

un improvizācija, Partitūras spēle, Klavierspēle, 

Harmonija, Polifonija 

5. Spēja sadarboties ar mūziķiem, mūziķu 

kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem, 

kompozīciju iestudēšanas procesā radīt pozitīvu un 

radošu atmosfēru. 

Uzņēmējdarbības pamati, Kompozīcija – 

skaņdarba iestudēšanas process, Instrumentācija, 

Psiholoģija, Pedagoga ētika 
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6. Spēja novērtēt kompozīcijas atskaņojuma 

tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba 

interpretāciju. 

Kompozīcija – skaņdarba iestudēšanas process, 

Instrumentācija, Klavierspēle, Mūzikas vēsture, 

Diriģēšanas pamati 

7. Spēja brīvi spēlēt vienu vai vairākus 

instrumentus. 

Klavierspēle, Brīvās izvēles studiju kursi – 

Instrumenta spēle 

8. Spēja organizēt un plānot savu radošo darbu. Uzņēmējdarbības pamati, Kompozīcija – 

skaņdarba iestudēšanas process 

9. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot 

darbu komandā vai vadot citu cilvēku darbu. 

Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija 

10. Spēja izklāstīt idejas un informāciju par 

jaunrades procesu. 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas, Mūzikas 

forma, Instrumentu mācība, Orķestra stilu 

vēsture, Kompozīcija, Instrumentācija, Notācija 

un improvizācija, Partitūras spēle, Klavierspēle, 

Harmonija, Polifonija 

11. Spēja pieņemt lēmumus, demonstrēt zinātnisku 

pieeju jaunrades problēmu risināšanā. 

Uzņēmējdarbības pamati, Mūsdienu 

kompozīcijas tehnikas, Mūzikas forma, 

Instrumentu mācība, Orķestra stilu vēsture, 

Kompozīcija, Instrumentācija, Notācija un 

improvizācija, Partitūras spēle, Klavierspēle, 

Harmonija, Polifonija 

12. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra, 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda 

13. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu 

prasības. 

Uzņēmējdarbības pamati 

(vides aizsardzība, civilā aizsardzība, darba 

aizsardzība) 

14. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu 

ievērošanu. 

Uzņēmējdarbības pamati (darba tiesiskās 

attiecības) 

15. Spēja ievērot autortiesības un blakus tiesības. Uzņēmējdarbības pamati (autortiesības un 

blakus tiesības) 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Komponēt, instrumentēt un aranžēt skaņdarbus, 

pielietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas. 

Kompozīcija, Instrumentācija, Mūsdienu 

kompozīcijas tehnikas, Mūzikas forma, 

Instrumentu mācība, Orķestra stilu vēsture, 

Kompozīcijas seminārs 

2. Spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu. Klavierspēle 

3. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases 

līdzekļus, lietot informācijas tehnoloģijas. 

Uzņēmējdarbības pamati, Elektroakustiskā 

mūzika, Mūsdienu kompozīcijas tehnikas 

4. Analizēt dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu 

skaņdarbus. 

Mūzikas forma, Partitūras spēle, Klavierspēle, 

Kompozīcija, Instrumentācija 

5. Piemērot skaņdarba ieceres rezultāta sasniegšanai 

atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus, mūzikas 

formu un kompozīcijas tehniku. 

Kompozīcija, Instrumentācija, Mūsdienu 

kompozīcijas tehnikas, Mūzikas forma, 

Instrumentu mācība, Mūzikas teorija 

6. Lietot mūzikas terminoloģiju valsts valodā un 

vismaz divās svešvalodās. 

Mūzikas forma, Partitūras spēle, Klavierspēle, 

Kompozīcija, Instrumentācija, Svešvalodas 

7. Sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un 

to vadītājiem, horeogrāfiem, novērtēt skaņdarba 

atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un 

izdarīt korekcijas. 

Kompozīcija – skaņdarba iestudēšanas process, 

Uzņēmējdarbības pamati, Meistarklases 

8. Veikt darbu individuāli un komandā. Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati  

9. Sistemātiski pilnveidot komponista profesionālo 

meistarību. 

Studiju plānā paredzētie visi studiju kursi, 

Meistarklases 

10. Pārvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

11. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas 

līmenī. 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda 
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12. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un 

higiēnas prasības. 

Uzņēmējdarbības pamati 

13. Ievērot vides aizsardzības noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati 

14. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati (darba tiesiskās 

attiecības) 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: 

1.1.literatūras vēsture Literatūras vēsture  

1.2.mākslas vēsture Mākslas vēsture 

1.3.filozofija  Filosofija un estētika 

1.4. reliģiju vēsture Ievads kultūras analīzē 

1.5. ētika Pedagoga ētika 
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 

2.1. Latvijas un Baltijas valstu tradicionālā mūzika Latvijas un Baltijas valstu tradicionālā mūzika 

2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija Psiholoģija 

2.3. pedagoģija  Pedagoģija 

2.4. komercdarbības pamati Uzņēmējdarbības pamati 

2.5. autortiesības un blakus tiesības Uzņēmējdarbības pamati 

2.6. mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās 

Mūzikas forma, Partitūras spēle, Klavierspēle, 

Kompozīcija, Instrumentācija, Latviešu 

valodas kultūra, Svešvalodas 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī: 
3.1. kompozīcija  Kompozīcija, Klavierspēle 

3.2. instrumentācija  Instrumentācija 

3.3. mūzikas vēsture un teorija Mūzikas vēsture, Mūzikas forma, Harmonija, 

polifonija 

3.4. mūzikas forma Mūzikas forma 

3.5. harmonija un polifonija Harmonija, Polifonija 

3.6. instrumentu mācība Instrumentu mācība 

3.7. mūsdienu kompozīcijas tehnikas Mūsdienu kompozīcijas tehnikas 

3.8. elektroakustiskā mūzika Elektroakustiskā mūzika 

3.9. orķestra stilu vēsture Orķestra stilu vēsture 

3.10. ģenerālbass un improvizācija Notācija un improvizācija 

3.11. mūzikas notācija (dažādu laikmetu un stilu kora, 

orķestra, operas un baleta partitūru pieraksti) 
Partitūru spēle, Kompozīcija, Instrumentācija, 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas, Notācija un 

improvizācija 

3.12. valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

3.13. divas svešvalodas saziņas līmenī Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, 

Franču valoda (pēc izvēles, ievērojot valodas 

apguves pēctecību) 

3.14. darba aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

3.15. vides aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

3.16. darba tiesiskās attiecības Uzņēmējdarbības pamati 

3.17. informācijas tehnoloģijas Uzņēmējdarbības pamati 

3.18. zinātniskās pētniecības metodes Mūzikas vēsture, Mūzikas forma, Mūsdienu 

kompozīcijas tehnikas, Partitūru spēle 

3.19. kompozīcijas attīstības stratēģija un plānošanas 

metodes 
Uzņēmējdarbības pamati, Kompozīcija 
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

Kompozīcija saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju 

programmu prasībām.  

Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu 

(izvilkums): 

III. Bakalaura programmas 

obligātais saturs 

7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 

kredītpunkti.  

9. Bakalaura programmas 

obligātais saturs. 

9.1. vispārizglītojošie studiju 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 

20 kredītpunkti. 

 

 

 

9.2. nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 

kredītpunkti. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Kompozīcija satura 

un apjoma parametri: 

 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 

pilna laika studijās. 

 

 

A daļa  
II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Ievads kultūras analīzē – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus tiesības, vides un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūra mūzikā – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un estētika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

A daļa  
Kopā: 36 KP 
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas – 1 KP 

Mūzikas vēsture - 24 KP 

Latviešu mūzikas vēsture – 5 KP 

Orķestra stilu vēsture – 3 KP 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika – 3 KP 

9.3. nozares profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Kopā: 60 KP 
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas – 3 KP 

Instrumentu mācība – 2 KP 

Elektroakustiskā mūzika – 3 KP 

Harmonija - 6 

Polifonija - 8 

Mūzikas forma - 8 

Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika – 2  KP 

Klavierspēle – 7 KP 

Diriģēšanas pamati – 2 KP 

Instrumentācija – 6 KP 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 

prasībām. Izvēloties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves saturu izstrādā 

studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes 

iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai paplašināšana i. 
Prakse: 26 KP  
Kompozīcija – 14 KP 

Partitūras spēle – 7 KP 

Ģenerālbass un improvizācija – 2 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  

Mūzikas vēsture un teorija – 2 KP 

Kompozīcija – 7 KP 

Instrumentācija – 3 KP 
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10. Studiju kursu izvēli 

bakalaura programmā, studiju 

kursu apjomu un saturu, kā arī 

prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajam grādam nosaka 

attiecīgās profesijas standarts. 

11. Studiju procesā vismaz 30 

procentus no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. 

15. Pēc bakalaura 

programmas apguves piešķir 

piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju un profesionālo 

bakalaura grādu nozarē 

(profesionālās darbības jomā). 

 

 

 

Profesijas standarts Komponists  

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 61 KP 

apjomā, t.i. vid. 38 procenti. 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 

profesionālais bakalaura grāds mūzikā un komponista 

profesionālā kvalifikācija. 

 

 
 

 

 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 
 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 8194,76 

- Akadēmiskā personāla izmaksas gadā uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 4725,11 

- 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 1195,11 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  
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Studiju programmas Kompozīcija viena studenta studiju izmaksas 

Kalkulācija 
 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 stud. 

= 10 kst. + 0,5 = 

10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Harmonija, eks. 15 : ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 15,5 

= 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Instrumentu 

mācība, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā 

mūzika, iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Kompozīcija, eks.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Partitūras spēle, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavierspēle, iesk 30  9,57 287,10 67,73 354,83 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Atskaņotāj-

mākslinieki 

kompozīciju 

iestudēšanai 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

141  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

324/ 

 

21,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1667,72 : 5 mēn. = € 333,54 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 2001,26 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

2. Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 stud. 

= 10 kst. + 0,5 = 

10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Harmonija, eks. 15: ar 6 stud. = 2,5 

+ indiv. 15,5 = 18 

kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Polifonija, iv 15: ar 6 stud. = 2,5 

+ indiv. 15 = 17,5 

9,57 167,48 39,51 206,99 

Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 

mūzika, eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 + 

0,5 eks. = 10,5 kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Kompozīcija, eks.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Partitūras spēle, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavierspēle, iesk 30  9,57 287,10 67,73 354,83 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Solfedžo, iv 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, 

u.c.) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Atskaņotāj-

mākslinieki 

kompozīciju 

iestudēšanai 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

170  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

354/ 

23,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 2010,74 : 5 mēn. = € 402,15 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 2412,89  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas 

vēsture, eks. 

60 : ar vid. 6 stud. = 

10 kst. + 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Harmonija, eks. 15: ar 6 stud. = 2,5 + 

indiv. 15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 2,5 + 

indiv. 15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, 

eks. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 + 0,5 + 

ind.15 = 20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Kompozīcija, 

eks.  

33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Partitūras spēle, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavierspēle, 

iesk 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Notācija un 

improvizācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  

mūzikā, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Atskaņotāj-

mākslinieki 

kompozīciju 

iestudēšanai 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

175  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta 

nedēļas kontaktstundu 

slodze)  

 

339/ 

 

22,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 2069,85 : 5 mēn. = € 413,97  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2483,82  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 

15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Kompozīcija, eks.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Partitūras spēle, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavierspēle, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Notācija un 

improvizācija, iesk. 
15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Atskaņotāj-

mākslinieki 

kompozīciju 

iestudēšanai 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

159,67  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

334/ 

 

22,5 

 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1888,54 : 5 mēn. = € 377,71  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2266,25  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas, iesk. 

15 : ar vid. 2 stud. 

= 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Elektroakustiskā 

mūzika, iesk. 

5: 2 = 2,5 + ind. 

15 = 17,5 

9,57 167,48 39,51 206,99 

Mūzikas vēsture, eks. 60 : ar vid. 6 stud. 

= 10 kst. + 0,5 = 

10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 15,5 

= 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 + 

0,5 + ind.15 = 20,5 

kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Kompozīcija, eks.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Partitūras spēle, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā metodika, 

iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Atskaņotājmākslinieki 

kompozīciju 

iestudēšanai 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

180,1  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

365/ 

 

24,5 

 

5. semestrī  kopā: EUR 2130,18 : 5 mēn. = € 426,04  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2556,22 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas, iesk. 

15 : ar vid. 2 stud. = 

7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Elektroakustiskā 

mūzika, iesk. 

15 : ar vid. 2 stud. = 

7,5 kst. + indiv. 15 = 

22,5 

9,57 215,33 50,80 266,13 

Mūzikas vēsture, eks. 60 : ar vid. 6 stud. = 

10 kst. + 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 + 0,5 + 

ind.15 = 20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Orķestra stilu vēsture, 

iesk. 
30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Kompozīcija, eks.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Klavierspēle, eks. 15 + esk. 2 = 17 9,57 162,69 38,38 201,07 

Instrumentācija, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistars 

30 

30 

9,57 

6,02 

287,10 

180,60 = 

467,70 

110,33 578,03 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika, DE 

30 : ar vid. 1,5 stud. = 

20 kst. + DE 1 = 21 

kst. 

9,57 200,97 47,41 248,38 

Mūz. teorēt. priekšmetu  

pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Atskaņotājmākslinieki 

kompozīciju 

iestudēšanai 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

263  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

351/ 

 

23,5 

 

6. semestrī  kopā: EUR 2979,07 : 5 mēn. = € 595,81  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 3574,88 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

 

7. 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas, eks. 

30 : ar vid. 2 stud. = 

15 + eks. 0,5 = 15,5 

kst. 

9,57 148,34 34,99 183,33 

Elektroakustiskā 

mūzika, eks. 

15 : ar vid. 2 stud. = 

7,5 kst. + eks. 0,5 = 

8 + indiv. 15 = 23 

9,57 220,11 51,92 272,03 

Mūzikas vēsture, eks. 60 : ar vid. 6 stud. = 10 

kst. + 0,5 = 10,5 
9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 kst. 
9,57 47,85 11,29 59,14 

Orķestra stilu vēsture, 

eks. 

30 : ar vid. 1,5 stud. = 

20 kst. + 0,5 = 20,5 

kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Kompozīcija, iesk.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Instrumentācija, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūz.teorēt. priekšm. 

pedagoģ. prakse, DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Atskaņotājmākslinieki 

kompozīciju 

iestudēšanai 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

159,5 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

305/ 

 

 

20,5 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1886,52 : 5 mēn. = € 377,30  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2263,82 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture, eks. 60 : ar vid. 6 stud. 

= 10 kst. + 0,5 = 

10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 kst. 

+ 0,5 = 5,5 kst. 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 + DE 1,5 

= 11,5 

9,57 

 

110,06 25,96 136,02 

Kompozīcija, DE  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Instrumentācija, DE 15 + DE 3 9,57 172,26 40,64 212,90 

Atskaņotājmākslinieki 

kompozīciju 

iestudēšanai 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

94,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

180/ 

12 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1117,74 : 5 mēn. = € 223,55  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1341,29  

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 18900,43 (astoņpadsmit  

tūkstoši deviņi simti euro 43 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 4725,11 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1342,77 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 167,85 stundas 

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 336 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,4 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā 2552 stundas 

semestrī – 319  stundas  (2552 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 21,5 stundas (319 stunda semestrī : ar 15 

nedēļām) 
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4) 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 

               Vairāku gadu garumā, katedra, izjūtot nepieciešamību veikt pārmaiņas studiju plānā un 

studiju kursu saturā atbilstoši šodienas aktualitātēm mākslinieciskās jaunrades procesos, 

diskusijās ar Muzikoloģijas katedras kolēģiem, darba devējiem, absolventiem un studentiem 

meklēja atrast studiju plānā un saturā aktuāliem procesiem atbilstošu jaunu līdzsvaru starp 

komponista izglītībai nepieciešamajai aktuālo mūzikas mākslas procesu izpēti un mūzikas 

teorijas pedagoga specialitātei nepieciešamajām fundamentālajām zināšanām mūzikas vēsturē un 

teorijā, lielāku vērību veltot 20. un 21. gadsimta mūzikai un tās izteiksmes līdzekļiem. Šī procesa 

rezultātā Kompozīcijas un Muzikoloģijas katedru sadarbībā aizvadītajā studiju gadā ir realizētas 

šīs pārmaiņas studiju plānā un saturā.  

       Izpētot arī citu Eiropas mūzikas augstskolu pieredzi, individuālās kompozīcijas nodarbības ir 

papildinātas ar grupu nodarbību – Kompozīcijas semināru, kur studējošie iepazīstas ar jaunrades 

aktualitātēm, to realizācijai pielietoto kompozīcijas tehniku kopējo teorētisko bāzi jau pirmajos 

semestros – ne tikai tālākajos hronoloģiski veidotajos kursos. Seminārā topošie komponisti 

attīsta prasmes prezentēt savas kompozīcijas un to radīšanas tehnoloģisko procesu, analizēt citu 

studējošo darbus un diskutēt par dažādām aktuālām kompozīcijas metodoloģijas problēmām.  

Elektroakustiskās kompozīcijas studijas papildinātas ar mūzikas tehnoloģijas un akustikas 

pamatu apguvi, mūzikas teorētiskie kursi nedaudz reducēti, hronoloģiski sakārtoti un saturā 

iestrādāts vairāk kredītpunktu un stundu pēdējo gadu desmitu mūzikas izteiksmes līdzekļu 

apguvei un analīzei. 

       Esot ERASMUS pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī tiekoties ar kolēģiem no visas 

pasaules viesu lekcijās  JVLMA, katedras docētāji katru gadu apmainās pieredzē par komponistu 

izglītošanas jautājumiem, iegūstot praktisku informāciju par studiju plāniem un to realizāciju, 

iestājeksāmeniem, beigšanas eksāmeniem, utt.  

      Esam konstatējuši, ka mūsu studiju programma Kompozīcijas faktiski ir Eiropas mērogā 

unikāla, jo reizē ar komponista profesiju mūsu bakalaura studiju absolventi saņem arī mūzikas 

teorijas pasniedzēja kvalifikāciju. Taču neskatoties uz studiju satura piesātinātību ar šim 

pedagoģiskajam darbam nepieciešamajiem studiju kursiem minēto apstākļu dēļ, mūsu absolventi 

komponista profesijas profesionalitātē ir līdzvērtīgi starptautiskajā mūzikas apritē. 

      Šoreiz tika salīdzinātas JVLMA ar  Berlīnes Hansa Eislera mūzikas augstskolas bakalaura 

kompozīcijas programmu, kas tāpat ilgst 8 semestrus. 

     Visi studiju kursi ir iekļauti t.s. moduļos. Kaut gan moduļi ir stingri reglamentēti pa 

semestriem - līdzīgi kā mūsu studiju plānos, izņemot izvēles kursus. 

        Atšķirības no mūsu kompozīcijas studijām: 

Kompozīcijas moduļu apguvē katra studiju gada pirmajā semestrī kompozīcija jāprezentē 

partitūras un mācību procesā veikto skiču veidā, bet gada otrajā semestrī – atskaņojumā. 

Klavierspēles pārbaudījumos ne tikai solo spēle, bet arī kamermuzicēšana. 

Instrumentācijas studijās obligāta instrumentāciju prezentēšana ar studentu orķestri. 

Mūzikas teorijas priekšmetu apguve – diezgan līdzīgas prasības, bet ļoti specifiski reglamentētas. 

Elektroakustiskās mūzikas studijas – līdzīgi kā pie mums. 

Modulis Analīze aizņem nozīmīgu vietu visos studiju gados, šis jēdziens ietver sevī gan akustiku 

un psihoakustiku, instrumentu mācību, formas analīzi u vēl citas jomas. Šīs zināšanas un 

prasmes jāprezentē referātu veidā. 

Vēstures tēmas ietver moduļi Mūzikas vēsture un estētika, kā arī Mūzikas stilu vēsture. 

Pie obligātiem moduļiem pieder Mūzikas menedžments un vairāki interdisciplināri moduļi. 

Plašs izvēles kursu piedāvājums. 

Nobeidzot bakalaura studijas – arī bakalaura diplomreferāts. 

Secinājumi – kopumā studiju satura piedāvājums diezgan līdzīgs kā pie mums. Berlīnē lielāks 

uzsvars uz analītiski teorētiskajām zināšanām un prasmi tās prezentēt, pie mums  - uz 

nepieciešamajiem metodiskajiem un pedagoģiskajiem kursiem. 
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5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 

(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm: 

Studējošo skaits studiju programmā kopā  - 13 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem 

studēja – 12 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem studēja 1 students; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits – 3 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 3  studenti, par fiziskas personas līdzekļiem – 0 studenti; 

-  absolventu skaits – 3 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 3 studenti; par 

fiziskas personas līdzekļiem studēja 0 studenti. 

 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Galvenā kompozīcijas katedras darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūst 

studējošo viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas 

formu atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Katedras docētāji regulāri veic arī pārrunas ar studentiem par studiju procesa kvalitatīvajiem 

un kvantitatīvajiem rādītājiem un studiju satura jautājumiem. 

Uzsākot studiju kursu vai semestri studējošie tiek informēti par veicamajiem uzdevumiem, 

sasniedzamajiem mērķiem, pārbaudījumu termiņiem, izmantojamiem materiāliem. 

Nozīmīgi iegūt studenta viedokli pēc studijām ārvalstu augstskolās īpaši, kad students 

atgriežas no studijām  ERASMUS apmaiņas programmā. Parasti katedras sēdē tiek izvērtēta 

studenta gūtā pieredze studijās  ERASMUS apmaiņas programmā. 

 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto 

māksliniecisko un pedagoģisko prasmju līmeni ir apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās 

zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu speciālistam uzticē tos 

pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst komponista 

izglītošanas  prasībām. Pozitīvi tiek vērtēta arī pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās 

izglītības noderīgums dzīvē. Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju studiju la ikā papildināties 

meistarkursos un apmaiņas programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru 

absolventi  atzīst radītās plašas iespējas iesaistīties radošajos projektos.  

       Lielākā daļa mūsu absolventu darbojas kā aktīvi, arī starptautiski atzīti komponisti. Gandrīz 

visi ir Komponistu savienības biedri un viņu mūzika tiek izvēlēta Latvijas reprezentācijai 

ISCM/Starptautiskās laikmetīgās mūzikas asociācijas/ koncertos. 

      Absolventi labprāt darbojas arī kopīgos projektos, turpinot studiju laikā uzsāktās tradīcijas. 

7 autoru / Selga Mence, Anitra Tumševica, Laura Gustovska, Evija Vecumniece, Juta Bērziņa un 

Platons Buravickis/ kopprojekts Zaļā pasaka ar Imanta Ziedoņa tekstu pēc atskaņojuma ar 

mūzikas skolu orķestri skan arī profesionālo orķestru koncertos, 2014. gada novembrī tika izdots 

CD un partitūras variantā, kā teicējiem piedaloties Laurim Reinikam un Jakovam Rafalsonam. 

CD izdošanu organizēja Latvijas simfoniskās mūzikas biedrība sadarbībā ar izdevniecību 

„Musica Baltica”.  Projektu atzinīgi novērtēja arī Ausma Kantāne–Ziedone un Rimants Ziedonis 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā. Tiek veikta aptauja par 

studiju kursu īstenošanas kvalitāti un  studiju vides novērtēšanu. 

Arī šogad absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu pēc 

studiju kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus.  
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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 / Kompozīcija Elektroakustiskā mūzika Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompozīcija Elektroakustiskā mūzika Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompozīcija Elektroakustiskā mūzika Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompozīcija Elektroakustiskā mūzika Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompozīcija Instrumentu mācība Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāsamazina 

B / Kompozīcija Latviešu valodas kultūra Nesvarīgs Vidējs Jāsamazina 

B / Kompozīcija Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika 

Nesvarīgs Augsts Jāsamazina 

B / Kompozīcija Literatūra mūzikā Nesvarīgs Vidējs Jāsamazina 

B / Kompozīcija Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompozīcija Mūzikas vēsture Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāsamazina 

B / Kompozīcija Mūzikas vēsture Svarīgs Augsts Jāsamazina 

B / Kompozīcija Pedagoga ētika Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 

B / Kompozīcija Pedagoģija Svarīgs Vidējs Jāsamazina 

B / Kompozīcija Pedagoģija Svarīgs Vidējs Jāsamazina 

B / Kompozīcija Uzņēmējdarbības pamati Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

 

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 patstāvīgā darba iespēju nodrošināšanu JVLMA 

telpās.  
 

 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

            2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 

iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus 

pasākumus un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

  Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no 

dalībniekiem pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 

              Darbība JVLMA iekšienē.   

       Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu 

pieteikumu izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam 

atbalstam var pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  

          Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

       Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, 

Senātā, Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 
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        Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā 

JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 

23. JVLMA labākā kameransambļa konkursā. 

        JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā ar 

viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, kas 

guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. Atvērto 

durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

        Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī 

kopīgi ar JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

       Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo identitāti. 

             Darbība ārpus JVLMA. 

       JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas 

Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākusi 

piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kur 

tiek pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

        Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pārstāv 

JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

        Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. 

gada stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 

Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 

Nākošā akadēmiskā gada mērķis:  Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju 

iespējas.  

   1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekmētu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti 

skaidri kritēriji kompetences vērtēšanai, skaidri formulētas pārbaudījumu prasības, lai studiju 

kursa apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās varētu patstāvīgajā darbā 

pilnvērtīgi apgūt saturu.   

  2. Būtiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura apguvei 

plašāk izmantot e-studiju vidi.  

  3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti,  atbalstīt atsevišķu  studiju kursu apguvi 

angļu valodā, kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas iespējas.  

  4. Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi veicināt studējošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 

pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju vides 

sakārtotība, u.c.).  

  5. Palielināt studējošo  atbildību par valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu (atbirums 

nesekmības dēļ, nepamatota eksmatrikulēšanās pēc studējošā paša vēlēšanās). 

Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 

  6. Regulāri veikt studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 

programmu īstenošanas kvalitāti. 

  7. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respektējot studentu aptaujas anketās sniegtās 

atsauksmes, uzlabot -  studiju kursu izvēles iespējas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti, 

saskarsmes kultūru, telpu rezervēšanas sistēmu patstāvīgā darba veikšanai). 

  8. Nodrošinot JVLMA Senāta lēmumu kvalitatīvu īstenošanu studiju procesa organizācijas 

jautājumos, panākt JVLMA iekšējās kontroles plānā iestrādāto termiņu ievērošanu visām JVLMA 

struktūrvienībām, bet īpaši visu katedru vadītāju  darba pienākumu savlaicīgu izpildi. 
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

 

2.5. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

 

1) Studiju programmas nosaukums: 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālā bakalaura studiju programma 

„Mūzikas vēsture un teorija“ 
kods 42212 

 

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija:  profesionālais bakalaura grāds 

mūzikā/ muzikologs 

(5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) 
 

  

3) Studiju programmas mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo muzikologu 

sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, muzikologa 

profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi 

konkurēt mūziķu un mūzikas kritiķu profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti 

profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu 

pamatuzdevumu, ievēro humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, 

individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus, respektē  Latvijas tautas 

intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas 

kultūras mantojumu. 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt muzikologa augstāko profesionālo 

kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības mūzikas 

teorētisko priekšmetu pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām un integrēti akadēmiskajām studijām atbilstošas mācību metodes un 

darba organizācijas formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās 

pētniecības darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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         2.5.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  

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

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Rezultāti 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas A daļas - 

profesionālo studiju kursu (muzikoloģija un etnomuzikoloģija, Latvijas un Baltijas valstu 

tradicionālā mūzika, mūzikas vēsture un teorija, mūzikas forma, harmonija un polifonija, 

instrumentu mācība, orķestra stilu vēsture, interpretācijas stili, partitūru spēle un 

instrumentācija) un vispārizglītojošo studiju kursu (komercdarbības pamati, autortiesības un 

blakus tiesības, literatūras vēsture un literatūras teorija, filozofija un estētika, ētika) apguves 

rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 5.profesionālās 

kvalifikācijas līmeņa Muzikologa profesijas standartā iestrādātajām prasībām.  

B daļas - profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursu 

(pedagoģija, psiholoģija, pedagoga ētika, mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika) 

apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas 

profesionālās vidējās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās 

izglītības iestāžu  profesionālo mūzikas priekšmetu pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas 

par mācību un audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves 

pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, 

izglītojamā darbības motivēšanas metodēm, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, 

mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas 

profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  atbilstoši mūzikas 

profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  noslēguma 

prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt mācību priekšmeta saturu un  

turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un 

muzikologa profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku 

izpratni profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas nozares 

attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa 

zināšanu – mūzikas vēsturē, mūzikas teorijā, mūzikas formu analīzē, skaņdarbu interpretācijas 

stilos un mūzikas teorētisko priekšmetu apguves metodikā - atbilst muzikologa profesijas 

augstāko sasniegumu līmenim. Muzikologs spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības 

pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas 

pedagoģijas nozares profesionālajiem termiņiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi 

kompozīcijas tapšanas procesos, novērtēt skaņdarba interpretāciju, atskaņojuma tehnisko un 

māksliniecisko līmeni. 
 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti 

Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības 

pamati, svešvalodas, pedagoga ētika, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un 

mūzikas nozares profesionālos teorētiskos (mūzikas vēstures un teorijas studiju satura bloks) 

un praktiskos studiju kursus (partitūru spēle un instrumentācija, skatuves runa, arhīvu prakse, 

lauka pētījumi, lektora prakse, redaktora prakse, publicistikas prakse, žurnālistikas prakse, 

akadēmisko vai tradicionālo instrumentu spēle) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas 

muzikologa pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas 

standartā Muzikologs  prasmju daļā iestrādātajām prasībām.  
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Muzikologs ieguvis prasmes: 

- analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus, skaņdarbu 

struktūru, mūzikas formu, mūzikas izteiksmes līdzekļus, 

- novērtēt skaņdarba atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

- nodarboties ar publicistiku, mūzikas pētniecību,  

- rakstīt anotācijas, kritikas, atsauksmes, sniegt atzinumus,  

- vadīt koncertlekcijas, lasīt lekcijas,  

- veikt darbu individuāli un grupā,  

- pilnveidot savu profesionālo meistarību.  

Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis 

prasmes: 

- plānot savu un izglītojamo jaunrades darbu,  

- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,  

- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus,  

- motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam,  

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas),  

- veidot mācību metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās 

saziņas līmenī, lietot mūzikas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, 

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

aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, 

piedaloties JVLMA organizētajos projektos. 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 

- atbildīgi un patstāvīgi veikt muzikologa un mūzikas profesionālās izglītības pedagoga 

pienākumus, 

- pielietot zināšanas muzikoloģijas jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām 

atziņām,  

- izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības,  

- analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus,  

- vadīt koncertlekcijas, demonstrējot uz instrumenta skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus,  

- rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu, sadarboties ar kultūras un 

izglītības institūcijām, mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem, 

komponistiem, veicinot latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē,  
- organizēt un plānot savu radošo un pētniecisko darbību, 

- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas 

mūzikas skolām un vidusskolām,  

- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  

- plānot, organizēt un vadīt mācību stundas,  

- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, izskaidrot 

mācīšanās paņēmienus,  

- salīdzināt skaņdarbu interpretācijas,  

- formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus,  

- analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas 

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

speciālistiem, gan ar nespeciālistiem, 

- parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā,  

- uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku 

darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.  

Speciālists spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko 

attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo 

aktu prasības. 
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Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

 

Rezultāti 

Studiju kursu Filosofija, Ētika, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, 

Mūzikas vēsture, Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika, Pedagoģija un 

Psiholoģija apguves rezultātā students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt 

nepieciešamo informāciju par mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un 

lietot informāciju,  sintezēt mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, 

atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas 

viedokļa analizēt dažādas muzikologa profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves 

situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba 

veikšanai mūzikas nozarē. 

  

Absolvents spēj: 

- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju muzikoloģijas un mūzikas pedagoģijas jomā 

un to izmantot,  

- pieņemt lēmumus un risināt problēmas muzikoloģijas zinātnes nozarē un muzikologa 

profesijā,  

- parādīt, ka izprot muzikologa  un pedagoga profesionālo ētiku,  

- izvērtēt mūzikas ietekmi uz vidi un sabiedrību,  

- piedalīties mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 

 

2.4.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas papildu prasības 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, izņemot 

personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.  

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, 

kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, 

centralizēto eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina 

vidējās izglītības gala pārbaudījumu vērtējumu priekšmetos Latviešu valoda, 

Svešvaloda, kur iegūtais vērtējums nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduvēji” (10 ballu 

sistēmā) vai 3 - “viduvēji” (5 atzīmju sistēmā). 

        Lai konstatētu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA 

profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu 

prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām.  

        

Papildu prasību pārbaudījumi: 

Mūzikas vēsture un teorija 

 mūzikas literatūra 

 solfedžo 

 mūzikas teorija (harmonija, polifonija, forma) 

 kolokvijs akadēmiskajā mūzikā 

 Etnomuzikoloģija  

 mūzikas literatūra 

 solfedžo un mūzikas teorija 

 kolokvijs tradicionālajā mūzikā 

 



374 

 

 

2.5.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 

sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, 

norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 
 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

Programmas daļas  Studiju kursi 

A daļa - 

programmas 

obligātā daļa:  

150 ECTS  KP 

iekļauti 

profesionālie 

studiju kursi  

(120 ECTS KP) 

un  

 

 

 

vispārizglītojošie 

studiju kursi  

(30 ECTS KP).  

 

 

 

 

 

1. Profesionālie studiju kursi – 120 ECTS  KP  

Profesionālo studiju cikls muzikoloģijā sastāv no 18 studiju kursiem: 

teorētisko zināšanu apguves nodrošināšanai plānoti 11 studiju kursi (88,5 KP), 

praktisko iemaņu apguvei - 8 studiju kursi ( 31,5 KP).  

Profesionālo studiju cikls tradicionālajā mūzikā sastāv no 15 studiju kursiem: 

teorētisko zināšanu apguves nodrošināšanai plānoti 8 studiju kursi (70,5 KP), 

praktisko iemaņu apguvei - 7 studiju kursi ( 49,5 KP).  

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

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati), Ievads kultūras analīzē, Literatūra mūzikā, Mākslas 

vēsture, Filozofija un estētika, Pedagoga ētika, Svešvaloda nodrošina zināšanu 

padziļināšanu humanitāro un sociālo zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  

komunikatīvās pamatiemaņas.  

B daļa – 

ierobežotās 

izvēles daļa  
(profesionālās 

izglītības mūzikas 

teorētisko priekšmetu 

pedagoga studiju kursi   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 

nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas muzikologs varētu 

veikt mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas 

profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  

Ierobežotās izvēles daļas apguve muzikologam paver plašākas darba tirgus 

iespējas, kā arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas 

profesionālās izglītības sistēmā. 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  

Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispārējā metodika, Mūzikas 

teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP: Pedagoģiskā prakse 

C daļa - brīvās 

izvēles kursi 9 

ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu saturs 

dod iespēju padziļināt vai paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas 

muzikoloģijas specializācijas jomās – informātikas tehnoloģijās, lietišķajās 

svešvalodās, daudzveidīgāku mūzikas stilu  un žanru apguvē, mūsdienu 

kompozīcijas tehnikās, improvizācijā. 

Prakse – 39 

ECTS  KP: 

 

Prakses periods ir 8 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā un radošā darba pieredzi, 

prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības 

vienotību.  Mūzikas vēstures un teorijas programmas studentiem prakses laikā 

ir plānota: klavierspēle, folkloras prakse, lektora prakse, redaktora prakse, 

publicistikas prakse, žurnālistikas prakse, arhīvu prakse, bet 

Etnomuzikoloģijas apakšprogrammas studentiem prakses laikā ir plānota: 

arhīvu prakse, tradicionālās mūzikas ansambļa prakse, lauka pētījumi, lektora 

prakse un publicistikas prakse.  
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Valsts 

pārbaudījumi  

18 ECTS KP: 

 

Mūzikas vēstures un teorijas programmas studentiem programmas noslēgumā 

ir jākārto integrētais valsts pārbaudījums mūzikas vēsturē un teorijā un 

jāaizstāv bakalaura darbs muzikoloģijā 18 KP apjomā, Mūzikas teorētisko 

priekšmetu metodikas un pedagoģiskās prakses studiju kursu noslēgumā 

jākārto diplomeksāmens. 

Etnomuzikoloģijas apakšprogrammas studentiem studiju noslēgumā ir jākārto 

šādi diplomeksāmeni - kolokvijs etnomuzikoloģijā, kolektīvās muzicēšanas 

koncerteksāmens, jāaizstāv bakalaura darbs.  

Tradicionālās mūzikas pedagoģiskās prakses studiju kursu noslēgumā jākārto 

diplomeksāmens. 

 

Studiju plāns 
 

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite;  

E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

 N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām) – 88,5 KP 
Bakalaura darbs 7,5 I 125 75     15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30iv/3  

Muzikoloģija 1,5 G 10 30 30i/ 

1,5 

       

Mūzikas vēsture 34,5 G 440 480 60E/ 

4,5 

60E/3 60E/ 

3 

60E/ 

3 

60E/ 

4,5 

60E/3 60E/9 60E/ 

4,5 

Latviešu 

mūzikas vēsture 

7,5 G 80 120     30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/

3 

Mūzikas 

termonoloģija 

1,5 G 25 15   15i/ 

1,5 

     

Harmonija 4,5 G 75 45 15 

* 

E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

* 

E/1,5 

     

Polifonija 6 G 100 60  15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

   

Mūzikas forma 9 G 120 120   30 

*E/1,5 

30 

*E/1,5 

30 

*E/3 

30 

*E/3 

  

Instrumentu 

mācība 

3 G 50 30 30i/3        

Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 60 60      30i/1,5 30E/3  

Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Džeza mūzika 3 G 50 30 30iv/3        

Populārās 

mūzikas vēsture 

1,5 G 10 30  30iv/ 

1,5 

      

  



376 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

 N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Praktiskā daļa – 31,5 KP 

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/3 30iv/ 

1,5 

      

Harmonija 4,5 I 75 45 15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

     

Polifonija 6 I 100 60  15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

   

Mūzikas forma 6 I 100 60   15 

* 

E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

  

Partitūras spēle 

un instrumentā-

cija 

6 I 115 45  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

Ritmika 3 G 20 60 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

      

Skatuves runa 1,5 G 10 30   30i/ 

1,5 

     

Skaidrojums: * - studiju kursa teorētiskās un praktiskās daļas kopējais eksāmens. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides un 

civilā aizsardzība) 

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,5 

    

Uzņēmēj-darbības 

pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) 

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

1,5 

20i/10 

3 

    

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

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30 i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/ 

1,5 

 

24i/ 

1,5 

 

24i/ 

1,5 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

Vispārējā 

metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 3   

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

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

/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

 N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP  (studiju kursus  - Klavierspēles metodika un Klavierspēles ped. prakse  var izvēlēties tikai 

kompleksi ) 

C1 – vispārējie izvēles kursi 
Kompozīcija 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   

Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 65 315       15i/3  

Svešvaloda 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 G 65 15       15i/3  

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/1,5   

Instrumenta spēle 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   

Improvizācija 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā mūzika” 

apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programmai “Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 

Klavierspēles 

metodika 

3 G 65 15      15DE 

/ 3 

  

Klavierspēles 

ped. prakse 

4 

6 

I 130 30      15i/3 15 

DE 

/3 

 

Prakse – 39 KP 
Klavierspēle 18 I 300 180 30i/3 30E/ 

3 

30i/ 

1,5 

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

Arhīvu prakse 1,5 G/I 25 5/10  15i/1,5       

Lauka pētījumi 3 G/I 65 10/5   15i/3      

Lektora prakse 3 G/I 65 5/10    15i/3     

Redaktora prakse 4,5 G/I 105 5/10     15i/4,5    

Publicistikas 

prakse 

4,5 G/I 105 5/10      15i/4,5   

Žurnālistikas 

prakse 

4,5 G/I 105 5/10       10i/3 5i/1,5 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas vēsture 

un teorija 

 

9 

 

G 

 

225 

 

15 
       15DE 

/9 

Bakalaura darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 

9 

 

I 

 

210 

 

30  
        

30 

DE/9 

 

Etnomuzikoloģija    studiju plāns  
 

Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvī-

gā darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām) –  75 KP 
Bakalaura darbs 6 I 100 60     15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

DE 

Etnomuzikoloģija 4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Ievads mūzikas 

vēsturē 
1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 
3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 
15 G 250 150     30iv/ 

3 

60iv/6 30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 
4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/

3 
    

Džeza vēsture 1,5 G 10 30     30i/1,5    
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvī-

gā darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Pasaules tautu mūzika 18 G 300 180 30E/3 30E/

3 

30E/3 30E/3 30E/3 30E/3   

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika 
9 G 120 120 30i/3 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/3     

Latviešu tradicionālās 

dziedāšanas stili 
3 G 50 30 30i/3        

Tradicionālais 

instrumentārijs un 

instrumentālā mūzika 

3 

 

G 50 30 30E/3        

Folklora  3 G 50 30   30E/3      

Kultūras 

antropoloģija 

3 G 50 30   30E/3      

Praktiskā daļa –  45 KP 

Solfedžo 4,5 G 65 55 30i/1,5 25E/3       

Mūzikas teorija 

un analīze 

9 G 120 120 30i/1,5 30i/1,5 30i/3 30E/3     

Transkripcija 3 G 50 30 30i/3        

Tradicionālā 

dziedāšana 

7,5 I 125 75  15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
  

Tradicionālo 

instrumentu spēle  

7,5 I 125 75 15i/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
   

Ansamblis 13,5 G 185 175 30i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 20i/4,5 DE 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību pamati, 

vides un civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 25 15  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     

B daļa – profesionālās izglītības tradicionālās mūzikas pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

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

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

/1,5 

   

Tradicionālās 

mūzikas mācīšanas 

metodika 

4,5 G 50 30      30DE/ 

3 

  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

 

N
o
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a
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v
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d
s 

 

Patstāvī-

gā darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīvās izvēles studiju kursi – 9 KP  
C – izvēles vispārējie studiju kursi 

Kompozīcija 3 vai 

1,5 

G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Speciālā  

datorprogramma  

3 vai 

1,5 

G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
  

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 vai 

1,5 

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

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 15 65      15i/3   

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 vai 

1,5 

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

Instrumenta spēle 3 vai 

1,5 

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

Improvizācija 3 vai 

1,5 

G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/1,5   

Lietuviešu 

tradicionālā kultūra 

un folklora 

3 G 10 30      15iv/ 

1,5 

15iv/1,5   

Lietuviešu valoda 3 G 10 30      15iv/ 

1,5 

15iv/1,5   

Prakse – 39 KP 
Arhīvu prakse 10,5 I 260                 20      5i/1,5 5i/1,5 5i/3 5 i/4,5 

Tradicionālās 

mūzikas ansambļa 

prakse 

6 I 140 20     10i/3 5i/1,5 5i/1,5 DE 

Lauka pētījumi 10,5 G/I 180 77/23 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

10/5 

i/1,5 

10/5 

i/1,5 

10/5 

i/1,5 

10/5 

i/1,5 

7/3 

i/1,5 

 

Lektora prakse 3 G/I 65 5/10     15i/3    

Redaktora prakse 3 G/I 65 5/10       15i/3  

Publicistikas 

prakse 

3 G/I 65 5/10       15i/3  

Žurnālistikas 

prakse 

3 G/I 65 5/10       10i/ 

1,5 

5i/1,5 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

etnomuzikoloģiā 

3 G 65 15        15 

DE/3 

Kolektīvās 

muzicēšanas 

koncerteksāmens 

6 G 130 30         30 DE/ 

6 

Bakalaura darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

9 I 210 30         30 

DE/9 

 

2.5.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes 

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

           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, 
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noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un 

vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, 

katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

         Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju 

vides izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt vairāku studiju kursu saturu, saņemt 

docētāju konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 

nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi 

studenti iegūst tiesības  strādāt par mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu mūzikas 

profesionālajās izglītības iestādēs. Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā 

prakse tika organizēta Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, Rīgas 

Domes pašvaldības mūzikas skolās ar kurām ir noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumā ir 

noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu 

pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem.  

Pēc Muzikoloģijas katedras Mūzikas vēstures un Mūzikas teorijas klašu docētāju 

ierosinājuma JVLMA Senāts 2015. gada 27. maijā apstiprināja izmaiņas studiju programmā, no 

2015. gada 1. septembra JVLMA uzsāks īstenot studiju apakšprogrammu ar būtiskām 

izmaiņām, kuras nosaukums būs Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika. 

Tā kā spēkā esošais muzikologa profesijas standarts būtiski akcentē žurnālistisko 

un publicistisko, kā arī sociālās komunikācijas prasmju apguves nepieciešamību studiju laikā,  

Muzikoloģijas katedras Mūzikas vēstures un Mūzikas teorijas klašu docētāji un programmas 

studējošie, analizējot šo jautājumu secināja, ka turpmākajā īstenojamajā studiju plānā jāatvēl 

vairāk laika studiju kursiem, kuri ir saistīti ar žurnālistisko un publicistisko prasmju ieguves 

nepieciešamību. Tas izraisīja objektīvu nepieciešamību izstrādāt studiju plānus, kas ļautu 

atbilstoši izvēlētajai profesionālajai specializācijai apgūt komunikācijas teorijas un žurnālistikas 

vispārējās metodes, kā arī sniegtu padziļinātas zināšanas par profesionālās mūzikas kultūras 

raksturīgajām struktūrām, to funkcionēšanas specifiku, teorētiskajiem un praktiskajiem 

aspektiem sabiedrībā un cilvēka dzīvē, tādējādi, pamatojot mūzikas socioloģijas studiju kursa 

ieviešanas nepieciešamību. 

Izmaiņu rezultātā  tika atrastas kontaktstundu rezerves jauniem nozares 

teorētiskajiem studiju kursiem un profesionālajām praksēm. Pārskatot līdzšinējās studiju 

programmas Mūzikas vēsture un teorija studiju plāna īstenošanu, ieviešot jaunu 

apakšprogrammu Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika tiks koncentrēts (saīsināts) studiju 

kursu Mūzikas vēsture, Harmonija, Polifonija, Bakalaura darbs apguves plānojums. Šo studiju 

kursu īstenošana koncentrētākā veidā ir objektīvi iespējama, pārskatot šo studiju kursu saturu, 

apguves metodoloģiju un studiju darba formas. Savukārt līdzšinēja is studiju kurss Ritmika un  

prakses studiju kurss Lauka pētījumi tiek pārcelti kā C daļas izvēles studiju kursi (Lauka 

pētījumi ar jaunu nosaukumu kā Etnomuzikoloģiskie lauka pētījumi). 

Ieviešot koncentrētāku studiju kursu Mūzikas vēsture, Harmonija, Polifonija 

apguvi un izsverot nepieciešamību studiju kursu apguvē stimulēt to apgūstamā satura maksimāli 

loģiski savstarpēji pakārtotu starppriekšmetisku saikni, jaunajā bakalaura studiju 

apakšprogrammā Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika ir plānots 1. semestrī līdztekus 

apgūstamajam mūzikas vēstures viduslaiku un renesanses periodam sākt ar polifonijas stingrā 

stila zināšanu un prasmju apguvi. Attiecīgi 2. semestrī, kad mūzikas vēstures kursā tiek apgūts 

baroka un klasicisma periods, loģiska ir arī harmonijas (kas balstās uz tieši šo stilu mūzikā 

vēsturiski izveidojušos tonalitātes jēdzienu) kursa apguves uzsākšana. Šī salīdzinoši nelielā (ar 

laika nobīdi viena semestra ilgumā) atšķirība harmonijas un polifonijas studiju kursu apguves 

secībā, salīdzinot ar pašlaik spēkā esošu studiju plānu, pēc būtības neko nemaina teorētisko un 

praktisko zināšanu apguvē studijās augstskolā. Savukārt atšķirība no mūzikas vidusskolā 

apgūstamo teorētisko priekšmetu apguves secības, tiek atspoguļotas objektīvas atšķirības starp 

vidējās un augstākās izglītības līmeņiem. 
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Ar līdzīgu pamatojumu kā iepriekšējā punktā jaunajā bakalaura studiju 

apakšprogrammā Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika līdzšinējo studiju kursu Latviešu 

mūzikas vēsture plānots īstenot kā studiju kursu Latvijas mūzikas vēstures seminārs no 1. līdz 5. 

studiju semestrim. 

Ievērojot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartā noteikto obligāto 

nepieciešamību studiju apakšprogrammā īstenot ar informācijas tehnoloģiju apguvi saistītu 

studiju kursu profesionālās darbības jomā, līdzšinējais programmas Mūzikas vēsture un teorija 

studiju kurss Muzikoloģija jaunajā apakšprogrammā Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika 1. 

studiju semestrī tiks īstenots kā kurss Mūzikas informācijas tehnoloģijas. Kursa ietvaros tiks 

apgūtas pamatzināšanas par dažāda veida informācijas avotiem un to izmantošanas 

tehnoloģijām muzikoloģijas nozarē, apgūtas un pilnveidotas prasmes ar dažādu tehnoloģiju 

palīdzību iepazīt, analizēt, noformēt un prezentēt dažāda veida informāciju profesionālās 

darbības jomā, šādā veidā studiju sākumposmā iegūstot arī pirmās padziļinātās zināšanas par 

muzikoloģijas nozari kopumā.  

Līdzšinējā Mūzikas vēstures studiju kursa apguves koncentrācija ļaus jaunajā 

bakalaura studiju apakšprogrammā Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika 5., 6. 7. un 8. 

studiju semestrī īstenot mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu izvēles tematisko daļu 

apguvi. Līdz ar to studiju apakšprogrammas Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika 

studējošajiem radīsies iespēja šo tematisko daļu ietvaros apgūt daudzveidīgāku saturu, līdzīgi kā 

tas jau tiek īstenots citu bakalaura mūzikas studiju programmās. Mūzikas vēstures un teorijas  

studiju kursu izvēles tematisko daļu apguves iespēja balstīsies uz jau citās bakalaura 

programmās esošā kopīgā kontaktstundu resursa izmantojumu un ekonomiski papildus 

kontaktstundu izlietojumu neprasīs. 

Iepriekšējos punktos norādīto studiju kursu īstenošanas koncentrācijas ceļā iegūtās 

kontaktstundas tiks izmantotas, lai bakalaura studiju apakšprogrammas Mūzikas vēsture, teorija 

un žurnālistika studiju plāna izmaiņu rezultātā ieviestu divus pilnīgi jaunus studiju kursus. 

Jauns studiju kurss Komunikācijas teorijas un žurnālistikas metodes tiek plānots 

apguvei 1. un 2. studiju semestrī, kas ir loģiski pirms publicistikas, žurnālistikas, redaktora un 

arī lektora prakses studiju kursiem nākošajos studiju semestros. Studiju kurss sastāvēs no divām 

tematiskajām daļām. 1. semestrī tiks apgūtas teorētiskās pamatpieejas komunikācijas procesu 

skaidrojumā, komunikācijas procesu izpratnei nepieciešamās pamatkompetences, tai skaitā 

nepieciešamā terminologija un metodoloģiskie pamatprincipi komunikācijas situāciju analīzē, 

metodiski un sistemātiski analizējot dažāda līmeņa  komunikācijas procesus, kā arī risinot 

komunikācijas problēmas. 2. semestrī tiks apgūtas teorētiskas un praktiskas zināšanas par 

informācijas vākšanas metodēm un žanriem preses žurnālistikā, kā arī tiks veidota un trenēta 

prasme zināšanas izmantot žurnālistisku tekstu veidošanā. Tiks analizētas dažādas žurnālistikas 

skolas un dažādu mediju žanri, tādējādi 

apgūstot analītiski kritisku pieeju, teorētiskus priekšstatus par žurnālistikas  žanru sistēmu un 

starpžanru formātiem. 

Jauns studiju kurss Mūzikas socioloģija tiek plānots apguvei 5. un 6. studiju 

semestrī, līdz ar to mūzikas vēstures un pārējo mūzikas teorētisko disciplīnu obligāto studiju 

kursu apguves noslēgumā piedāvājot apgūt profesionālās mūzikas kultūras sociālās dimensijas 

dažādus aspektus un analīzes prasmes. Studiju kurss sastāvēs no divām tematiskajām daļām. 5. 

semestrī tiks apgūtas teorētiskas zināšanas mūzikas socioloģijā un tai tuvu stāvošās disciplīnās 

(mūzikas antropoloģija, mūzikas psiholoģija u.c.), akcentējot galvenās idejas un teorētiskās 

koncepcijas, ar kuru palīdzību mūsdienās tiek analizēta mūzika un ar to saistītās aktivitātes – 

radīšana, ražošana, patērēšana, gaume, izmantošana politiskiem un citiem mērķiem. 6. semestrī 

notiks iepazīšanās ar sociālo pētījumu pamatmetodēm, koncentrēti apgūstot kvalitatīvās izpētes 

pieejas (intervija, novērojums, lauka pētījums u.c.) un kvantitatīvās pieejas (aptauja, 

kontentanalīze u.c.), kā arī izpētes metodes, kas iekļauj abu iepriekšminēto pieeju elementus 

(gadījuma studijas, kvalitatīvā salīdzinošā analīze). Metožu apguve plānota praktiskā veidā – 

veicot patstāvīgus/grupas darbus, kuru priekšmets saistīts ar mūziku.  
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Bakalaura studiju apakšprogrammā Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika ir 

plānots arhīvu, lektora, publicistikas, žurnālistikas un redaktora prakses īstenot divu, nevis 

viena (kā līdzšinējās programmas studiju plānā) studiju semestra ilgumā. Tādējādi tiks 

pilnvērtīgāk nodrošināta attiecīgo profesionālo zināšanu un prasmju apguve studiju procesā.  

Atbilstoši vairāku studiju kursu pārkārtošanai jaunajā bakalaura studiju 

apakšprogrammā Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika studiju noslēguma kvalifikācijas 

Bakalaura darba izstrāde tiks īstenota 6., 7. un 8. semestrī. Šāds īstenošanas plānojums loģiski 

izrietēs no studiju kursu apguves secības – sākumā tiks apgūti visi profesionālās kvalifikācijas 

obligātie teorētiskie un praktiskie studiju kursi, lai studiju noslēguma posmā studējošais 

motivēti varētu izvēlēties viņu interesējošo bakalaura darba tematisko pamatievirzi  un, 

balstoties uz iepriekš apgūtajām zināšanām un prasmēm, to izstrādāt.  

Līdz ar šīm izmaiņām turpmāk bakalaura studiju programma Mūzikas vēsture un 

teorija pastāvēs kā loģisks ietvars divu to veidojošu apakšprogrammu Mūzikas vēsture, teorija 

un žurnālistika un Etnomuzikoloģija īstenošanai, objektīvi atspoguļojot divu atšķirīgu un 

vienlaikus abpusēji nozīmīgu pētniecības un praktiskās darbības virzienu pastāvēšanu 

muzikoloģijas nozarē mūsdienās. Kopumā studiju programmas īstenošana atbildīs Mūzikas 

akadēmijas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem sagatavot kvalificētus mūzikas vēstures un 

teorijas speciālistus mūzikas nozarē. 

           Vērtēšanas sistēma. Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un 

studiju kursu aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. 

Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un 

studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, 

darbības izvērtēšanas.  

Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. 

Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. 

Par lēmumu izpildi sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, atsevišķus jautājumus apspriež un 

pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa 

eksāmenos, ieskaitēs, koncertos. Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. 

Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu 

programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju 

kursa apguves sākumā.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus 

pamatprincipus: 

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

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

izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A daļas, B 

daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  

  Vērtēšanas pamatformas 

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

minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 

Vērtēšanas kritēriji 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

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

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

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

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

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
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2.5.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 

ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 

ministrija sadarbībā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA 

absolventu nodarbinātībai ir radītas plašas iespējas. Muzikologi strādā Televīzijā, radio, bieži 

vien izvēlas pašnodarbinātās personas statusu,  ir kultūras institūciju vadošie darbinieki, kultūras 

sfēras vadītāju padomnieki, ierēdņi, bet kultūrizglītības iestādēs muzikologiem ir plašs darba 

lauks, veicot mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga pienākumus. Kultūras ministrijas padotībā 

esošo kultūras un kultūrizglītības institūciju uzskaitījums, kuros strādā JVLMA absolventi - 

muzikologi: 

 

Profesionālās organizācijas 

- Mediji 

- Latvijas Televīzija; 

- Latvijas Radio; 

- Latvijas Koncerti; 

- Nacionālā Opera un balets;  

- Akadēmiskais koris “Latvija”; 

     - Latvijas Radio koris; 

     - Orķstri; 

     - Teātri; 

     - Bibliotēkas 

 

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;  

           

  Profesionālās ievirzes mūzikas  

143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas 

programmas 
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2.5.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir 

bijuši). 

        Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izvērtēja studiju 

virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju programmu Mūzikas 

vēsture un teorija. Studiju virziena Mākslas studiju programmas vērtēja par četrām galvenajām 

vērtēšanas grupām:  

 

1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  
 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīmēta studiju 

programmas īstenošanas kvalitāte. Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu un rezultātus, 

komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes muzikologus  un nozares pedagogus, 

jaunie speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs.  
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2.5.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

1) studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 

Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izrakstus/anotācijas . 

apakšprogramma Mūzikas vēsture un teorija 
Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 
N

o
d

ar
b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām) – 88,5 KP  
Bakalaura 

darbs 
7,5 I 4 sem. iv Studiju kursā students apgūst pētnieciskā darba iemaņas, attīsta prasmes 

padziļināti vispārināt mūzikas vēsturiskās un teorētiskās zināšanas 

konkrētā pētniecības jomā, iepazīst muzikoloģijas ievirzes zinātniskos 

pētījumus - stilus, metodes, skolas, problēmrakstus  un uz iegūto 

teorētisko zināšanu bāzes izstrādā bakalaura darbu.    

Muzikoloģija 1,5 G 1 sem. i Studiju kurss ievada mūsdienu muzikoloģijas pamatjautājumos, metodēs, 

pieejās un muzikoloģijas vēsturē. Saturs aplūko izmaiņas, kas iezīmējas 

pēdējo gadu desmitu Eiropas muzikoloģijā attiecībā uz tādiem 

jautājumiem kā muzikoloģijas priekšmets, uzdevumi, attiecības ar citām 

zinātnēm, mūzikas zinātnes nozares izcelsme un pētniecības metožu 

arsenāli. Kurss iepazīstina ar izmaiņām, kādas vērojamas mūzikas 

pastāvēšanas un izplatīšanas formām, skaņu ierakstu tehniku un 

globalizācijas rezultātā, to iespaidu uz mūzikas lietojumu un uztveri.  

  

Mūzikas 

vēsture 
34,5 G 8 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par 

būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, 

kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu mūzikas 

estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  Austrumeiropas 

mūzikas kultūru parādības. 

 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, atšķirt nozīmīgākos stilus 

un kompozīcijas skolas pēc to estētiskajām nostādnēm un skaņraksta 

principiem, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu 

mūzikas stilu reprezentantus. 

Latviešu 

mūzikas 

vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atklāt latviešu komponistu skaņdarbu 

nacionālo specifiku, saistot to ar citām 19.-20.gs. Eiropas zemju mūzikas 

kultūrām, kā arī vēsturisko kontekstu. 

Kursa saturs nodrošina zināšanas par svarīgākajām latviešu mūzikas 

kultūras norisēm vēsturiskā, stilistisko īpatnību un žanru attīstības, to 

mijiedarbības skatījumā. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par 

izcilākajām latviešu klasiskās mūzikas personībām, viņu skaņdarbiem, 

par Dziesmu svētkiem kā nacionālās kultūras fenomenu un nemateriālās 

kultūras mantojumu UNESCO dokumentos, par  latviešu 

atskaņotājmākslas aktualitātēm un attīstību. 

Mūzikas 

terminoloģija 
1,5 G 1sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas terminoloģijas teorētiskajiem 

pamatiem, iepazīstina ar lingvistiskās triādes vārds–jēdziens–termins 

veidošanas un izpratnes zinātniskajiem principiem muzikoloģijā. Kursa 

ietvaros tiek apgūtas prasmes analītiski izvērtēt mūzikas terminoloģijas 

vēsturisko attīstību latviešu valodā dažādu periodu ortogrāfijas un 

leksikoloģijas kontekstā, orientēties mūzikas terminoloģijas specifikā un 

lietojumā modernajā latviešu valodā. 

Harmonija 4,5 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un formveides 

līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu 

harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta mūzikas analītiskās prasmes.  

Polifonija 6 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas  izteiksmes un formveides 

līdzekļiem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas vēsturiski stilistisko 

evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas raksturīgākām parādībām, attīsta 

mūzikas analītiskās un kompozīcijas tehnikas prasmes.  

Mūzikas 

forma 
9 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas formveides mūzikas attīstības 

procesu likumsakarībām, iepazīstina ar galvenajiem teorētiskajiem 

pētījumiem mūzikas formas nozarē, skaņdarba formas analīzes metodēm, 

mūzikas formas pamatkomponentiem, mūzikas formu vēsturi, dažādu 

gadsimtu homofonām formām, attīsta analītiskās prasmes.  

Instrumentu 

mācība 
3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā orķestra 

instrumentiem, to skanējuma tehniskām iespējām, diapazoniem, 

reģistriem, tembriem, par katra instrumenta īpašībām un iedabu, par 

dinamiskajām iespējām, attīsta prasmes praktiskajā instrumentācijā.  

Orķestra stilu 

vēsture 
4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas orķestra 

sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, rakstības stilus,  

padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā.  
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par Latvijas un Baltijas tradicionālās 

mūzikas stiliem un žanriem, saturu aplūko  plašākā – vēsturiskā, 

reģionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – kontekstā, par tradicionālās 

mūzikas pētniecības vēsturi,  attīsta mūsdienu tradicionālās kultūras 

procesu analītiskās prasmes. 

Džeza vēsture 3 G 1  sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par džeza mūzikas specifiku, uzbūves un 

attīstības principiem, vēsturisko attīstību un žanriem, kā arī par tās 

funkcijām sabiedrībā un kultūrā. 

Populārās 

mūzikas 

vēsture 

1,5 G 1  sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par būtiskiem populārās  mūzikas attīstības 

procesiem - žanru attīstību, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu mūzikas 

estētiskajām nostādnēm pasaulē. 

Praktiskā daļa – 31,5 KP 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar 

dzirdi galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju 

mūzikas valodas tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un 

intonēšanas iemaņas. 

Harmonija 4,5 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta harmonijas izteiksmes līdzekļu lietošanas 

prasmes, analizējot un demonstrējot dažādu laikmetu, stilu un 

žanru kompozīcijas.  

Polifonija 6 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta polifono izteiksmes līdzekļu lietošanas 

prasmes, analizējot un demonstrējot dažādu laikmetu, stilu un 

žanru polifonā stila kompozīcijas. 
 

Mūzikas 

forma 

6 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta mūzikas izteiksmes līdzekļu lietošanas 

prasmes, analizējot un demonstrējot dažādu laikmetu, stilu un 

žanru kompozīciju mūzikas formas. 

Partitūras 

spēle un 

instrumen-

tācija 

6 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt dažādu laikmetu, stilu un 

žanru skaņdarbu partitūras, analizēt un izvērtēt to 

instrumentāciju,  sniedz zināšanas un attīsta prasmes  

instrumentācijas tehnikās.  

Ritmika 3 G 2 sem. i Studiju kurss piedāvā apgūt ritmikas metodisko paņēmienu 

izmantošanas prasmes, kuras būs nepieciešamas nākošajam 

mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogam viņa praktiskajā 

darbībā: realizēt ritmikas vingrinājumus ritma izjūtas un kustību 

koordinācijas attīstībai, muzikālās dzirdes un atmiņas attīstībai, 

muzikālās fantāzijas un iztēles attīstībai, improvizācijas 

paņēmienu izmantošanu kustībās sasaistē ar mūzikas raksturu, 

dinamiku, reģistru, tempu un formu. 

Skatuves 

runa 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izpēti, 

vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas 

vingrinājumus kopā ar žestu valodu.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga lietojuma 

īstenošanu praksē, panākt runas prasmes kultūru, runas 

saliedēšanu ar ķermeņa kustību un izteiksmi. 

 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 

valodas 

kultūra 

(lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 

principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 

valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 

valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot koptu 

latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, atšķirt 

pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no neiederīga, 

neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un ikdienas darbību 

saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu palīgliteratūru 

tekstveides procesā. 

Ievads 

kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā par 

modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 

galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību dažādās 

reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un kultūrantropologu teorijām 

un to jaunākajām atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas veidojušās 

attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 
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Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Uzņēmēj-

darbības 

pamati  

(Darba 

tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības 

un blakus 

tiesības, vides 

un civilā 

aizsardzība) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 

nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 

vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 

darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 

pamatprincipiem. 

 

 

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.  

 

Uzņēmēj-

darbības 

pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā savstarpēji 

saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares 

darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības 

modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides būtību  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un 

vadīt mūzikas projekta realizāciju. 

 

Mākslas 

vēsture 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 

attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 

* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā;  

* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 

kultūrā; 

* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm;  

* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un 

vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt 

savu viedokli. 

Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 

pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 

attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  filozofisko problēmu loku 

mūsdienās, filozofijas attīstības tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 

atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 

aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas zināšanas 

un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu komunicēšanos 

svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot jaunākos informācijas 

avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei.  

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, runāšanas 

un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību C2 līmenim.  

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students:  

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 

sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos  

ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem;  

* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās 

atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām situācijām;  

* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 

darbības pašnoteikšanās procesā; 

 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot risināt 

problēmsituācijas; 

* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 

audzēkņu personības attīstību; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozarē, 

spēj to analizēt un izmantot praksē. 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas;  

* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to 

sasniegšanu; 

* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas 

veidošanas principus; 

* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un 

sabiedrību: 

* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību;  

* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 

sasniegumus, sava darba efektivitāti; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 

jautājumiem un izmantot to praksē. 

 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

 

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas 

metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 

mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga 

ētika 

3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 

prasmēm. 

 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP  

C1 – vispārējie izvēles kursi 
Kompozīcija 3 G 2 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 1 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 G 1 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 2 sem. i 

Elektro-

akustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 2 sem. i 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi  
(jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā mūzika” apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programma i “Mūzikas 

teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī)  

Klavier-

spēles 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst klavierspēles mācību stundas 

organizācijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, stundu 

modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 

satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles 

tehnikas un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu 

iestudēšanas metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas 

veidus, formas, kritērijus.  

Klavierspēles 

ped. prakse 

6 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 

programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

Prakse – 39 KP 
Klavierspēle 

 

 

 

18 

 

 

 

I 

 

 

 

6 sem. 

 

E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas muzikologam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu 

un žanru klavierkompozīcijas, analizētu klaviermūzikā lietotās 

kompozīcijas tehnikas, spētu demonstrēt tos koncertlekcijās.  

 

Arhīvu 

prakse 

1,5 I/G 1 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par arhīvu un 

bibliotēku darbības un to katalogu uzbūves principiem, par 

nozīmīgākajiem Latvijas mūzikas bibliotēkām un to fondiem 

(īpaši LNB Letonikas nodaļā un LAkB Rokrakstu un reto 

grāmatu nodaļā glabātajiem latviešu mūzikas rokrakstiem, 

skaņdarbu partitūrām), par galvenajiem valsts mūzikas arhīviem 

un to svarīgiem latviešu mūzikas dokumentu fondiem un to 

izmantošanu.  

 

Lauka 

pētījumi 

3 I/G 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas par lauka pētījumu 

formām un šādu pētījumu uzdevumiem, praktiskajās nodarbībās 

uzkrāj pieredzi tradicionālās kultūras procesu analīzē, attīsta 

prasmes apstrādāt lauka pētījumos iegūto informāciju un 

aprakstīt etnogrāfiskos avotus.  

 

Lektora 

prakse 

3 I/G 1 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par lekciju 

formām, lektora darbības uzdevumiem, lektora un 

mērķauditorijas saskarsmes psiholoģiju, par skatuves kultūru un 

skatuves runas profesionālajām niansēm attīsta lektora prasmes 

– koncertu programmas pieteikšana un vadīšana, lekciju 

lasīšana, izmantojot audio/videomateriālus, uzbūvēt jeb modelēt 

lekciju kādā noteiktā lektora darba formā. 

 

Redaktora 

prakse 

4,5 I/G 1 sem. i Studiju kursa sniedz nepieciešamās profesionālās prasmes 

tekstu rediģēšanā, apstrādāt no citiem avotiem aizgūtu 

informāciju, rediģēt mūzikas publicistikas un zinātniskus 

tekstus, lietot redaktora darbā nepieciešamos palīglīdzekļus.  

 

Publicistikas 

prakse 

4,5 I/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādiem mūzikas 

publicistikas žanriem, valodas stila īpatnībām, attīsta prasmes 

analītiski vērtēt kultūras un mūzikas dzīvi noteiktā vēstures 

kontekstā, analīzes rezultātus, spriedumus un vērtējumus trāpīgi 

(oriģināli) izpaust rakstveidā, ievērojot labu, mūsdienīgu 

latviešu literāro valodu. 

 

Žurnālistikas 

prakse 

4,5 I/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par žurnālistikas formām radio 

mūzikas raidījumos, par žurnālista ētiku, radio mūzikas 

redaktora darba specifiku, mikrofona lietošanas kultūru, attīsta 

prasmes vadīt muzikālu programmu radio tiešajā ēterā, intervēt 

vai komentēt kādu mūzikas dzīves norisi tiešajā ēterā.  
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

 

9 

 

G 

1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  
 

Bakalaura 

darba izstrāde 

un 

aizstāvēšana 

 

9 

 

I 

1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, 

uzziņu un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, 

diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un 

praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomdarbu un publiski to 

aizstāv. 
 

apakšprogramma Etnomuzikoloģija 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursu apraksta prasībām) –  75 KP 
Bakalaura 

darbs 

6 I 4 sem. iv Studiju kursā students apgūst pētnieciskā darba iemaņas, attīsta 

prasmes padziļināti vispārināt mūzikas vēsturiskās un 

teorētiskās zināšanas konkrētā pētniecības jomā, iepazīst 

muzikoloģijas ievirzes zinātniskos pētījumus - stilus, metodes, 

skolas, problēmrakstus un uz iegūto teorētisko zināšanu bāzes 

izstrādā bakalaura darbu.    

 

Etno-

muzikoloģija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par tradicionālo mūziku pasaulē, 

iepazīstina ar antropoloģijas pamatterminoloģiju, ar 

tradicionālās mūzikas attīstības tendencēm mūsdienās, 

etnomuzikoloģijas vietu citu zinātņu vidū, iepazīstina ar 

izmaiņām, kādas vērojamas mūzikas pastāvēšanas un 

izplatīšanas formām, skaņu ierakstu tehniku un globalizācijas 

rezultātā, to iespaidu uz mūzikas lietojumu un uztveri, attīsta 

pamatiemaņas etnomuzikoloģiskās un mūzikas kultūru analīzē.  

  

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 

kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 

romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 

izpratni par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti 

lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 

reprezentantus. 

 

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu 

mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko 

tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem 

māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 

lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 

postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

15 G 4 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar mērķi 

padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas vēsturē, Laikmetīgās 

mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija un analīze iegūtās zināšanās un 

prasmes saistībā ar profesionāla mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  

3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka mūzikas 

stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  

20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem padziļina izpratni 

un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu mūzikas stilistikas 

specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās specializācijas repertuāru un 

praktiskās interpretācijas jautājumiem.  

6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz izpratni 

un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem 

faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes mehānismi starp klasiskās un 

populārās mūzikas žanriem. 

Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā iespēja 

studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu no kopēja 

piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas tēmu.  Tādējādi tiek 

iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par kontekstu un vispārējām stilistiskām 

likumsakarībām ar konkrētas specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi 

nodrošinot  specializācijas profesionālās prasmes.  

Latvijas mūzikas 

vēsture 
4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 

un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 

veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 

Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 

būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 

gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 

mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas stilistiskos 

reprezentantus. 
Džeza vēsture 1,5 G 1  sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par džeza mūzikas specifiku, 

uzbūves un attīstības principiem, vēsturisko attīstību un 

žanriem, kā arī par tās funkcijām sabiedrībā un kultūrā. 
Pasaules tautu 

mūzika 
18 G 6 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par tradicionālo mūziku pasaulē, 

par tās funkcijām sabiedrībā un kultūrā, veido 

etnomuzikoloģiskās un mūzikas kultūru analīzes pamatiemaņas.  
Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

9 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par Latvijas un Baltijas 

tradicionālās mūzikas stiliem un žanriem, saturu aplūko plašākā 

– vēsturiskā, reģionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – 

kontekstā, par tradicionālās mūzikas pētniecības vēsturi,  attīsta 

mūsdienu tradicionālās kultūras procesu analītiskās prasmes.  
Latviešu 

tradicionālās 

dziedāšanas 

stili 

 

3 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

i 

 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu tradicionālās 

dziedāšanas reģionālajiem un lokālajiem stiliem, to izpausmēm, 

attīsta prasmes analizēt latviešu tradicionālās dziedāšanas 

parādības, raksturot stilus, demonstrējot ar balsi konkrētus 

piemērus. 
Tradicionālais 

instrumentārijs 

un 

instrumentālā 

mūzika 

3 

 

G 1 sem. i Studiju kurss aplūko organoloģijas vēsturi, metodoloģiju un 

instrumentu tipoloģiju, latviešu tradicionālā instrumentārija 

lietojumu, funkcijas un semantiku, terminoloģijas un 

konstrukcijas jautājumus dokumentālajā mūzikā un literatūrā.   

Folklora  3 G 1 sem. E Studiju kurss iepazīstina ar folkloras pētniecības 

pamatjēdzieniem – folklora, tauta, identitāte, tradīcija un 

kreativitāte, autentiskums, teksts, folkloras žanrs un žanru 

sistēma, šo jēdzienu izpratnes maiņu pēdējā attīstības posmā, 

aplūko galvenos mūsdienu folkloristikas virzienus un 

svarīgākos pētniecības metodoloģijas jautājumus. 
Kultūras 

antropoloģija 
3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras antropoloģijas 

teorijām un pētniecības metodēm, par kultūru kā dažādu 

institūciju kopumu, kuru veido cilvēka uzvedība un simboli, kā 

arī par autoantropoloģiju – kā studēt studēt un saprast 

sabiedrību pie kuras pieder pats pētnieks. 
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Praktiskā daļa –  45 KP 
Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 

galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas valodas 

tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas iemaņas.  

Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt mūzikas 

skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu mūzikas materiālu, ir 

izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. 

iemaņu koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas 

izteiksmes līdzekļiem un to praktisko pielietojumu skaņdarbu 

interpretācijā.   

Mūzikas teorija 

un analīze 
9 G 4 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt dažādu kultūru, stilu un žanru 

mūziku (tradicionālās monofonās mūzikas kultūra, latviešu teiktās 

dziesmas, gregoriskie dziedājumi, mesas un dievkalpojumi, 18. – 19.gs. 

komponētā vokālā kamermūzika, tradicionālā polifonās mūzikas 

kultūra, Rietumeiropas akadēmiskā polifonā mūzika, 18.- 19.gs. 

akadēmiskā mūzika, homofonija, variēšana, refrēnformas senajā un 

tradicionālajā mūzikā, latviešu vēlīnā slāņa tradicionālā mūzika, 20.-

21.gs. akadēmiskā un populārā mūzika) orientēties mūzikas tipoloģijās 

un pielietot starptautiski pazīstamu mūzikas terminoloģiju.  

Transkripcija 3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar transkripciju tehnikām un transkripciju 

tipiem etnomuzikoloģiskajā pētniecībā un praksē, attīsta prasmes 

pielietot dažādas transkripciju tehnikas lauka pētījumu u.c. 

dokumentālu ierakstu atšifrēšanā un pētniecībā, attīsta prasmes veidot  

etnonotācijas, lasīt dažādus starptautiskajā praksē pazīstamus 

transkripciju tipus. 

Tradicionālā 

dziedāšana 

7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes interpretēt dažādus latviešu tradicionālās 

dziedāšanas stilus, orientēties latviešu tradicionālās vokālās mūzikas 

repertuārā, pamatot un raksturot dažādiem lokāliem tradicionālās 

dziedāšanas stiliem raksturīgākās izpausmes.  

Tradicionālo 

instrumentu 

spēle  

7,5 I 5 sem. iv Studiju kursa veido prasmes spēlēt latviešu tradicionālos instrumentus 

– stabules, dūdas, kokles, ģīgas, vijoli, ermoņikas u.c. pamatiemaņu 

līmenī, no tiem vismaz divus instrumentus spēlēt brīvi, atbilstoši  

tradicionālās instrumentālās mūzikas žanriem un lokālajiem stiliem. 

Kursa noslēgumā students orientējas latviešu tradicionālās 

instrumentālās mūzikas lokālo stilu panorāmā un spēj reproducēt 

attiecīgās instrumentu spēles tehnikas, pārzina dokumentēto latviešu 

tradicionālās instrumentālās mūzikas repertuāru.  

Ansamblis 13,5 G 7 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes aprobēt studiju gaitā apgūto teorētisko 

zināšanu un praktisko iemaņu kompleksu. Studiju kursa apguves 

rezultātā students pārvalda dažādus tradicionālos dziedāšanas stilus, 

daudzbalsības veidus un ansambļa formas, prot muzicēt ansamblī, 

izmantojot dažādus tradicionālās mūzikas instrumentus un vokālās 

tehnikas, orientējas dažādos valodas dialektos un intonāciju specifikā.  

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 

valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Literatūra 

mūzikā 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 
Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 
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B daļa – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Tradicionālās 

mūzikas 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas tradicionālās mūzikas mācīšanas metodikā, 

mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību 

stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta 

satura prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, 

audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles vispārējie studiju kursi – 9 KP  
Kompozīcija 3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Speciālā  dator-

programma  

3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Svešvaloda 3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Elektro-

akustiskā 

mūzika 

3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Improvizācija 3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Lietuviešu 

tradicionālā 

kultūra un 

folklora 

3 G 2 sem. iv 

Lietuviešu 

valoda 

3 G 2 sem. iv 

Prakse – 39 KP 
Arhīvu prakse 10,5 I 4 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par arhīvu un 

bibliotēku darbības un to katalogu uzbūves principiem, par 

nozīmīgākajiem Latvijas mūzikas bibliotēkām un to fondiem 

(īpaši LNB Letonikas nodaļā un LAkB Rokrakstu un reto 

grāmatu nodaļā glabātajiem latviešu mūzikas rokrakstiem, 

skaņdarbu partitūrām), par galvenajiem valsts mūzikas arhīviem 

un to svarīgiem latviešu mūzikas dokumentu fondiem un to 

izmantošanu.  

Tradicionālās 

mūzikas 

ansambļa 

prakse 

6 I 3 sem. i Studiju kursā Ansamblis iegūtās prasmes aprobē publiskā 

koncertdarbībā - vada  tradicionālās mūzikas ansambļus un pats 

tajos muzicē.  

Lauka 

pētījumi 
10,5 G/I 7 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas par lauka pētījumu 

formām un šādu pētījumu uzdevumiem, praktiskajās nodarbībās 

uzkrāj pieredzi tradicionālās kultūras procesu analīzē, attīsta 

prasmes apstrādāt lauka pētījumos iegūto informāciju un 

aprakstīt etnogrāfiskos avotus.  
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Lektora 

prakse 
3 G/I 1 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par lekciju 

formām, lektora darbības uzdevumiem, lektora un 

mērķauditorijas saskarsmes psiholoģiju, par skatuves kultūru un 

skatuves runas profesionālajām niansēm attīsta lektora prasmes 

– koncertu programmas pieteikšana un vadīšana, lekciju 

lasīšana, izmantojot audio/videomateriālus, uzbūvēt jeb modelēt 

lekciju kādā noteiktā lektora darba formā.  

Redaktora 

prakse 
3 G/I 1 sem. i Studiju kursa sniedz nepieciešamās profesionālās prasmes 

tekstu rediģēšanā, apstrādāt no citiem avotiem aizgūtu 

informāciju, rediģēt mūzikas publicistikas un zinātniskus 

tekstus, lietot redaktora darbā nepieciešamos palīglīdzekļus.  

Publicistikas 

prakse 
3 G/I 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādiem mūzikas 

publicistikas žanriem, valodas stila īpatnībām, attīsta prasmes 

analītiski vērtēt kultūras un mūzikas dzīvi noteiktā vēstures 

kontekstā, analīzes rezultātus, spriedumus un vērtējumus trāpīgi 

(oriģināli) izpaust rakstveidā, ievērojot labu, mūsdienīgu 

latviešu literāro valodu. 

Žurnālistikas 

prakse 
3 G/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par žurnālistikas formām radio 

mūzikas raidījumos, par žurnālista ētiku, radio mūzikas 

redaktora darba specifiku, mikrofona lietošanas kultūru, attīsta 

prasmes vadīt muzikālu programmu radio tiešajā ēterā, intervēt 

vai komentēt kādu mūzikas dzīves norisi tiešajā ēterā.  
 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

etno-

muzikoloģiā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

etnomūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un 

savu kompetenci students kolokvija veidā pierāda 

diplomeksāmenā. 

Kolektīvās 

muzicēšanas 

koncert-

eksāmens 

6 G 1 sem. DE Students ar muzicējošu vienību iestudē vienas koncertdaļas 

tradicionālās mūzikas repertuāru un publiskā koncertā pierāda    

tradicionālās mūzikas ansambļa vadīšanas un muzicēšanas 

prasmes. 

Bakalaura 

darba izstrāde 

un 

aizstāvēšana 

9 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, 

uzziņu un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, 

diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un 

praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomdarbu un publiski to 

aizstāv. 

2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā.  

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 

programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 

programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Muzikologs un Ministru kabineta noteikumu 

Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras (saīsin. EKI) apraksta prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija apraksts 

izstrādāts atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standarta 

Muzikologs kompetences, prasmju un zināšanu prasībām. 

Profesijas kods – 2652  04 

Nodarbinātības apraksts 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

– muzikologs ir speciālists, kurš pēta un izskaidro mūzikas attīstības procesus, 

mūzikas attīstības likumsakarības, savāc un analizē muzikoloģijas jomas nepieciešamos datus, 

izdara slēdzienus, kas ietver mūzikas sociālo, zinātnisko vai ētisko aspektu atspoguļojumu, 

izklāsta informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu gan nespeciālistu auditorijā, analizē 

un izvērtē dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus, vada koncertlekcijas, spēlē vismaz vienu 
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mūzikas instrumentu, lasa lekcijas, sastāda koncertprogrammas, sniedz informāciju par 

mūzikas dzīves notikumiem, novērtē atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, 

skaņdarba interpretāciju, veicina latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē, 

rūpējas par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu, pielieto masu mēdiju 

mūsdienīgos tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami muzikologa pamatuzdevumu veikšanai. 

Muzikologs strādā kultūras un izglītības jomas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta 

persona, vai individuālais komersants. 

 

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

 

1. Spēja pielietot zināšanas muzikoloģijas jomā, 

pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām 

atziņām. 

Muzikoloģija, Mūzikas vēsture, Mūzikas forma, 

Instrumentu mācība, Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika, bakalaura darbs 

2. Spēja izskaidrot mūzikas attīstības 

likumsakarības, muzikālās daiļrades procesus. 

 

Muzikoloģija, Mūzikas vēsture, Mūzikas forma, 

Instrumentu mācība, Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika, bakalaura darbs 

3. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un 

stilu skaņdarbus. 

 

Mūzikas vēsture, Mūzikas forma, Instrumentu 

mācība, Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika, 

Orķestra stilu vēsture  

4. Spēja vadīt koncertlekcijas, demonstrējot uz 

instrumenta skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus. 

 

Muzikoloģija, Lektora prakse, Klavierspēle, 

Mūzikas forma, Mūzikas vēsture 

5. Spēja lasīt lekcijas, pielietojot jaunākās 

informācijas tehnoloģijas. 

 

Uzņēmējdarbības pamati,  Lektora prakse, 

Klavierspēle   

6. Spēja novērtēt skaņdarba interpretāciju, 

atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni. 
Mūzikas forma, Instrumentu mācība, Orķestra 

stilu vēsture, Prakse 

7. Spēja nodarboties ar publicistiku, mūzikas 

pētniecību, rakstīt anotācijas, kritikas, atsauksmes, 

sniegt atzinumus.  

Prakses – publicistikas prakse, redaktora prakse, 

lektora prakse, muzikoloģija, mūzikas formas 

analīze 

8. Spēja rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras 

mantojuma saglabāšanu. 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika, 

Muzikoloģija, Prakses 

9. Spēja sadarboties ar kultūras un izglītības 

institūcijām, mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to 

vadītājiem, horeogrāfiem, komponistiem, veicinot 

latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras 

apritē. 

Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija, Prakses 

10. Spēja brīvi spēlēt vismaz vienu mūzikas 

instrumentu. 

Klavierspēle 

11. Spēja organizēt un plānot savu radošo un 

pētniecisko darbību. 
Muzikoloģija, Uzņēmējdarbības pamati, Prakses 

12. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot 

darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku 

darbu. 

Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija, 

Pedagoģija 

13. Spēja pieņemt lēmumus un rast risinājumus 

mainīgos vai neskaidros apstākļos. 
Muzikoloģija, Uzņēmējdarbības pamati, Prakses 

14. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu 

risināšanā. 
Muzikoloģija, Bakalaura darbs, Psiholoģija, 

Uzņēmējdarbības pamati  

15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra, 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda 

16. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu 

prasības. 

Uzņēmējdarbības pamati 

(vides aizsardzība, civilā aizsardzība, darba 

aizsardzība) 
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17. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu 

ievērošanu. 

Uzņēmējdarbības pamati (darba tiesiskās 

attiecības) 

18. Spēja ievērot autortiesības un blakus tiesības. Uzņēmējdarbības pamati (autortiesības un 

blakus tiesības) 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādu laikmetu, 

stilu un žanru skaņdarbus, skaņdarbu struktūru, 

mūzikas formu, mūzikas izteiksmes līdzekļus. 

 

Mūzikas forma, muzikoloģija, polifonija, 

harmonija, mūzikas vēsture, orķestra stilu 

vēsture 

2. Novērtēt skaņdarba atskaņojuma tehnisko un 

māksliniecisko līmeni. 
Mūzikas forma, muzikoloģija 

3. Nodarboties ar publicistiku, mūzikas pētniecību, 

rakstīt anotācijas, kritikas, atsauksmes, sniegt 

atzinumus. 

Muzikoloģija, bakalaura darbs, prakses 

4. Spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu. 

 

Klavierspēle  

5. Vadīt koncertlekcijas, lasīt lekcijas. 

 

Lektora prakse, Klavierspēle, Mūzikas forma, 

Mūzikas vēsture  

6. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases 

līdzekļus, lietot biroja tehniku un informācijas 

tehnoloģijas. 

Informācijas tehnoloģijas, Muzikoloģija, 

Bakalaura darbs, Prakses 

7. Lietot mūzikas terminoloģiju valsts valodā un 

vismaz divās svešvalodās. 

Mūzikas forma, Muzikoloģija, Mūzikas termini 

8. Sadarboties ar kultūras un izglītības institūcijām, 

mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, 

horeogrāfiem un komponistiem. 

Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati, Prakses  

9. Veikt darbu individuāli un komandā. 

 

Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati, Prakses 

10. Plānot un vadīt komandas darbu.  

11. Sistemātiski pilnveidot muzikologa profesionālo 

kvalifikāciju. 

Studiju plānā paredzētie visi studiju kursi, 

Meistarklases 

12. Pārvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

13. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas 

līmenī. 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda 

14. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un 

higiēnas prasības. 

Uzņēmējdarbības pamati 

15. Ievērot vides aizsardzības noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati 

16. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati (darba tiesiskās 

attiecības) 

17. Prasme pārzināt dokumentu pārvaldības 

noteikumus un gatavot dokumentus atbilstoši tiem. 

Uzņēmējdarbības pamati, Latviešu valodas 

kultūra, Prakses 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: 

1.1.literatūras vesture un literatūras teorija Literatūras vēsture  

1.2.mākslas vēsture Mākslas vēsture 

1.3.filozofija  Filosofija un estētika 

1.4. reliģiju vēsture Ievads kultūras analīzē 

1.5. ētika Pedagoga ētika 
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2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 

2.1. Latvijas un Baltijas valstu tradicionālā mūzika Latvijas un Baltijas valstu tradicionālā 

mūzika 

2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija Psiholoģija 

2.3. pedagoģija  Pedagoģija 

2.4. komercdarbības pamati Uzņēmējdarbības pamati 

2.5. autortiesības un blakus tiesības Uzņēmējdarbības pamati 

2.6. mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās 

Mūzikas forma, Partitūras spēle, 

Klavierspēle, Kompozīcija, 

Instrumentācija, Latviešu valodas kultūra, 

Svešvalodas 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī: 

3.1. muzikoloģija un etnomuzikoloģija Muzikoloģija/ Etnomuzikoloģija 

3.2. mūzikas vēsture un teorija Mūzikas vēsture, Mūzikas forma, 

Harmonija, polifonija 

3.3. mūzikas forma Mūzikas forma 

3.4. harmonija un polifonija Harmonija, Polifonija 

3.5. instrumentu mācība Instrumentu mācība 

3.6. orķestra stilu vēsture, interpretācijas stili Orķestra stilu vēsture, Mūzikas vēsture, 

Populārās mūzikas vēsture, Džeza mūzika 

3.7. partitūru spēle un instrumentācija Partitūru spēle un instrumentācija 

3.8. skatuves runa Skatuves runa 

3.9. arhīvu prakse Arhīvu prakse 

3.10. lauka pētījumi Lauka pētījumi 

3.11. lektora prakse Lektora prakse 

3.12. redaktora prakse Redaktora prakse 

3.13. publicistikas prakse Publicistikas prakse 

3.14. žurnālistikas prakse Žurnālistikas prakse 

3.15. akadēmisko vai tradicionālo instrumentu 

spēle 

Klavierspēle/Tradicionālo instrumentu 

spēle 

3.16. valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

3.17. divas svešvalodas saziņas līmenī Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, 

Franču valoda (pēc izvēles, ievērojot 

valodas apguves pēctecību) 

3.18. darba aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

3.19. vides aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

3.20. darba tiesiskās attiecības Uzņēmējdarbības pamati 

3.21. informācijas tehnoloģijas Uzņēmējdarbības pamati 

3.22. zinātniskās pētniecības metodes Muzikoloģija, bakalaura darbs, Mūzikas 

forma 

3.23. muzikoloģijas attīstības stratēģija un 

plānošanas metodes 

Uzņēmējdarbības pamati, Muzikoloģija 

 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mūzikas 

vēsture un teorija saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura 

studiju programmu prasībām.  
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Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu 

(izvilkums): 
 

III. Bakalaura programmas 

obligātais saturs 

7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 

kredītpunkti.  

9. Bakalaura programmas 

obligātais saturs. 

9.1. vispārizglītojošie studiju 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 

kredītpunkti. 

 

 

 

 

 

 

9.2. nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi, kuru apjoms 

ir vismaz 36 kredītpunkti. 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un 

teorija satura un apjoma parametri: 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 

pilna laika studijās. 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīzē – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus tiesības, vides 

un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra mūzikā  – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un estētika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

 

Mūzikas vēsture un teorija  - 36 KP 

Muzikoloģija – 1 KP 

Mūzikas vēsture – 24 

Latviešu mūzikas vēsture – 5 KP 

Orķestra stilu vēsture – 3 KP 

Literatūras teorija  – 3 KP 

Etnomuzikoloģija 

Etnomuzikoloģija – 4 KP 

Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 

Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 9 KP 

Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 

Folklora – 2 KP 

Kultūras antropoloģija – 2 KP 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika – 5 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 6 KP 

Džeza vēsture – 1 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 
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9.3. nozares profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   

 

 

 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 kredītpunkti; 

 

Mūzikas vēsture un teorija - 60 KP 

Bakalaura darbs 5 KP 

Harmonija –  6 KP 

Polifonija – 8 KP 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika 3 KP 

Instrumentu mācība – 2KP 

Mūzikas forma – 10 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas  metodika – 2  KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

Ritmika - 2 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Partitūras spēle un instrumentācija – 4 KP 

Solfedžo – 3 KP 

 

Etnomuzikoloģija - 60 KP 

Bakalaura darbs – 4 KP 

Populārā mūzika – 1 KP 

Latviešu tradicionālās dziedāšanas stili – 2 KP 

Tradicionālais instrumentārijs un instrumentālā mūzika – 2 KP 

Solfedžo – 3 KP 

Pasaules tautu mūzika –  12 KP 

Transkripcija – 2 KP 

Tradicionālā dziedāšana – 5 KP 

Tradicionālo instrumentu spēle – 5 KP 

Ansamblis – 9 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Tradicionālās mūzikas mācīšanas metodika – 2  KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas prasībām. Izvēloties piedāvātos studiju kursus, kursa 

apguves saturu izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot 

vērā studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 

satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

 

Mūzikas vēsture un teorija - 26 KP  

Klavierspēle – 12 KP 

Arhīvu prakse – 1 KP 

Lauka pētījumi – 2 KP 

Lektora prakse – 2 KP 

Redaktora prakse – 3 KP 

Publicistikas prakse – 3 KP 

Žurnālistikas prakse – 3 KP 

Etnomuzikoloģija - 26 KP 

Arhīvu prakse – 7 KP 

Lauka pētījumi – 7 KP 

Lektora prakse – 2 KP 

Redaktora prakse – 2 KP 

Publicistikas prakse – 2 KP 

Žurnālistikas prakse – 2 KP 

Tradicionālās mūzikas ansambļa prakse – 4 KP  
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9.6. valsts pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir 

diplomdarba 

(diplomprojekta) 

izstrādāšana un 

aizstāvēšana un kura 

apjoms ir vismaz 12 

kredītpunktu. 

10. Studiju kursu izvēli 

bakalaura programmā, studiju 

kursu apjomu un saturu, kā arī 

prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajam grādam nosaka 

attiecīgās profesijas standarts. 

11. Studiju procesā vismaz 30 

procentus no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. 

15. Pēc bakalaura programmas 

apguves piešķir piektā līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju un 

profesionālo bakalaura grādu 

nozarē (profesionālās darbības 

jomā). 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  

Mūzikas vēsture un teorija 

Mūzikas vēsture un teorija – 6 KP 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana – 6 KP 

 

Etnomuzikoloģija 

Kolokvijs etnomuzikoloģijā – 2 KP 

Kolektīvās muzicēšanas koncerteksāmens – 4 KP 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana – 6 KP 

 

Profesijas standarts Muzikologs  

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti: 

Mūzikas vēsture un teorija  54 KP apjomā, t.i. vid. 33,8 procenti. 

Etnomuzikoloģija 69 KP apjomā, t.i. vid. 43 procenti. 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais 

bakalaura grāds mūzikā un muzikologa profesionālā kvalifikācija. 

 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 
 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 6937,71 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 3468,06 

 

- 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 1195,11 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  
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Studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija  

viena studenta studiju izmaksas 

Kalkulācija 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Muzikoloģija, iesk. 30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 stud. 

= 10 kst. + 0,5 = 

10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Harmonija, eks. 15 : ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 15,5 

= 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Instrumentu 

mācība, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā 

mūzika, iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Džeza vēsture, iv. 30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Ritmika, iesk. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Klavierspēle, iesk. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

108  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

369/ 

 

24,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1277,42 : 5 mēn. = € 255,48 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1532,90 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 stud. 

= 10 kst. + 0,5 = 

10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Harmonija, eks. 15: ar 6 stud. = 2,5 

+ indiv. 15,5 = 18 

kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Polifonija, iv 15: ar 6 stud. = 2,5 

+ indiv. 15 = 17,5 

9,57 167,48 39,51 206,99 

Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 

mūzika, eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 + 

0,5 eks. = 10,5 kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Populārās mūzikas 

vēsture, iv. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Solfedžo, iv 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Partitūras spēle un 

instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ritmika, iesk. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Klavierspēle, eks. 30  9,57 287,10 67,73 354,83 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, 

u.c.) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Arhīva prakse 

 

 

 

5 : ar vid. 3 

studentiem = 1,7 

kst. + indiv. 10 = 

11,7 kst. 

9,57 111,97 

 

 

 

26,41 

 

 

 

138,38 

 

 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

138,7  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

354/ 

23,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1640,54 : 5 mēn. = € 328,11 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1968,65  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas 

vēsture, eks. 

60 : ar vid. 6 stud. = 

10 kst. + 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Mūzikas 

terminoloģija, 

iesk. 

15: ar 3 stud. = = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Harmonija, eks. 15: ar 6 stud. = 2,5 + 

indiv. 15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 2,5 + 

indiv. 15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, 

eks. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 + 0,5 + 

ind.15 = 20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Partitūras spēle un 

instrumentācija, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Skatuves runa, 

iesk. 
30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Klavierspēle, 

iesk. 

30  9,57 287,10 67,73 354,83 

Lauka pētījumi, 

iesk. 

10 : ar vid. 3 

studentiem = 3,3 kst. + 

indiv. 5 = 8,3 kst. 

9,57 79,43 

 

 

18,74 

 

 

98,17 

 

 

Literatūra  

mūzikā, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

140,3  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta 

nedēļas kontaktstundu 

slodze)  

 

339/ 

 

22,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1659,45 : 5 mēn. = € 331,89  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1991,34  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Bakalaura darbs, 

iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 

15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Partitūras spēle un 

instrumentācija, esk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavierspēle, eks. 30  9,57 287,10 67,73 354,83 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Lektora  prakse, iesk.  

 

 

 

5 : ar vid. 3 

studentiem = 1,7 

kst. + indiv. 10 

= 11,7 kst. 

9,57 111,97 

 

 

 

26,41 

 

 

 

138,38 

 

 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

128,37  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

319/ 

 

21,5 

 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1518,34 : 5 mēn. = € 303,67  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1822,01  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

 

Bakalaura darbs, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Polifonija, eks. 15: ar 6 stud. = 

2,5 + indiv. 

15,5 = 18 kst. 

9,57 172,26 40,64 212,90 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Klavierspēle, iesk. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Redaktora  prakse, 

iesk.  

 

 

 

5 : ar vid. 3 

studentiem = 1,7 

kst. + indiv. 10 

= 11,7 kst. 

9,57 111,97 

 

 

 

26,41 

 

 

 

138,38 

 

 

 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

121,8  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

315/ 

 

21 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1440,62 : 5 mēn. = € 288,12  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1728,74 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Bakalaura darbs, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Mūzikas forma, eks. 30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

+ 0,5 + ind.15 = 

20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Orķestra stilu 

vēsture, iesk. 
30 : ar vid. 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavierspēle, eks. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika, DE 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. + 

DE 1 = 21 kst. 

9,57 200,97 47,41 248,38 

Mūz. teorēt. 

priekšmetu  pedagoģ. 

prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Publicistikas  prakse, 

iesk.  

 

 

 

5 : ar vid. 3 

studentiem = 1,7 

kst. + indiv. 10 

= 11,7 kst. 

9,57 111,97 

 

 

 

26,41 

 

 

 

138,38 

 

 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

152,7  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

333/ 

 

22,5 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1806.09 : 5 mēn. = € 361,22  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2167,31 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

 

7. 

Bakalaura darbs, iv 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Mūzikas vēsture, 

eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Orķestra stilu 

vēsture, eks. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. + 

0,5 = 20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūz.teorēt. 

priekšm. pedagoģ. 

prakse, DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Žurnālistikas  prakse, 

iesk.  

 

10  9,57 95,70 

 

 

 

22,58 118,28 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

103 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

253/ 

 

 

17 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1218,27 : 5 mēn. = € 243,65  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1461,92 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture, eks. 60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. + 0,5 = 5,5 

kst. 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Žurnālistikas  prakse, 

iesk.  

 

 

 

5 9,57 47,85 

 

 

 

11,29 59,14 

Mūzikas vēsturē un 

teorijā, DE 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 + DE 

1,5 = 11,5 

9,57 

 

110,06 25,96 136,02 

Bakalaura darba 

izstrāde , DE 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Bakalaura darba 

aizstāvēšana, DE 

3 komisijas 

locekļi x 1 st. = 

3 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Bakalaura darba 

izvērtēšana, DE 

3 komisijas 

locekļi x 2 st. = 

6 

9,57 57,43 13,55 70,98 

Bakalaura darba 

recenzēšana, DE 

12 9,57 114,84 27,09 141,93 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

84,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

170/ 

11,5 

 

8. semestrī  kopā: EUR 999,47 : 5 mēn. = € 199,89  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1199,36  

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 13872,23 (trīspadsmit  

tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi euro 23 centi) : ar 4 akadēmiskajiem 

gadiem = vid. akadēm. gadā EUR 3468,06 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 977,37 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 122,5 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 244,5 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,3 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2452 stundas 

semestrī – 306,5  stundas  (2452 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 20,5 stundas (306,5 stunda semestrī : ar 

15 nedēļām) 
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Studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija  apakšprogrammas 

ETNOMUZIKOLOĢIJA  

viena studenta studiju izmaksas 

Kalkulācija 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Etnomuzikoloģija, iesk. 30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Ievads mūzikas vēsturē, 

iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pasaules tautu mūzika, 

eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 + 0,5 

eks. = 10,5 kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika, 

iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Latviešu tradicionālās 

dziedāšanas stili, iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Tradicionālais 

instrumentārijs un 

instrumentālā mūzika, 

eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 + 0,5 

eks. = 10,5 kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. = 3 

kst. 

9,57 

 

28,71 6,77 35,48 

Mūzikas teorija un 

analīze, iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Transkripcija, iesk. 30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Tradicionālo instrumentu 

spēle, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ansamblis, iesk. 30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Latviešu valodas kultūra, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, iesk. 30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Lauka pētījumi, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

109,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

399/ 

 

26,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1295,17 : 5 mēn. = € 259,03 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1554,20 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Etnomuzikoloģija, 

eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

+ 0,5 eks. = 10,5 

kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pasaules tautu 

mūzika, eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

+ 0,5 eks. = 10,5 

kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika, 

iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Solfedžo, eks. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. + 

0,5 eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Mūzikas teorija un 

analīze, iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Tradicionālā 

dziedāšana, iv 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Tradicionālo 

instrumentu spēle, iv 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ansamblis, iesk. 25 : ar vid. 3 

studentiem = 8,5 

kst. 

9,57 81,35 19,19 100,54 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Lauka pētījumi, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

94,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

334/ 

22,5 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1117,76 : 5 mēn. = € 223,55 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1341,31  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pasaules tautu mūzika, 

eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 + 

0,5 eks. = 10,5 

kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika, 

iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Folklora, eks. 30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 + 

0,5 eks. = 10,5 

kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Kultūras antropoloģija 30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 + 

0,5 eks. = 10,5 

kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Mūzikas teorija un 

analīze, iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Tradicionālā 

dziedāšana, iv 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Tradicionālo 

instrumentu spēle, iv 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ansamblis, iesk. 25 : ar vid. 3 

studentiem = 8,5 

kst. 

9,57 81,35 19,19 100,54 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Lauka pētījumi, iesk. 10 : ar vid. 3 

studentiem = 3,3 

kst. + indiv. 5 = 

8,3 kst. 

9,57 79,43 

 

 

18,74 

 

 

98,17 

 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

104,3  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

334/ 

 

22,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1233,67 : 5 mēn. = € 246,73  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1480,40 

semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Bakalaura darbs, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pasaules tautu 

mūzika, eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

+ 0,5 eks. = 10,5 

kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika, 

iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mūzikas teorija un 

analīze, eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

+ 0,5 eks. = 10,5 

kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Tradicionālā 

dziedāšana, iv 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Tradicionālo 

instrumentu spēle, iv 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ansamblis, iesk. 25 : ar vid. 3 

studentiem = 8,5 

kst. 

9,57 81,35 19,19 100,54 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Lauka pētījumi, iesk. 10 : ar vid. 3 

studentiem = 3,3 

kst. + indiv. 5 = 

8,3 kst. 

9,57 79,43 

 

 

18,74 

 

 

98,17 

 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

102 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

314/ 

21 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1206,11 : 5 mēn. = € 241,22 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1447,33  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

 

Bakalaura darbs, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst.  9,57 9,57 2,26 11,83 

Džeza vēsture,iesk. 30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Pasaules tautu 

mūzika, eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

+ 0,5 eks. = 10,5 

kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Tradicionālā 

dziedāšana, iv 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Tradicionālo 

instrumentu spēle, iv 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ansamblis, iesk. 25 : ar vid. 3 

studentiem = 8,5 

kst. 

9,57 81,35 19,19 100,54 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Lauka pētījumi, iesk. 10 : ar vid. 3 

studentiem = 3,3 

kst. + indiv. 5 = 

8,3 kst. 

9,57 79,43 

 

 

18,74 

 

 

98,17 

 

 

Arhīvu prakse, iesk. 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Tradicionālās 

mūzikas ansambļa 

prakse,iesk 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Lektora prakse 5 : ar vid. 3 

studentiem = 1,7 

kst. + indiv. 10 

= 11,7 kst. 

9,57 111,97 

 

 

 

26,41 

 

 

 

138,38 

 

 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

121,1 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

295/ 

19,5 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1432,34 : 5 mēn. = € 286,47 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1718,81  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Bakalaura darbs, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pasaules tautu 

mūzika, eks. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

+ 0,5 eks. = 10,5 

kst. 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Tradicionālā 

dziedāšana, iv 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ansamblis, iesk. 25 : ar vid. 3 

studentiem = 8,5 

kst. 

9,57 81,35 19,19 100,54 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Tradicionālās 

mūzikas mācīšanas 

metodika, DE 

30 : 1,5 = 20 + 

0,5 eks. = 20,5 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Pedagoģ. prakse, 

iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Arhīvu prakse, iesk. 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Tradicionālās 

mūzikas ansambļa 

prakse,iesk 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Lauka pētījumi, iesk. 10 : ar vid. 3 

studentiem = 3,3 

kst. + indiv. 5 = 

8,3 kst. 

9,57 79,43 

 

 

18,74 

 

 

98,17 

 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

121,3 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

278/ 

 

18,5 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1434,71 : 5 mēn. = € 286,94  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1721,65 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Bakalaura darbs, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Ansamblis, iesk. 20 : ar vid. 3 

studentiem = 6,5 

kst. 

9,57 62,21 14,67 76,88 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoģ. prakse, DE 20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Arhīvu prakse, iesk. 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Tradicionālās 

mūzikas ansambļa 

prakse,iesk 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Lauka pētījumi, iesk. 7 : ar vid. 3 

studentiem = 2,3 

kst. + indiv. 3 = 

5,3 kst. 

9,57 50,72 11,97 62,69 

Publicistikas  prakse, 

iesk.  

 

 

5 : ar vid. 3 

studentiem = 1,7 

kst. + indiv. 10 

= 11,7 kst. 

9,57 111,97 

 

 

 

26,41 

 

 

 

138,38 

 

 

 

Redaktora prakse, 

iesk.  

 

 

5 : ar vid. 3 

studentiem = 1,7 

kst. + indiv. 10 

= 11,7 kst. 

9,57 111,97 

 

 

 

26,41 

 

 

 

138,38 

 

 

 

Žurnālistikas  prakse, 

iesk.  

10  9,57 95,70 

 

 

 

22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

99,2  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

208/ 

 

14 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1173,31 : 5 mēn. = € 234,66  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1407,97 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 =  

1 kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Arhīvu prakse, iesk. 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Žurnālistikas  prakse, 

iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Kolokvijs 

Etnomuzikoloģijā, 

DE 

15 : 3 = 5 + DE 

1,5 = 6,5 

9,57 

 

62,21 14,67 76,88 

Kolektīvās 

muzicēšanas 

koncerteksāmens 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 

+ 3 eks. = 13 

kst. 

9,57 124,41 29,35 153,76 

Bakalaura darba 

izstrāde , DE 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Bakalaura darba 

aizstāvēšana, DE 

3 komisijas 

locekļi x 1 st. = 

3 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Bakalaura darba 

izvērtēšana, DE 

3 komisijas 

locekļi x 2 st. = 

6 

9,57 57,43 13,55 70,98 

Bakalaura darba 

recenzēšana, DE 

12 9,57 114,84 27,09 141,93 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

83,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

145/ 

 

10 

 

 

 

 

 

8. semestrī  kopā: EUR 987,63 : 5 mēn. = € 197,53  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1185,16 
 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 11856,83  (vienpadsmit 

tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro 83 centi) : ar 4 akadēmiskajiem 

gadiem = vid. akadēm. gadā EUR 2964,21 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 835,2 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 104,5 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 209 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,8 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2307 stundas 

semestrī – 288,5 stundas  (2307 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 19 stundas (288,5 stundas : ar 15 

nedēļām) 



417 

 

4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA. Studiju programmas apraksts  

ir salīdzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas adrese: www.polifonia-

tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas konservatoriju asociācijas 

izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji pamatojas uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 

līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmijas un Hannoveres (Vācija) Mūzikas un drāmas universitātes īstenojamās studiju 

programmas, kurās ir senas tradīcijas muzikologu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju 

programmas ir starptautiski akreditētas un diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto 

programmu augstu kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā tiek 

noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums arī ir četri 

gadi, studiju programmas apjoms arī ir ECTS 240 KP. Atšķirības ir studiju kursu organizācijā un 

nosaukumos abās augstskolās. Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā tiek piedāvāta radniecīga 

studiju kursu struktūra ar iedalījumu teorētiskās/praktiskās un vispārizglītojošās  studiju kursu 

daļās. Hannoveres  Mūzikas un drāmas universitātes piedāvā pamatā apgūst tikai profesionālos 

un profesionālās specializācijas kursus ar ļoti šauru pedagoģisko kursu ievirzi. Lai studenti 

apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt iepriekšējam 

sagatavotības līmenim atbilstošajos studiju kursos, kuri norādīti attiecīgi izvēlētās programmas 

daļā.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā bakalaura studiju 

programma Mūzikas vēsture un teorija savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  

muzikologu sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem.  

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 

(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm: 

Studējošo skaits studiju programmā kopā  - 27 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem 

studēja – 26 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem studēja 1 students; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits – 6 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 5  studenti, par fiziskas personas līdzekļiem – 1 students; 

-  absolventu skaits – 6 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 4 studenti; par 

fiziskas personas līdzekļiem studēja 2 studenti. 

 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Galvenā katedras darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūst studējošo viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 

studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās tikai viena trešā daļa no muzikoloģijas 

specializācijas studentiem (studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā) . 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 

ar docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem zināšanas un 

prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:  

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 

kompetencēm; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos arī par 

kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 

- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  

http://www.polifonia-/
http://www.polifonia-/
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- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  

      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 

- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 

patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski; 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 

atsevišķu studiju kursu apmeklētība visumā bija diezgan zema,  studējošie bieži vien izvēlējās  

studiju kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi 

rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams plānot 

docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i . par docētāju darba rezultātiem spriest 

ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  

nodarbībās un semināros.  
 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

1) 2015.gada 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 

 

1.3. ailē  „Izmaiņas kursa apjomā” studējošie izsaka savu viedokli, atzīmējot vajadzīgo šādā veidā: ja 

stundu skaitu attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). 
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 / Mūzikas vēsture un 

teorija / Etnomuzikoloģija 

Ansamblis Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Mūzikas vēsture un 

teorija / Etnomuzikoloģija 

Arhīvu prakse Ļoti 

svarīgs 

Zems Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Mūzikas vēsture un 

teorija / Etnomuzikoloģija 

Etnomuzikoloģija Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Mūzikas vēsture un 

teorija / Etnomuzikoloģija 

Mūzika reliģijā  

(tematiskā daļa) 

Vidēji 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

 

2) Otra aptaujas anketa tika izstrādāta ar mērķi, lai  noskaidrotu  absolventu apmierinātību ar 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju vidi kopumā.   

     Studiju vides novērtējuma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labvēlīga, radoša 

un vērsta uz abpusēju sadarbību.  
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8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
            2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan iekšlietu un 

ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus pasākumus un finansiāli atbalstot 

viņu radošās aktivitātes. 

  Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no dalībniekiem 

pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 

              Darbība JVLMA iekšienē.   

       Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu pieteikumu 

izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam atbalstam var pieteikties arī 

JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  

          Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar Vispārizglītojošo 

studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku docētāju darba kvalitātes 

izvērtēšana. 

       Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, Senātā, 

Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

        Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā JVLMA, kā arī jau 

tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 23. JVLMA labākā 

kameransambļa konkursā. 

        JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā ar viesiem no 

Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, kas guva lielu JVLMA esošo 

studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. Atvērto durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja 

arī 1. kursa džeza kombo. 

        Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī kopīgi ar JVLMA 

rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

       Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo identitāti. 

             Darbība ārpus JVLMA. 

       JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras 

akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākusi piedalīties Latvijas Studentu 

apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kur tiek pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan 

piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

        Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pārstāv JVLMA 

intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

        Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. gada 

stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 

Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 
Nākošā akadēmiskā gada mērķis:  Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju iespējas.  

   1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekmētu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti skaidri kritēriji 

kompetences vērtēšanai, skaidri formulētas pārbaudījumu prasības, lai studiju kursa apraksts būtu izstrādāts tā, 

ka students nebūdams lekcijās varētu patstāvīgajā darbā pilnvērtīgi apgūt saturu.   

  2. Būtiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura apguvei plašāk izmantot 

e-studiju vidi.  

  3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti,  atbalstīt atsevišķu  studiju kursu apguvi angļu valodā, 

kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas iespējas.  

  4. Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi veicināt studējošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā 

(studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju vides sakārtotība, u.c.).  

  5. Palielināt studējošo  atbildību par valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu (atbirums nesekmības 

dēļ, nepamatota eksmatrikulēšanās pēc studējošā paša vēlēšanās). 

Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 

  6. Regulāri veikt studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, lai pilnveidotu studiju programmu 

īstenošanas kvalitāti. 

  7. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respektējot studentu aptaujas anketās sniegtās atsauksmes, uzlabot -  

studiju kursu izvēles iespējas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti, saskarsmes kultūru, telpu rezervēšanas sistēmu 

patstāvīgā darba veikšanai). 

  8. Nodrošinot JVLMA Senāta lēmumu kvalitatīvu īstenošanu studiju procesa organizācijas jautājumos, panākt 

JVLMA iekšējās kontroles plānā iestrādāto termiņu ievērošanu visām JVLMA struktūrvienībām, bet īpaši visu 

katedru vadītāju  darba pienākumu savlaicīgu izpildi. 
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

2.6. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 
 

1) Studiju programmas nosaukums: 
 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālā bakalaura studiju programma 

„Horeogrāfija“ 
kods 42212 

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija:  profesionālais bakalaura grāds 

horeogrāfijā/ horeogrāfs 
(5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) 

 

3) Studiju programmas mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo 

horeogrāfu sagatavošanu, kuri ir apguvuši horeogrāfijas mākslas zinātņu teorētiskajos 

pamatos sakņotas, horeogrāfa profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas 

profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt horeogrāfu profesionālajā vidē Latvijā un 

ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības 

telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro humanitātes, demokrātiskuma, 

zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma 

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

saglabā un attīstīta nacionālās dejas mākslas mantojumu. 
 

4) Studiju programmas uzdevumi 

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

kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu horeogrāfijā un profesionālās izglītības deju 

pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 

formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās 

pētniecības darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā.  
 

2.6.2. 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 daļas - profesionālo un 

vispārizglītojošo studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni 

tādā apjomā, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa horeogrāha profesijas standartā 

iestrādātajām prasībām. Students ir ieguvis zināšanas par horeogrāfijas mākslas vēsturi, 

folkloru un etnogrāfiju, režijas un scenāriju veidošanu, kostīmu vēsturi, baletmeistara 

mākslu, klasiskās dejas teoriju un pasniegšanas mākslu, dažādu deju vēsturiskajiem stiliem 

un žanriem, dejas iestudēšanas tehnoloģijām, ieguvis izpratni par horeogrāfijas nozares 

profesionālajiem terminiem, dejas izteiksmes līdzekļu nozīmi mākslinieciskā tēla atklāsmē,  

dejas interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, dejas attīstības likumsakarībām, 

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

mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par mākslinieciskās individualitātes 

izpausmes iespējām deju interpretācijās, par mākslinieciskā repertuāra atlases un 

koncertprogrammas veidošanas principiem, par horeogrāfa profesionālo ētiku.  
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B daļas - profesionālās izglītības deju pedagoga studiju kursu apguves rezultātā 

students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu dejas profesionālās vidējās 

izglītības un profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo 

deju priekšmetu pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un audzināšanas 

mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā procesa 

plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības 

motivēšanas metodēm, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, mācību materiālu 

sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo dejas mācību 

priekšmetu satura apguves metodēs.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt horeogrāfijas zinātnes nozarei un 

horeogrāfa profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku 

izpratni dejas vēsturē un teorijā, profesionālās dejas mākslas attīstības tendencēs un 

likumsakarībās, horeogrāfijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, 

zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu – dejas mākslas attīstības vēsturē, 

deju kompozīciju veidošanas un interpretācijas mākslā, kā arī deju mācīšanas metodikā - 

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

profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību 

izpratni par dejas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, par cilvēka ķermeņa 

uzbūves un kustību mehānikas nozīmi saistībā ar dejas tehnikas pielietošanas principiem 

mākslinieciskā tēla atklāsmē, dejas apguves metodēm un to daudzveidību. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti. Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības 

pamati, svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un dejas nozares 

profesionālos teorētiskos  un praktiskos studiju kursus ir ieguvis prasmes, kas ir 

nepieciešamas horeogrāfa pienākumu veikšanai un, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas 

līmeņa profesijas standartā Horeogrāfs prasmju daļā iestrādātajām prasībām.  

Horeogrāfs ieguvis prasmes: 

- radīt horeogrāfiska iestudējuma koncepciju;  

- veidot režisorisko ieceri;  

- izstrādāt kompozīcijas plānu;  

- rast atbilstošus horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļus māksliniecisko ideju 

realizācijai;  

- veidot horeogrāfiskas kompozīcijas; 

- izveidot horeogrāfiska iestudējuma radošo grupu, izvēlēties ieceres realizācijai atbilstošus 

izpildītājus, novērtēt dejotāja vai deju grupas tehnisko un māksliniecisko līmeni, noteikt 

horeogrāfiskās kompozīcijas piemērotību un atbilstību konkrētam dejotājam vai deju grupai; 

- izvērtēt dažādu laikmetu, stilu, žanru horeogrāfiskas kompozīcijas, orientēties mūzikas 

vēstures un teorijas jautājumos, izvēlēties horeogrāfiskā iestudējuma koncepcijai atbilstošu 

muzikālo materiālu; 

- veikt darbu individuāli un grupā, strādāt darošā komandā, sadarboties ar komponistu, 

dramaturgu, režisoru, diriģentu, scenogrāfu, kostīmu mākslinieku un citiem radošā projekta 

dalībniekiem; 

- pilnveidot savu profesionālo meistarību. 

Dejas pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes: 

- plānot savu un izglītojamo mākslinieciskās jaunrades darbu; 

- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības; 

- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus; 

- motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam, ar izglītojamo iestudēt un 

koncertuzvedumos izpildīt vienkāršus un vidējās sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un 

stilu dejas, panākt horeogrāfijas satura atklāsmi; 

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot 

mācību metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās 

saziņas līmenī, lietot deju un horeogrāfijas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un 
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divās svešvalodās, prot ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispārējās prasmes, kas 

saistās ar vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu 

students ir ieguvis, piedaloties JVLMA organizētajos projektos. 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj:  

- atbildīgi un patstāvīgi veikt horeogrāfa un profesionālās izglītības dejas pedagoga 

pienākumus; 

 - pielietot zināšanas horeogrāfijas mākslas jomā, kas pamatojas gan uz nozares tradīcijām, 

gan jaunākajām nozares atziņām; 

- izskaidrot cilvēka ķermeņa uzbūvi, kustību mehāniku saistībā ar skatuviskās dejas tehniku 

pielietošanas principiem; 

- spēj pētīt, attīstīt, pilnveidot un bagātināt horeogrāfisko leksiku, radīt koncepciju un veidot 

horeogrāfiskus iestudējumus; 

- spēj veidot horeogrāfisko tekstu vai kustību partitūru citos skatuves mākslas žanros vai 

multimediālos projektos (filmās, videoklipos, reklāmās, perfomancēs u.c.); 

- organizēt radošo procesu no ieceres tapšanas līdz realizācijai, izvēlēties horeogrāfiskai 

kompozīcijai atbilstošu muzikālo materiālu, orientēties mūzikas teorijas jautājumos; 

- strādāt radošā komandā, iestudējot dažādu laikmetu, stilu, žanru izrādes, horeogrāfiskus 

uzvedumus un koncertprogrammas, sadarboties ar citiem horeogrāfiem, režisoriem,  

dramaturgiem, komponistiem,  mūziķiem, diriģentiem; 

- rast horeogrāfiskā iestudējuma vizuālo risinājumu, sadarboties ar scenogrāfu, kostīmu 

mākslinieku, gaismu mākslinieku un izmantot jaunākās tehnoloģijas iestudējumu veidošanā; 

- analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru horeogrāfiskas kompozīcijas;  

- veidot deju žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas, radīt pozitīvu 

un radošu darba atmosfēru;  

- izstrādāt horeogrāfijas profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas 

horeogrāfijas  skolām un vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, 

plānot,  

- organizēt un vadīt dejas priekšmetu mācību stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo 

izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, iemācīt izglītojamajam dejas satura 

atklāsmi, izskaidrot mācīšanās paņēmienus, salīdzināt deju interpretācijas, formulēt mācību 

priekšmeta mērķus un uzdevumus,  

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

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

speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.  

Spēj virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju 

problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā 

vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai 

neskaidros apstākļos.  

Spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko 

attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasības. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti: Studiju kursu Uzņēmējdarbības pamati, Dejas attīstības  vēsture, Dejas  

priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves 

rezultātā students prot: 

- iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par horeogrāfijas, pedagoģijas un psiholoģijas 

jautājumiem; 
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- prezentēt horeogrāfijas un dejas materiālu, izmantojot POWER POINT programmu,  

- sintezēt dejas un dejas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas; 

- atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas,  

- analizēt dažādas profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas no 

ētikas viedokļa;  

- veikt pētniecisko darbu horeogrāfijas nozarē pamatzināšanu līmenī.  

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 

informāciju dejas un dejas pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt 

problēmas horeogrāfa profesijā, parādīt, ka izprot horeogrāfa un dejas pedagoga 

profesionālo ētiku, izvērtēt horeogrāfa profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, 

piedalīties horeogrāfijas jomas attīstībā. 

 

2.6.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas papildu prasības 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, izņemot 

personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.  

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centralizēto 

eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vidējās izglītības 

gala pārbaudījumu vērtējumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais 

vērtējums nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduvēji” (10 ballu sistēmā) vai 3 - “viduvēji” (5 

atzīmju sistēmā). 

        Lai konstatētu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA 

profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu 

prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām.  

       Papildu prasību pārbaudījumi: 

Horeogrāfija apakšprogrammās Deju horeogrāfija, Baleta horeogrāfija: 

 radošais konkurss Dejas kompozīcija – mūzikas materiālam atbilstošas 

patstāvīgas kompozīcijas izveide;  

 klasiskā deja – treniņstunda klasiskās dejas prasmju pārbaudei 

profesionālās vidējās izglītības noslēguma prasību līmenī;  

 kolokvijs specialitātē 

 

2.6.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 

sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, 

norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
Programmas daļas Studiju kursi 

A daļa - programmas 

obligātā daļa:  

168 ECTS  KP 

iekļauti profesionālie 

studiju kursi  

(138 ECTS KP) un 

vispārizglītojošie 

studiju kursi  

(30 ECTS KP). 

 

 

 

 

 

 

1. Profesionālie studiju kursi – 138 ECTS  KP  

Obligātās daļas profesionālie studiju kursi abām specializācijām 

(baleta horeogrāfija un deju horeogrāfija) ir identiski.  

Profesionālo studiju kursu blokā ir iekļauti: 

teorētiskie kursi – ECTS 36 KP apjomā, kuri nodrošina horeogrāfa 

pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, tie ir: Folklora un 

etnogrāfija, Dejas vēsture, Režijas pamati un scenogrāfija,  

Kostīmu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija;    

praktiskās daļas kursi – ECTS 78 KP apjomā, kuru apguves rezultātā 
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jaunais speciālists iegūst horeogrāfa darbam  nepieciešamās  kopīgās 

prasmes, kuras ir noteiktas horeogrāfa profesijas standartā. Šīs 

prasmes studenti apgūst Dejas kompozīcijā, Klasiskās dejas teorijā 

un praksē, Modernajā dejā, Latviešu dejā, Džeza dejā, Funkcionālajā 

anatomijā 

Abu specializāciju studenti obligātās daļas studiju kursos iegūtās 

zināšanas un prasmes aprobē praksē, kuras apjoms ir ECTS 24 KP. 

Prakses darba uzdevumi galvenokārt saistās ar Dejas kompozīciju 

veidošanu un modernās dejas iestudēšanu.  

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

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu 

izstrādes un vadīšanas pamati), Ievads kultūras analīzē, Literatūra 

mūzikā, Mākslas vēsture, Filozofija un estētika, Pedagoga ētika, 

Svešvaloda nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro un sociālo 

zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiemaņas.  

 
 

B daļa – 

ierobežotās 

izvēles daļa  

(specializācijas 

daļas kursi )   

45 ECTS  KP 

 
B daļas abu specializāciju kopīgo studiju kursu saturs sniedz deju 

pedagogam nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai augstākās 

profesionālās kvalifikācijas horeogrāfs varētu veikt deju pedagoga 

pienākumus profesionālās, profesionālās ievirzes vai interešu  

izglītības iestādēs.  

Šo kursu apguve horeogrāfam paver plašākas darba tirgus iespējas, 

kā arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos 

profesionālās izglītības sistēmā. 

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

psiholoģija), Pedagoģija, Vispārējā metodika, Dejas mācību 

priekšmetu mācīšanas metodika. 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP: Pedagoģiskā prakse 

B daļa –specializācija baleta horeogrāfija  

Praktiskā daļa – 6 KP, studiju kursi: Laikmetīgās horeogrāfijas 

repertuārs, Somatiskās treniņu metodes 

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

Somatiskās treniņu metodes Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs 

Improvizāciju tehnoloģijas (vai Lābana kustību analīze) 

B daļa  - specializācija deju horeogrāfija 

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

deja 

Prakse – 15 KP, studiju kursi: Latviešu deja, Vēsturiskā deja, 

Cittautu tautas dejas, Džeza deja 
C daļa - brīvās 

izvēles kursi 

9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu 

saturs dod iespēju padziļināt vai paplašināt zināšanas un prasmes, 

kas nepieciešamas horeogrāfa specializācijas jomās – modernās 

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

dejas, kā arī džeza dejas iestudēšanas dažādu metožu apguve. 

Prakse ir 

plānota 

A un B daļās, 

kopā sastāda 

39 ECTS  KP 

Prakses periods ir 8 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā un radošā darba 

pieredzi. Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un 

praktiskās darbības vienotību.   

 

Valsts 

pārbaudījumi 

sastāda 

18 ECTS KP 

 

specializācijas: baleta horeogrāfija,  deju horeogrāfija  

Kolokvijs specializācijā, mūzikas vēsturē un teorijā,  Horeogrāfiska 

iestudējuma sagatavošana  un aizstāvēšana 
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Studiju plāns 
 

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite;  

E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa (obligātā)  –  144 KP  

 

I. Profesionālie studiju kursi – 114 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām –  36 KP 
Folklora un 

etnogrāfija 

4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Dejas vēsture 7,5 G 110 90   30iv/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

   

Režijas pamati 

un scenogrāfija 

4,5 G 60 60     30i/ 

1,5 

30E/3   

Kostīmu 

vēsture 

4,5 G 60 60      30i/ 

1,5 

30E/3  

Mūzikas 

vēsture 

7,5 G 100 100 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

20i/ 

1,5 

20E/3     

Mūzikas teorija 7,5 G 100 100 30i/1,5 30i/1,5 20i/1,5 20E/3     

Praktiskā daļa –   78 KP 
Dejas 

kompozīcija 

22,5 G 480 120 30E/ 

7,5 

30E/ 

4,5 

30E/ 

7,5 

30E/ 

3 

    

Klasiskās dejas 

teorija un 

prakse 

33 G 460 420 60E/6 60E/6 60E/3 60iv/ 

1,5 

60E/ 

4,5 

60iv/ 

3 

60E 

/9 

 

Modernā deja 10,5 G 130  150 30i/1,

5 

30iv/ 

1,5 

30i/3 30iv/ 

1,5 

30iv/3    

Latviešu deja 6 G 100 60 30i/3 30E/3       

Džeza deja 3 G 50 30      30iv/3   

Funkcionālā 

anatomija 

3 G 50 30 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

      

 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi –30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, 

vides un civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūras 

vēsture 

4,5 P 90 30     15i/ 

3 

15i/ 

1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

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

1,5 

20/10i/ 

3 

    

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

Filosofija 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     

Prakse – 24 KP (obligātā) 

Dejas 

kompozīcija 

21 G 455 105     30E/ 

4,5 

30iv/ 

1,5 

30E/6 15i/

9 

Modernā deja 3 G 50 30      30E/3   
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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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

B daļa – (ierobežotā izvēle) specializācijas deju horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas pedagoga/ 

deju kopu vadītāja studiju kursi  30 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

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

Vispārējā 

metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Dejas 

pasniegšanas 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 10,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

Cittautu tautas 

dejas 

3 G 20 60   30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

    

Džeza deja 3 G 50 30     30i/3    

Prakse – 15 KP specializācija: deju horeogrāfija 

Latviešu deja 4,5 G 60 60   30i/ 

1,5 

30E/3     

Vēsturiskā deja 3 G 50 30    30E/3     

Cittautu tautas 

dejas 

4,5 G 60 60     30i/ 

1,5 

30E/3   

Džeza deja 3 G 50 30      30E/3   

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP (specializācijas  baleta horeogrāfija,  deju horeogrāfija 

Modernā deja 3 G 50 30       

 

 30i/3  

Sarīkojumu 

deja 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Klasiskā deja 6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3  

Steps 3 G 50 30       30i/3  

Hip-hops 3 G 50 30     30i/3    

Vēsturiskās 

dejas 

3 G 50 30     30i/3    

Ritmika 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Somatiskās 

treniņu metodes 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Džeza deja 3 G 50 30        30i/3  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP (specializācijas  deju horeogrāfija 
Kolokvijs 

specializācijā, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Horeogrāfiska 

iestudējuma 

sagatavošana  

un aizstāvēšana 

15 I 370 30         30DE 

/15 
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2.6.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes 

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

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 

kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 

kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika 

izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un 

patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma studentu 

zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā 

atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un norise, 

noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un 

vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, 

katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

    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.    

JVLMA studējošo izglītošanā liela nozīme ir teorētiskā un praktiskā darba vienotībai, 

mākslinieciskās un pedagoģiskās prakses darba plānošanai un tās norisei. Prakse tika plānota 

līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām un organizēta saskaņā ar noslēgtajiem prakses 

līgumiem un individuālajām prakses darba programmām. Praksi īstenojām gan atklāto koncertu 

formā Mūzikas akadēmijā un ārpus tās, mācību stundu vai kolektīvās muzicēšanas nodarbību veidā 

mūzikas izglītības iestādēs. Vairāki studenti ir iesaistījušies praktiskajā darbā profesionālajos 

kolektīvos – LNO baleta trupā, deju kolektīvu vadītāju statusā, izglītības iestādēs interešu izglītības 

pulciņu darbā. 

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 

nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi studenti 

iegūst tiesības  strādāt par dejas priekšmetu pedagogu profesionālajās izglītības iestādēs. Mērķtiecīgi 

ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Ar vairākām iestādēm – Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu, 

Latvijas Nacionālo operu, ar izglītības iestādēm ir noslēgti sadarbības un pedagoģiskās prakses 

līgumi. Līgumā ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, 

noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem.  
Vērtēšanas sistēma Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu 

aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju procesa 

organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, no 

studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas.  

Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju 

rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. Par lēmumu 

izpildi sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts. 

Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos. 

Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, 

vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas 

sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā.  

Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus 

pamatprincipus: 

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

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

sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A daļas, B 

daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  

  Vērtēšanas pamatformas 

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

minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
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Vērtēšanas kritēriji 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

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

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

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

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

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
 

2.6.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 

ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 

ministrija sadarbībā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA 

absolventu nodarbinātībai ir radītas plašas iespējas. Horeogrāfi strādā kultūras institūcijās par 

horeogrāfijas un deju speciālistiem, kultūrizglītības iestādēs veic dejas pedagoga pienākumus, 

nereti ir arī pašnodarbionātās personas.  

Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un kultūrizglītības institūciju uzskaitījums, 

kuros strādā JVLMA absolventi - horeogrāfi: 
Profesionālās organizācijas 

- Nacionālā Opera un balets;  

     - Kultūras mani; 

     - Interešu izglītības centri; 

     - Vispārējās izglītības iestādes (interešu izglītības deju pedagogi)  

     - Teātri; 

     Kultūrizglītības iestādes 

- Rīgas horeogrāfijas vidusskola           

  Profesionālās ievirzes mākslu izglītības iestādes, kurās īsteno deju izglītības programmas -  

49 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes 
 

2.6.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi 

ir bijuši). 

        Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.akadēmiskajā gadā 

izvērtēja studiju virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju 

programmu Horeogrāfija. Studiju virziena Mākslas studiju programmas vērtēja par četrām 

galvenajām vērtēšanas grupām:  
1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  
 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīmēta 

studiju programmas īstenošanas kvalitāte. Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu un 

rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes horeogrāfus  un 

nozares pedagogus, jaunie speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū gan 

Latvijā, gan ārvalstīs.  
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2.6.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

1) studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 

Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izrakstus/anotācijas . 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 168 KP 

I Profesionālie studiju kursi – 138 KP 

Teorija t.sk. studiju kursa  darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 36 KP 

Folklora un 

etnogrāfija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 

folkloras un etnogrāfijas jēdzieniem, Latvijas teritorijā 

dzīvojošo tautību folkloras un etnogrāfijas īpatnībām Baltijas 

un citu pasaules tautu folkloras kontekstā, par galvenajiem 

folkloras žanriem, tradicionālās kultūras vietu un lomu 

sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā. 

Dejas 

vēsture 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir guvis izpratni par 

dejas mākslas attīstības tendencēm, dejas veidu skolām, 

žanriem, stilu rašanos, to tapšanas un veidošanās procesiem no 

aizvēstures rituāliem līdz mūsdienu instalācijām un 

multimediāliem projektiem. 

Režijas 

pamati un 

scenogrāfija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir guvis izpratni par 

skatuves mākslas (teātra, operas, koncertu, dažādu svētku 

uzvedumu u.c.) pamatprincipiem, režijas veidošanos un nozīmi 

inscenējumā, teātra mākslas vēstures galvenajiem attīstības 

posmiem, literatūras dramaturģijas un teātra kopsakarībām, 

inscenējuma tehnoloģijas aspektiem, radošajām personībām – 

režisoriem, aktieriem, baletmeistariem u.c. 

Kostīmu 

vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss veido izpratni par tērpa attīstības gaitu dažādos 

gadsimtos, sniedz zināšanas par visu laikmetu tērpu mainīgumu, 

stila apģērbu kopformās un detaļās, tērpu piederumos, 

dārglietās un modes aksesuāriem, to saderību un pielietojuma 

atbilstību lomai. 

Mūzikas 

vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par horeogrāfijas mūzikas 

attīstības procesiem pasaules mūzikas kultūrā no antīkā 

laikmeta līdz mūsdienām, par konkrētiem deju mūzikas 

žanriem, par mūzikas stilistiskajām tendencēm. Studiju kursa 

apguves rezultātā students ir ieguvis  prasmes lietot mūzikas 

vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt un atšķirt 

nozīmīgākos mūzikas žanrus, dažādu laikmetu mūzikas stilu 

reprezentantus, konkrētus viņu skaņdarbus, atlasīt un izmantot 

mūzikas materiālu  konkrētās horeogrāfijas veidošanai. 

Mūzikas 

teorija 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par mūzikas valodas 

pamatelementiem, mūzikas izteiksmes līdzekļiem, mūzikas 

uzbūves likumsakarībām, mūzikas žanriem, formām un iegūto 

zināšanu praktisku pielietojumu, veidojot deju horeogrāfijas.  

Praktiskā daļa –   78 KP 

Dejas 

kompozīcija 

22,5 G 4 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi rast un 

veidot horeogrāfiskā iestudējuma ideju un sižeta risinājumu, 

izvēlēties muzikālo materiālu, radoši strādāt ar horeogrāfiskā 

iestudējuma izpildītājiem, analizēt un vērtēt horeogrāfiskos 

iestudējumus, iegūt informāciju par horeogrāfijas mākslas 

attīstību, virzieniem, jaunākām darba metodēm, izvēlēties un 

sastādīt horeogrāfiskā iestudējuma repertuāru. 

Klasiskās 

dejas teorija 

un prakse 

33 G 7 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas lietošanas līmenī par dažādu 

laikmetu un stilu klasiskās dejas skolām, attīsta prasmes radīt 

un panākt radošu darba atmosfēru kopdarbā ar izpildītājiem, 

pielietot atbilstoša stila, laikmeta, rakstura un žanra dejas 

iestudēšanas darba metodes un paņēmienus.  

Modernā 

deja 

10,5 G 5 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas lietošanas līmenī par modernās 

dejas tehnikām, iepazīstina ar kontaktimprovizācijas pamatiem,  

nodrošina zināšanas lietošanas līmenī par  mūsdienu dejas 

treniņstundu organizāciju, dejas tehnikas mācīšanas metodēm 

un paņēmieniem. 

  



430 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Latviešu 

deja 

6 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu dejas attīstības 

vēsturi, izcilākiem horeogrāfiem, viņu darbību, sasniegumiem, 

deju kopām un to vēsturisko attīstību, Latvijas deju svētku 

vēsturi.   

Džeza deja 3 G 1 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguves prasmes 

lietot pats džeza dejas tehnikas un iemācīt tās citiem, veidot 

horeogrāfiskas kompozīcijas, izmantojot džeza dejas elementus, 

spēj organizēt un vadīt džeza dejas treniņstundas, prot lietot 

džeza dejas tehnikas mācīšanas metodes un paņēmienus. 

Funkcionālā 

anatomija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz ieskatu par cilvēka ķermeņa uzbūvi,  

organisma sistēmu adaptācijas spējām dažādām slodzēm, 

fizisko slodžu dozēšanu un vērtēšanu, balsta kustību sistēmu, 

balsta sistēmas attīstības nozīmi, ķermeņa attīstības negatīvajām 

izmaiņām un sekām, optimālajiem ķermeņa korekcijas 

paņēmieniem. 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 

valodas 

kultūra 

(lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 

principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu 

latviešu valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas 

(kulturālas) valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un 

ētiku.  

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot 

koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un 

runā, atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – 

no neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar 

profesionālo un ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, 

lietot vārdnīcas un citu palīgliteratūru tekstveides procesā.  
Ievads 

kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības 

aspektā par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to 

izplatību, ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un 

sabiedrības mijiedarbību dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas 

pētnieku un kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām 

atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas veidojušās attiecīgo 

reliģiju izplatības areālos. 
Uzņēmēj-

darbības 

pamati  

(Darba 

tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības 

un blakus 

tiesības, vides 

un civilā 

aizsardzība) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem 

noteikumiem, starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma 

nepieciešamību un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, 

darba tiesisko attiecību nodibināšanu, darba tiesisko attiecību 

ilgumu, darbinieku saistības vispārējiem noteikumiem, darba 

devēja pienākumiem un tiesībām, darba samaksas sistēmu, 

darba un atpūtas organizācijas pamatprincipiem.  

 

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. 

Uzņēmēj-

darbības 

pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā 

savstarpēji saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības 

apstākļos, nozares darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, 

ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas 

projektu izveides būtību 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi 

sagatavot un vadīt mūzikas projekta realizāciju. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mākslas 

vēsture 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās 

mākslas attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un 

kustībām: 

* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 

* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos 

Rietumeiropas kultūrā; 

* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 

* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā 

pasaules kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas 

virzieniem. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi 

salīdzināt un vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības 

tendences, formulēt savu viedokli. 

Filozofija 

un estētika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 

filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 

filozofiskās domas attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  

filozofisko problēmu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 

tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un 

salīdzināt atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt 

filozofijas zinātnes aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 

zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 

komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un 

izmantot jaunākos informācijas avotus specialitātes 

kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases 

prasību C2 līmenim.  

Prakse – 24 KP (obligātā) 

Dejas 

kompozīcija 

21 G 4 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst prasmes patstāvīgi veidot 

horeogrāfiskā iestudējuma risinājumu, izvēlēties muzikālo 

materiālu, radoši strādāt ar horeogrāfiskā iestudējuma 

izpildītājiem, praktiski izmantot  jaunākās darba metodes, 

izvēlēties un sastādīt horeogrāfiskā iestudējuma repertuāru.  
Modernā deja 3 G 1 sem. E Studiju kurss aprobē iegūtās zināšanas par modernās dejas 

tehnikām, praktiskajā darbībā nostiprina mūsdienu dejas 

treniņstundu organizācijas un tehnikas mācīšanas metodes un 

paņēmienus. 

B daļa – (ierobežotā izvēle) specializācijas baleta horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas pedagoga/deju 

kopu vadītāja  studiju kursi  – 45 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students:  

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības 

un sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 

ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 

* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 

teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 

situācijām; 

* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un 

profesionālās darbības pašnoteikšanās procesā; 

 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, 

prot risināt problēmsituācijas; 

* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 

audzēkņu personības attīstību; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 

nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē.  
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students:  

* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas;  

* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to 

sasniegšanu; 

* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas 

veidošanas principus; 

* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un 

sabiedrību: 

* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 

* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 

sasniegumus, sava darba efektivitāti; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 

jautājumiem un izmantot to praksē. 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

 
Dejas 

pasniegšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas dejas mācīšanas metodikā, dejas nodarbību 

organizācijas principus, dejas stundu tipus, veidus, stundu 

modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 

satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas 

veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga 

ētika 

3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 

prasmēm. 

Praktiskā daļa – 10,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē ar mūzikas un mākslas skolu dejas klases audzēkņiem, 

Rīgas horeogrāfijas skolā, interešu izglītības programmās 

saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba programmu.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
Laikmetīgās 

horeogrāfijas 

repertuārs 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students izprot mūsdienu 

horeogrāfa daiļrades principus, prot atšķirt dažādu horeogrāfu 

radošo rokrakstu, individuālo kustību stilu, kompozīciju 

struktūras veidošanas paņēmienus, students ir apguvis 

laikmetīgās horeogrāfijas iestudējumu fragmentus un prot tos 

iestudēt ar citiem dalībniekiem. 
Somatiskās 

treniņu 

metodes 

3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj uzlabot sava 

ķermeņa kustību koordināciju, ķermeņa ideokinēzi, apzinās 

savu ķermeni telpā un laikā, uzlabot ķermeņa stāju, kustību 

amplitūdu un plastiku, attīstīt kustību izteiksmību. 

Prakse – 15 KP specializācija: baleta horeogrāfija  

Klasiskā 

baleta 

repertuārs 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students izprot klasiskās dejas 

horeogrāfa daiļrades principus, prot atšķirt dažādu horeogrāfu 

radošo rokrakstu, individuālo kustību stilu, kompozīciju 

struktūras veidošanas paņēmienus, students ir apguvis klasiskās 

horeogrāfijas iestudējumus un prot tos iestudēt ar citiem 

dalībniekiem. 
Somatiskās 

treniņu 

metodes 

3 G 1 sem. E Prakses darba rezultātā students spēj uzlabot sava ķermeņa 

kustību koordināciju, ķermeņa ideokinēzi, apzinās savu ķermeni 

telpā un laikā, uzlabot ķermeņa stāju, kustību amplitūdu un 

plastiku, attīstīt kustību izteiksmību. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
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Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Laikmetīgās 

horeogrāfijas 

repertuārs 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students prot atšķirt dažādu 

horeogrāfu radošo rokrakstu, individuālo kustību stilu, 

kompozīciju struktūras veidošanas paņēmienus, prot iestudēt 

laikmetīgās horeogrāfijas citiem dalībniekiem. 
Improvizāciju 

tehnoloģijas 

(vai Lābana 

kustību 

analīze) 

3 G 1 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis 

netradicionālas metodes radošā procesa organizācijā, ideju un 

koncepciju veidošanā, inovatīvas pieejas dejas izteiksmes 

līdzekļu lietošanā, apguvis izpratnes līmenī V.Forsaita 

improvizāciju tehnoloģijas metodes. 

B daļa – (ierobežotā izvēle) specializācijas deju  horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas pedagoga/deju 

kopu vadītāja  studiju kursi  – 45 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E  

Skatīt B daļas (ierobežotā izvēle) specializācijas baleta 

horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas 

pedagoga/deju kopu vadītāja  studiju kursi 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E 

Vispārējā 

metodika 
1,5 P/G 1 sem. i 

Dejas 

pasniegšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoga 

ētika 

3 P 1 sem. i 

Praktiskā daļa – 10,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 
4,5 I 2 sem. DE Skatīt B daļas (ierobežotā izvēle) specializācijas baleta horeogrāfija un 

profesionālās izglītības dejas pedagoga/deju kopu vadītāja  studiju 

kursi 

Cittautu 

tautas dejas 
3 G 2 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par cittautu tautas dejas attīstības 

vēsturi, izcilākiem horeogrāfiem, viņu darbību, sasniegumiem, cittautu 

tautas dejas žanra attīstību Latvijā. 

Džeza deja 3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguves prasmes lietot pats 

džeza dejas tehnikas un iemācīt tās citiem, veidot horeogrāfiskas 

kompozīcijas, izmantojot džeza dejas elementus, spēj organizēt un 

vadīt džeza dejas treniņstundas, prot lietot džeza dejas tehnikas 

mācīšanas metodes un paņēmienus. 

Prakse – 15 KP specializācija:  deju  horeogrāfija  

Latviešu deja 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes veidot latviešu dejas horeogrāfiju, 

kursa ietvaros apgūst prasmes demonstrēt latviešu dejas 

elementus, iestudēt latviešu deju ar deju kopu.  
Vēsturiskā 

deja 
3 G 1 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes veidot vēsturiskās dejas 

horeogrāfiju, kursa ietvaros apgūst prasmes demonstrēt 

vēsturiskās dejas elementus, iestudēt deju ar deju kopu.  
Cittautu 

tautas dejas 
4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aprobē iegūtās zināšanas par cittautu tautas dejas 

attīstības vēsturi, izcilākiem horeogrāfiem, viņu darbību, 

sasniegumiem, cittautu tautas dejas žanra popularizēšanu 

Latvijā. 
Džeza deja 3 G 1 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguves prasmes 

lietot pats džeza dejas tehnikas un iemācīt tās citiem, veidot 

horeogrāfiskas kompozīcijas, izmantojot džeza dejas elementus, 

spēj organizēt un vadīt džeza dejas treniņstundas, prot lietot 

džeza dejas tehnikas mācīšanas metodes un paņēmienus. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

Modernā 

deja 

3 G 1 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Sarīkojumu 

deja 

3 G 2 sem. i 

Klasiskā 

deja 

6 G 3 sem. i 

Steps 3 G 1 sem. i 

Hip-hops 3 G 1 sem. i 

Vēsturiskās 

dejas 

3 G 1 sem. i 

Ritmika 3 G 2 sem. i 

Somatiskās 

treniņu 

metodes 

3 G 2 sem. i 

Džeza deja 3 G 1 sem. i 
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īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specializācijā, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

 

Horeogrāfiska 

iestudējuma 

(Diplomdarba/  

uzveduma) 

sagatavošana  

un aizstāvēšana 

15 I 

 

1 sem. DE Students DE pierāda savas prasmes māksliniecisku ideju 

realizēt horeogrāfiskajā uzvedumā: 

izveidot deju uzveduma horeogrāfiju, aprakstīt to, iestudēt ar 

kolektīvu un publiski parādīt koncertuzvedumā, uzveduma 

minimālā hronometrāža vismaz 20 minūtes. 

2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā.  

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 

programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 

programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Horeogrāfs  un Ministru kabineta 

noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) apraksta prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Horeogrāfija apraksts izstrādāts 

atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standarta Horeogrāfs 

kompetences, prasmju un zināšanu prasībām. 

Profesijas kods – 2653  03 

Nodarbinātības apraksts 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

– horeogrāfs ir dejas mākslas speciālists, kurš iecer un rada horeogrāfijas iestudējumus, ar 

horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību pauž idejas un realizē radošus projektus, 

piedalās horeogrāfijas mākslas attīstības procesos, pārzina un orientējas izvēlētajā dejas 

mākslas žanrā, to izkopj un pilnveido, orientējas dejas mākslas stilu un žanru daudzveidībā, 

apguvis teorētiskās zināšanas un ieguvis praktiskās iemaņas dejas tehnikās. 

     Horeogrāfs strādā kultūras un izglītības jomas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, 

vai individuālais komersants. 
 

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

 

1. Spēja pielietot zināšanas horeogrāfijas mākslas 

jomā, kas pamatojas gan uz nozares tradīcijām, gan 

jaunākajām nozares atziņām. 

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 

scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 

Kostīmu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas 

teorija, Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza 

deja, Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 

Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu 

tautu dejas, Vēsturiskā deja, Klasiskā deja 

2. Spēja izskaidrot cilvēka ķermeņa uzbūvi, kustību 

mehāniku saistībā ar skatuviskās dejas tehniku 

pielietošanas principiem.  

Funkcionālā anatomija, Dejas kompozīcija, 

Klasiskās dejas teorija un prakse 
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3. Spēja pētīt, attīstīt, pilnveidot un bagātināt 

horeogrāfisko leksiku. 

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 

scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 

Kostīmu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas 

teorija, Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza 

deja, Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 

Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu 

tautu dejas, Vēsturiskā deja, Klasiskā deja 

4. Spēja radīt koncepciju un veidot horeogrāfiskus 

iestudējumus. 

Dejas kompozīcija, Klasiskās dejas teorija un 

prakse, Funkcionālā anatomija 

5. Spēja veidot horeogrāfisko tekstu vai kustību 

partitūru citos skatuves mākslas žanros vai 

multimediālos projektos (filmās, videoklipos, 

reklāmās, perfomancēs u.c.). 

Dejas kompozīcija, Režijas pamati un 

scenogrāfija, Mākslas vēsture, Uzņēmējdarbība 

(kultūras projekti), Prakse 

6. Spēja organizēt radošo procesu no ieceres 

tapšanas līdz realizācijai. 
Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 

scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 

Kostīmu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas 

teorija, Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza 

deja, Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 

Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu 

tautu dejas, Vēsturiskā deja, Klasiskā deja 

7. Spēja izvēlēties horeogrāfiskai kompozīcijai 

atbilstošu muzikālo materiālu, orientēties mūzikas 

teorijas jautājumos, sadarboties ar komponistiem, 

mūziķiem, diriģentiem. 

Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija, Deju 

kompozīcija, Prakse 

8. Spēja rast horeogrāfiskā iestudējuma vizuālo 

risinājumu, sadarboties ar scenogrāfu, kostīmu 

mākslinieku, gaismu mākslinieku un izmantot 

jaunākās tehnoloģijas iestudējumu veidošanā. 

Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse 

9. Spēja strādāt radošā komandā, sadarboties ar 

citiem horeogrāfiem, režisoriem,  dramaturgiem, 

komponistiem, iestudējot dažādu laikmetu, stilu, 

žanru izrādes, horeogrāfiskus uzvedumus un 

koncertprogrammas. 

Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse 

10. Spēja analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu 

un žanru horeogrāfiskas kompozīcijas. 

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 

scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 

Kostīmu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas 

teorija, Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza 

deja, Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 

Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu 

tautu dejas, Vēsturiskā deja, Klasiskā deja 

11. Spēja veidot deju žanra māksliniecisko 

repertuāru un sastādīt koncertprogrammas. 
Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 

scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 

Kostīmu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas 

teorija, Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza 

deja, Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 

Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu 

tautu dejas, V;esturiskā deja, Klasiskā deja 

12. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot 

darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku 

darbu. 

Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija, 

Pedagoģija, Prakse  

13. Spēja pieņemt lēmumus un rast risinājumus 

mainīgos vai neskaidros apstākļos. 
Uzņēmējdarbības pamati, Pedagoģija, 

Psiholoģija, Prakses 

14. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju 

horeogrāfijas problēmu risināšanā. 
Folklora un etnogrāfija, Dejas vēsture, Režijas 

pamati un scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija 

un prakse, Kostīmu vēsture, Mūzikas vēsture, 

Mūzikas teorija, Dejas kompozīcija, Filosofija 

un estētika, Ievads kultūras analīzē, Mākslas 

vēsture, Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija  
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15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra, 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda 

16. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu 

prasības. 

Uzņēmējdarbības pamati 

(vides aizsardzība, civilā aizsardzība, darba 

aizsardzība) 

17. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu 

ievērošanu. 

Uzņēmējdarbības pamati (darba tiesiskās 

attiecības, autortiesības un blakus tiesības ) 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Radīt horeogrāfiska iestudējuma koncepciju, 

veidot režisorisko ieceri, izstrādāt kompozīcijas 

plānu. 

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 

scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 

Kostīmu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija, 

Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza deja, 

Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 

Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu tautu 

dejas, Vēsturiskā deja, Klasiskā deja 

2. Rast atbilstošus horeogrāfijas mākslas izteiksmes 

līdzekļus māksliniecisko ideju realizācijai. 
Dejas kompozīcija, Klasiskās dejas teorija un 

prakse, Dejas vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas 

teorija, Režijas pamati un scenogrāfija 

3. Veidot horeogrāfiskas kompozīcijas.  Dejas kompozīcija 

4. Izveidot horeogrāfiska iestudējuma radošo grupu, 

izvēlēties ieceres realizācijai atbilstošus izpildītājus, 

novērtēt dejotāja vai deju grupas tehnisko un 

māksliniecisko līmeni, noteikt horeogrāfiskās 

kompozīcijas piemērotību un atbilstību konkrētam 

dejotājam vai deju grupai. 

Uzņēmējdarbības pamati (kultūras projekti),  

Dejas kompozīcija, Klasiskās dejas teorija un 

prakse, Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija, 

Režijas pamati un scenogrāfija, Funkcionālā 

anatomija 

5. Orientēties dejas teorijas un dejas vēstures 

jautājumos, izvērtēt dažādu laikmetu, stilu, žanru 

horeogrāfiskas kompozīcijas. 

Klasiskās dejas teorija un prakse, Dejas vēsture, 

Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza deja, 

Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 

Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu tautu 

dejas, Vēsturiskā deja, Klasiskā deja  

6. Orientēties mūzikas vēstures un teorijas 

jautājumos, izvēlēties horeogrāfiskā iestudējuma 

koncepcijai atbilstošu muzikālo materiālu. 

Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija, Dejas 

kompozīcija, Prakse 

7. Strādāt darošā komandā, sadarboties ar 

komponistu, dramaturgu, režisoru, diriģentu, 

scenogrāfu, kostīmu mākslinieku un citiem radošā  

projekta dalībniekiem. 

Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati, Prakse 

8. Veikt darbu individuāli. Dejas kompozīcija, Prakse 

9. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt grupā. Psiholoģija, Pedagoģija, Uzņēmējdarbības 

pamati, Prakses 

10. Veidot pozitīvu saskarsmi, ievērot ētikas un 

uzvedības normas. 

Psiholoģija, Pedagoģija, Pedagoga ētika, 

Uzņēmējdarbības pamati, Prakse 

11. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases 

līdzekļus, lietot modernās informācijas tehnoloģijas. 

Uzņēmējdarbības pamati, Informācijas 

tehnoloģijas 

12. Sistemātiski pilnveidot horeogrāfa profesionālo 

kvalifikāciju. 

Meistarklases 

13. Lietot horeogrāfijas terminoloģiju valsts valodā 

un vismaz divās svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra,  Franču valoda,  Angļu 

valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda  

14. Ievērot vides aizsardzības noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati 

15. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, 

ugunsdrošības un higiēnas prasības. 

Uzņēmējdarbības pamati 

16. Pārvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

17. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas 

līmenī. 

Franču valoda,  Angļu valoda, Vācu valoda, 

Itāļu valoda 

18. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. 

 

Uzņēmējdarbības pamati (darba tiesiskās 

attiecības) 
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Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: 

1.1. literatūras vesture  Literatūras vēsture  

1.2. mākslas vēsture Mākslas vēsture 

1.3. filozofija  Filosofija un estētika 

1.4. reliģiju vēsture Ievads kultūras analīzē 

1.5. ētika Pedagoga ētika 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 

2.1. mūzikas vēsture un teorija Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija 
2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija Psiholoģija 

2.3. pedagoģija  Pedagoģija 

2.4. komercdarbības pamati Uzņēmējdarbības pamati 

2.5. autortiesības un blakus tiesības Uzņēmējdarbības pamati 

2.6. profesionālie termini valsts valodā un vismaz 

divās svešvalodās. 

Dejas kompozīcija, Mūzikas forma, Mūzikas 

vēsture, Klasiskās dejas teorija un prakse, Dejas 

vēsture, Latviešu deja, Džeza deja, Modernā deja, 

Klasiskā baleta repertuārs, Laikmetīgās 

horeogrāfijas repertuārs, Citttautu tautu dejas, 

Vēsturiskā deja, Klasiskā deja 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī: 
3.1. dejas vēsture Dejas vēsture 
3.2. folklora un etnogrāfija Folklora un etnogrāfija 
3.3. režijas pamati  un scenārija veidošana Režijas pamati  un scenārija veidošana 
3.4. kostīmu vēsture Kostīmu vēsture 
3.5. dejas kompozīcija Dejas kompozīcija 
3.6. klasiskās dejas teorija un prakse Klasiskās dejas teorija un prakse 
3.7. latviešu deja Latviešu deja 
3.8. vēsturiskā deja Vēsturiskā deja 
3.9. cittautu tautas dejas Cittautu tautas dejas 
3.10. sarīkojumu deja Sarīkojumu deja 
3.11. modernā deja Modernā deja 
3.12. funkcionālā anatomija Funkcionālā anatomija 
3.13. džeza deja Džeza deja 
3.14. laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs 
3.15. somatiskās treniņu metodes Somatiskās treniņu metodes 
3.16. improvizācijas tehnoloģijas Improvizācijas tehnoloģijas 
3.17. valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

3.18. divas svešvalodas saziņas līmenī Franču valoda,  Angļu valoda, Vācu valoda, 

Itāļu valoda 
3.19. darba aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 
3.20. vides aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 
3.21. darba tiesiskās attiecības Uzņēmējdarbības pamati 
3.22. informācijas tehnoloģijas Uzņēmējdarbības pamati, Informācijas 

tehnoloģijas 
3.23. zinātniskās pētniecības metodes Dejas vēsture, Folklora un etnogrāfija, 

Somatiskās treniņu metodes, Improvizācijas 

tehnoloģijas, Klasiskās dejas teorija un prakse 
3.24. horeogrāfijas attīstības stratēģija un plānošanas 

metodes 

Uzņēmējdarbības pamati 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Horeogrāfija saturs izstrādāts atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu formulētajām bakalaura studiju programmu prasībām.  
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Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu 

(izvilkums): 

III. Bakalaura programmas 

obligātais saturs 

7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 

kredītpunkti.  

9. Bakalaura programmas 

obligātais saturs. 

9.1. vispārizglītojošie studiju 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 

20 kredītpunkti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 

kredītpunkti. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Horeogrāfija satura 

un apjoma parametri: 

 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 

pilna laika studijās. 

 

 

 

A daļa  

II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīzē – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus tiesības, 

vides un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra mūzikā – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un est;etika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

A daļa  

Kopā: 36 KP 

Folklora un etnogrāfija – 3 KP 

Dejas vēsture – 5 KP 

Režijas pamati un scenogrāfija – 3 KP 

Kostīmu vēsture – 3 KP 

Mūzikas vēsture – 5 KP 

Mūzikas teorija – 5 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Dejas pasniegšanas metodika – 2 KP 

 

9.3. nozares profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā: 60 KP 

Dejas kompozīcija – 15 KP 

Klasiskās dejas teorija un prakse – 22 KP 

Džeza deja – 2 KP 

Latviešu deja/Somatiskās treniņu metodes  – 4 KP 

Vēsturiskā deja/Klasiskā baleta repertuārs – 3 KP 

Cittautu tautas deja/ Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs – 

4/KP 

Sarīkojumu deja/Improvizāciju tehnoloģijas – 2 KP 

Modernā deja – 2 KP 

Funkcionālā anatomija – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
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9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   

 

 

 

 

 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju 

programmas specializācijas prasībām. Izvēloties piedāvātos 

studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā studenti kopā ar 

docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās 

vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai 

vai paplašināšanai. 

Piedāvātie studiju kursi: 

Modernā deja – 2 KP 

Sarīkojumu deja – 2 KP 

Džeza deja – 2 KP 

Klasiskā deja – 4 KP 

Steps – 2 KP 

Hip-hops – 2 KP 

Somatiskās treniņu sistēmas – 2 KP 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 

kredītpunkti; 

 

 

 

 

 

9.6. valsts pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrādāšana 

un aizstāvēšana un kura 

apjoms ir vismaz 12 

kredītpunktu. 

 

10. Studiju kursu izvēli 

bakalaura programmā, studiju 

kursu apjomu un saturu, kā arī 

prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajam grādam nosaka 

attiecīgās profesijas standarts. 

 

 

Prakse: 26 KP  

Deju kompozīcija – 14 KP 

Latviešu deja/Klasiskā baleta repertuārs  – 3 KP 

Vēsturiskā deja – 2 KP 

Cittautu tautas deja/Laikmetīgās horeogrāfijas reperuārs – 3 KP 

Sarīkojumu deja/Somatiskās treniņu metodes – 2 KP 

Modernā deja/Improvizāciju tehnoloģijas – 2 KP 

 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  

Kolokvijs specializācijā, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Horeogrāfiska iestudējuma (Diplomdarba/ uzveduma) 

sagatavošana  un aizstāvēšana – 10 KP 

 

 

 

 

 

Atbilstoši profesijas standartam Horeogrāfs 

11. Studiju procesā vismaz 30 

procentus no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. 

 

15. Pēc bakalaura 

programmas apguves piešķir 

piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju un profesionālo 

bakalaura grādu nozarē 

(profesionālās darbības jomā). 

 

Horeogrāfijas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 79 KP 

apjomā, t.i. vid. 49  procenti. 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 

profesionālais bakalaura grāds horeogrāfijā un horeogrāfa 

profesionālā kvalifikācija. 
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3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 6097,56 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 2627,91 

- 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 1195,11 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  

Kalkulācija 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits (kst.) 

studiju plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz vienu 

studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi kopā 

EUR 

 

1. 

Folklora un etnogrāfija, iesk. 30 : ar vid. 5 studentiem = 6 

kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Mūzikas vēsture, iesk. 30 : ar vid. 5 studentiem = 6 

kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Mūzikas teorija, iesk. 30 : ar vid. 5 studentiem = 6 

kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Dejas kompozīcija, eks. 30 : ar vid. 5 studentiem = 6 

kst. + eks. 0,5 + indiv. 3 = 9,5 

9,57 90,92 21,45 112,37 

Klasiskās dejas teorija un 

prakse, eks. 

 

 

Koncertmeistars 

60 : ar vid. 5 studentiem = 

12kst. + eks. 0,5 + indiv. 3 = 

15,5 

30 : ar vid. 5 studentiem = 6 

kst. + eks. 0,5 = 6,5 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

148,34 

 

 

 

 

39,13 =  

187,47 

 

 

 

44,22 

 

 

231,69 

Modernā deja, iesk. 30 : ar vid. 5 studentiem = 6 

kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Latviešu deja, iesk. 

 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 5 studentiem = 6 

kst. 

6 

9,57 

 

6,02 

57,42 

 

36,12 = 93,54 

22,07 115,61 

Funkcionālā anatomija, iesk. 15 : ar vid. 5 studentiem = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latviešu valodas kultūra, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
75  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

330/ 

 

20 

 

1. semestrī  kopā: EUR 831,54 : 5 mēn. = € 166,31 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 997,84 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz vienu 

studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi kopā 

EUR 

 

2. 

Folklora un 

etnogrāfija, eks. 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 = 6,5 

9,57 62,21 14,68 76,89 

Mūzikas vēsture, 

iesk. 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Mūzikas teorija, 

iesk. 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Dejas 

kompozīcija, 

eks. 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 + 

indiv. 3 = 9,5 

9,57 90,92 21,45 112,37 

Klasiskās dejas 

teorija un prakse, 

eks. 

 

 

Koncertmeistars 

60 : ar vid. 5 studentiem 

= 12kst. + eks. 0,5 + 

indiv. 3 = 15,5 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 = 6,5 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

148,34 

 

 

 

 

39,13 =  

187,47 

 

 

 

44,22 

 

 

231,69 

Modernā deja, iv 30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Latviešu deja, 

eks. 

 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 = 6,5 

6,5 

9,57 

 

 

6,02 

62,21 

 

 

39,13 =  

101,34 

 

23,91 125,25 

Funkcionālā 

anatomija, iesk. 

15 : ar vid. 5 studentiem 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, 

u.c.) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

77,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

345/ 

23 

 

2. semestrī  kopā: EUR 859,66 : 5 mēn. = € 171,93 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1031,59 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits (kst.) 

studiju plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz vienu 

studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

 

Dejas vēsture, iv 30 : ar vid. 5 studentiem = 

6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Mūzikas vēsture, 

iesk. 

20 : ar vid. 5 studentiem = 

4 kst. 

9,57 38,28 9,03 47,31 

Mūzikas teorija, 

iesk. 

20 : ar vid. 5 studentiem = 

4 kst. 

9,57 38,28 9,03 47,31 

Dejas 

kompozīcija, eks. 

30 : ar vid. 5 studentiem = 

6 kst. + eks. 0,5 + indiv. 3 

= 9,5 

9,57 90,92 21,45 112,37 

Klasiskās dejas 

teorija un prakse, 

eks. 

 

 

Koncertmeistars 

60 : ar vid. 5 studentiem = 

12kst. + eks. 0,5 + indiv. 3 

= 15,5 

30 : ar vid. 5 studentiem = 

6 kst. + eks. 0,5 = 6,5 

9,57 

 

 

 

 

6,02 

148,34 

 

 

 

 

39,13 =  

187,47 

 

 

44,22 

 

 

231,69 

Modernā deja, 

iesk. 

30 : ar vid. 5 studentiem = 

6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Laikmetīgās 

horeogrāfijas 

repertuārs, iesk. 

30 : ar vid. 3 studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Klasiskā beleta 

repertuārs, iesk. 
30 : ar vid. 3 studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Cittautu tautas 

dejas, iesk. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 3 studentiem = 

10 kst. 

10 kst. 

9,57 

 

6,02 

95,70 

60,20 = 

155,90 

36,78 

 

192,68 

 

Latviešu deja, 

iesk. 

Koncertmeistars 

30 : ar vid. 3 studentiem = 

10 kst. 

10 kst. 

9,57 

 

6,02 

95,70 

60,20 = 

155,90 

36,78 

 

192,68 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

116,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

339/ 

 

22,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1261,69 : 5 mēn. = € 252,34  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1514,03  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits (kst.) 

studiju plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz vienu 

studentu 

Stunda

s tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Dejas vēsture, iv 30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Mūzikas vēsture, eks. 20 : ar vid. 5 studentiem 

= 4,5 kst. 

9,57 43,07 10,16 53,23 

Mūzikas teorija, eks. 20 : ar vid. 5 studentiem 

= 4,5 kst. 

9,57 43,07 10,16 53,23 

Dejas kompozīcija, 

eks. 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 + 

indiv. 3 = 9,5 

9,57 90,92 21,45 112,37 

Klasiskās dejas teorija 

un prakse, iv. 

 

 

Koncertmeistars 

60 : ar vid. 5 studentiem 

= 12kst. + eks. 0,5 + 

indiv. 3 = 15,5 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 = 6,5 

9,57 

 

 

6,02 

148,34 

 

 

39,13 =  

187,47 

 

 

44,22 

 

 

231,69 

Modernā deja, iv. 30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 eks. = 3,5 9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klasiskā baleta 

repertuārs, eks. 
30 : ar vid. 3 studentiem 

= 10,5 kst. 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Laikmetīgās 

horeogrāfijas 

repertuārs, iesk. 

30 : ar vid. 3 studentiem 

= 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Somatiskās treniņu 

metodes, eks. 
30 : ar vid. 3 studentiem 

= 10,5 kst. 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Cittautu tautas dejas, iv 

Koncertmeistars 
30 : ar vid. 3 studentiem 

=  

10 kst. + 10 kst. 

9,57 

 

6,02 

95,70 

60,20 = 

155,90 

36,78 

 

192,68 

 

Latviešu deja, eks. 

Koncertmeistars 
30 : ar vid. 3 studentiem 

= 10,5 kst. + 10,5 kst. 

9,57 

6,02 

100,49 

63,21 = 

163,70 

38,62 

 

202,32 

 

Vēsturiskā deja, eks. 30 : ar vid. 3 studentiem 

= 10,5 kst. + 10,5 kst. 

9,57 

6,02 

100,49 

63,21 = 

163,70 

38,62 

 

202,32 

 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

153,17  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

341/ 

 

23 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1646,21 : 5 mēn. = € 329,24  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1975,45  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

 

Dejas vēsture, eks. 30 : ar vid. 3 

studentiem = 10,5 kst. 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Režijas pamati un 

scenogrāfija, iesk. 

30 : ar vid. 5 

studentiem = 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Klasiskās dejas 

teorija un prakse, 

iv. 

 

 

Koncertmeistars 

60 : ar vid. 5 

studentiem = 12kst. + 

eks. 0,5 + indiv. 3 = 

15,5 

30 : ar vid. 5 

studentiem = 6 kst. + 

eks. 0,5 = 6,5 

9,57 

 

 

6,02 

148,34 

 

 

39,13 =  

187,47 

 

 

44,22 

 

 

231,69 

Modernā deja, iv. 30 : ar vid. 5 

studentiem = 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā 

metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Dejas kompozīcija, 

eks. 

30 : ar vid. 5 

studentiem = 6 kst. + 

eks. 0,5 + indiv. 3 = 

9,5 

9,57 90,92 21,45 112,37 

Somatiskās treniņu 

metodes, iesk. 
30 : ar vid. 5 

studentiem = 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Laikmetīgās 

horeogrāfijas 

repertuārs, iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Džeza deja, iesk. 30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Cittautu tautas dejas, 

iv Koncertmeistars 
30 : ar vid. 3 

studentiem =  

10 kst. + 10 kst. 

9,57 

 

6,02 

95,70 

60,20 = 

155,90 

36,78 

 

192,68 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

111,1  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

334/ 

 

22,5 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1241,69 : 5 mēn. = € 248,34  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1490,03 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits (kst.) 

studiju plānā/dalīts ar 

grupas piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Režijas pamati un 

scenogrāfija, eks. 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 = 6,5 

9,57 62,21 14,68 76,89 

Kostīmu vēsture, 

iesk. 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Klasiskās dejas 

teorija un prakse, 

iv. 

 

 

Koncertmeistars 

60 : ar vid. 5 studentiem 

= 12kst. + eks. 0,5 + 

indiv. 3 = 15,5 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 = 6,5 

9,57 

 

 

6,02 

148,34 

 

 

39,13 =  

187,47 

 

 

44,22 

 

 

231,69 

Džeza deja, iesk. 30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Dejas kompozīcija, 

iv 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Modernā deja, eks. 30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 = 6,5 

9,57 62,21 14,68 76,89 

Dejas māc. priekšmetu 

mācīšanas metodika, 

DE 

30 : ar vid. 1,5 stud. = 20 

kst. + DE 1 = 21 kst. 

9,57 200,97 47,41 248,38 

Dejas māc. priekšmetu  

pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Laikmetīgās 

horeogrāfijas 

repertuārs, eks. 

30 : ar vid. 3 studentiem 

= 10,5 kst. 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Improvizāciju 

tehnoloģijas, eks. 
30 : ar vid. 3 studentiem 

= 10,5 kst. 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Cittautu tautu dejas, 

eks. 
30 : ar vid. 3 studentiem 

= 10,5 kst. + 10,5 kst. 

9,57 

6,02 

100,49 

63,21 = 

163,70 

38,62 

 

202,32 

 

Džeza deja, eks. 30 : ar vid. 3 studentiem 

= 10,5 kst. 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

155,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

383/ 

 

25,5 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1764,65 : 5 mēn. = € 352,93  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2117,58 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits (kst.) 

studiju plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz vienu 

studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

 

7. 

Kostīmu vēsture, eks. 30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 = 6,5 

9,57 62,21 14,68 76,89 

Klasiskās dejas 

teorija un prakse, eks. 

 

Koncertmeistars 

60 : ar vid. 5 studentiem 

= 12kst. + eks. 0,5 + 

indiv. 3 = 15,5 

30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 = 6,5 

9,57 

 

 

6,02 

148,34 

 

 

39,13 =  

187,47 

 

 

44,22 

 

 

231,69 

Filosofija un 

estētika, iesk. 
30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Dejas kompozīcija, 

eks. 
30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. + eks. 0,5 = 6,5 

9,57 62,21 14,68 76,89 

Pedagoga ētika, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Dejas māc. priekšm. 

mācīšanas pedagoģ. 

prakse, DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

67 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

233/ 

 

 

15,5 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 763,96 : 5 mēn. = € 152,79  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 916,75 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Dejas kompozīcija, 

iesk 
15: ar vid. 5 

studentiem = 3 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā, 

DE 

15: ar vid. 5 

studentiem = 3 

+ DE 1,5 = 4,5 

9,57 43,07 10,16 53,23 

Horeogrāfiska 

iestudējuma 

sagatavošana un 

aizstāvēšana, DE 

30 + DE 

komisija 3 kst. = 

33 kst. 

9,57 315,81 74,50 390,31 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

41,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

90/ 

6 

 

 

8. semestrī  kopā: EUR 390,31 : 5 mēn. = € 78,06  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 468,37  

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 10511,64 (desmit  tūkstoši 

pieci simti viendesmit euro 64 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 2627,91 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 797,27 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 99,66 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 199,32 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2095 stundas 

semestrī – 262  stundas  (2095 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 17,5 stundas (262 stundas semestrī : ar 

15 nedēļām) 
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4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Horeogrāfija salīdzinājums ar 

Roterdamas Dejas akadēmijas un Dānijas Nacionālās laikmetīgās dejas skolas  programmām.  

 
Salīdzinājuma 

parametri 

JVLMA   Roterdamas dejas akadēmija Dānijas Nacionālā 

laikmetīgās dejas skola 

Studiju 

programmas 

līmenis 

Otrais profesionālās 

augstākās izglītības līmenis 

(bakalaurs) 

Otrais profesionālās 

augstākās izglītības līmenis 

(bakalaurs) 

Otrais profesionālās 

augstākās izglītības 

līmenis (bakalaurs) 

 

Iegūstamais 

grāds/kvalifikāc

ija 

profesionālais bakalaura 

grāds horeogrāfijā, 

horeogrāfs 

Bakalaura grāds Dejas 

programmā BDa, 

specializācija: Dejotājs, 

Bakalaura grāds Dejas 

programmā BDa, 

specializācija: Horeogrāfija. 

Bakalaura grāds dejas 

izglītībā BDaEd (atsevišķa 

programma)Maģistra grāds 

Dejas terapijā MDaT 

Bakalaura grāds Dejas 

programmā 

Prasības uz iepriekšējo izglītību 

izglītību 

apliecinošie 

dokumenti: 

Atestāts par vispārējo 

izglītību, sekmju izraksts un 

Centralizēto eksāmenu 

sertifikāts Latviešu valodā un 

literatūrā, Svešvalodā 

Vai Diploms par profesionālo 

vidējo izglītību, sekmju 

izraksts un Centralizēto 

eksāmenu sertifikāts Latviešu 

valodā un literatūrā, 

Svešvalodā 

Mūzikas un dejas skolas 

diploms (Havo voor 

Muziek en Dans) vai tā 

ārzemju ekvivalents 

Nav 

Iestāj-

pārbaudījumi/ 

prasību saturs 

radošais konkurss  

Dejas kompozīcija – mūzikas  

materiālam atbilstošas patstāvīgas 

kompozīcijas izveide,  

klasiskā deja – treniņstunda  

klasiskās dejas prasmju pārbaudei  

profesionālās vidējās izglītības 

 prasību līmenī. 

 

Pārbaudījums modernās dejas 

tehnikā, improvizācijā, 

pārrunas, medicīniskā 

pārbaude. 

1. posms februārī: 

pārbaudījums 

laikmetīgās dejas 

tehnikā un 

improvizācijā, 2. posms 

aprīlī: pārbaudījums 

laikmetīgās dejas 

tehnikā un 

improvizācijā, 3. posms 

aprīlī: pārbaudījums 

laikmetīgās dejas 

tehnikā un 

improvizācijā, 

patstāvīgas 

kompozīcijas veidošana 

(1min) 

Programmas 

īstenošanas 

ilgums un 

apjoms (gadi, 

KP) 

Piem. 4 gadi, 8 semestri, 

specializācija no 2. gada 

LV KP 160 

ECTS KP 240 

 4 gadi, 8 semestri, 

specializācija no 3. gada  

240 ECTS KP 

 

 4 gadi, 8 semestri, 

specializācija no 3. 

gada (tiek izvēlēti 2 

studenti specializācijai: 

horeogrāfija) 
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Salīdzinājuma 

parametri 

JVLMA   RDA 

 

Dānijas Nacionālā laikmetīgās 

dejas skola 

Plānotie 

rezultāti  

 

JVLMA plānotie rezultāti 

aprakstīti studiju programmu 

īstenošanas aprakstos 

Sagatavot augsta 

līmeņa laikmetīgās 

dejas mākslas 

speciālistus, kas 

iekļautos 

starptautiskajā 

laikmetīgās dejas 

mākslas elitē – 

dejotājus un 

horeogrāfus ar 

pedagoga darbam 

nepieciešamajām 

kompetencēm. Dejas 

pedagoģija – 

atsevišķa studiju 

programma. Maģistra 

programma: dejas 

terapijas speciālistu 

sagatavošana. 

Sagatavot profesionālus 

laikmetīgās dejas dejotājus un 

horeogrāfus. Maģistra 

programmā: dejas pedagoģija 

un producēšana. 

Studiju 

programmas 

noslēguma 

pārbaudījumi/

prasības 

Piem: 

Valsts pārbaudījums 

Prasības ..... (programma) 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā 

Dejotājiem: 

piedalīšanās 

profesionālu dejas 

kompāniju atlases 

konkursos, eksāmeni 

dejas tehnikās. 

Horeogrāfiem: 

patstāvīga 

horeogrāfiska 

iestudējuma 

veidošana 

Dejotājiem: piedalīšanās 

profesionālu dejas kompāniju 

atlases konkursos, eksāmeni 

dejas tehnikās. Horeogrāfiem: 

patstāvīga horeogrāfiska 

iestudējuma veidošana 

Studiju satura salīdzinājums 
 

Studiju kursi 

JVLMA 

ECTS 

KP 

Semestri/ 

pārbaudījumi/ 

veids/ skaits 

 

RDA 

ECTS 

KP 

Semestri/ 

pārbaudījumi/ 

veids/ skaits 

 

Dānijas Nacionālā 

laikmetīgās dejas 

skola ECTS 

KP 

Semestri/ 

pārbaudījumi/ 

veids/ skaits 

 

Klasiskās dejas 

teorija un prakse 

(Ballet) 

33 1.– 3., 5.,7. 

eks.; 

4.,6. 

Iv 

 

48 

 

1.-8. eks. 
  

Modernā deja 

(Modernā deja: 

atsevišķi studiju 

kursi dažādās 

modernās dejas 

tehnikās) 

10,5 1.-3. 

ieskaite, 4.-

5. iv 

36 1.-8. eks.   

Dejas kompozīcija 

(Dejas 

kompozīcija un 

improvizācija) 

22,5 1.-4. eks. 8 (dejotāji) 

38 

(horeogrāfi) 

1.-8. eks.   

Džeza deja 3 6. iesk. 10 1.-3. eks.   

 

Prakse: 

      

Dejas kompozīcija 

(Izrāžu prakse/ 

horeogrāfa prakse) 

21 5.,7. eks. 

6.,8. iesk. 

22 1.-8.   

Modernā deja 3 6. eks.     



450 

 

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 

(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm: 

Studējošo skaits studiju programmā kopā  - 38 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem 

studēja – 26 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem studēja 12 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits – 8 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 5  studenti, par fiziskas personas līdzekļiem – 3 studenti; 

-  absolventu skaits – 7 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 5 studenti; par 

fiziskas personas līdzekļiem studēja 2 studenti. 
 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

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 9  horeogrāfijas specializācijas studenti (studentu 

aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 

ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem 

zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:  

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 

kompetencēm; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos arī par 

kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 

- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  

- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  

      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 

- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu, reti tiek motivēta 

studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  

- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 

patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski. 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 

atsevišķu studiju kursu apmeklētība visumā bija zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju 

kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti.  

Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darbības stiprās un vājās puses tika izvērtētas 

katedru sēdēs, tika pieņemti konstruktīvi lēmumi, kurus praktiskajā  darbībā plāno ieviest 

nākamajā studiju gadā.  
 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

1) 2015.gada absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu 

pēc studiju kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus:  
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 / Horeogrāfija Dejas horeogrāfija Svarīgs Zems Jāpalielina 

B / Horeogrāfija Horeogrāfija Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 

B / Horeogrāfija Horeogrāfija Svarīgs Augsts Jāpalielina 

 

Iegūtie rezultāti liecina par to, ka aptaujā piedalījās maz studentu, ka aptveramais studiju 

kursu loks ir nenozīmīgs, absolventu interese izvirzīto jautājumu risināšanai nav ieinteresētības.  

 

Apkopojot studiju vides aptaujas rezultātus, secinājām, 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 un patstāvīgā 

darba iespēju nodrošināšanu studentiem.  
 

 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
            2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan iekšlietu 

un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus pasākumus un finansiāli 

atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

  Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no dalībniekiem 

pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 

              Darbība JVLMA iekšienē.   

       Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu 

pieteikumu izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam 

atbalstam var pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  

          Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

       Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, 

Senātā, Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

        Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā 

JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 

23. JVLMA labākā kameransambļa konkursā. 

        JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā ar 

viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, kas 

guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. Atvērto 

durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

        Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī 

kopīgi ar JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

       Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo identitāti. 

             Darbība ārpus JVLMA. 

       JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas 

Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākusi 

piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kur 

tiek pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

        Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pārstāv 

JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

        Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. 

gada stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 
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Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 

 

Nākošā akadēmiskā gada mērķis:  Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju 

iespējas.  

    

1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekmētu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti 

skaidri kritēriji kompetences vērtēšanai, skaidri formulētas pārbaudījumu prasības, lai studiju 

kursa apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās varētu patstāvīgajā darbā 

pilnvērtīgi apgūt saturu.   

  2. Būtiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura apguvei 

plašāk izmantot e-studiju vidi.  

  3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti,  atbalstīt atsevišķu  studiju kursu apguvi 

angļu valodā, kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas iespējas.  

  4. Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi veicināt studējošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 

pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju vides 

sakārtotība, u.c.).  

  5. Palielināt studējošo  atbildību par valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu (atbirums 

nesekmības dēļ, nepamatota eksmatrikulēšanās pēc studējošā paša vēlēšanās). 

Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 

  6. Regulāri veikt studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 

programmu īstenošanas kvalitāti. 

  7. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respektējot studentu aptaujas anketās sniegtās 

atsauksmes, uzlabot -  studiju kursu izvēles iespējas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti, 

saskarsmes kultūru, telpu rezervēšanas sistēmu patstāvīgā darba veikšanai). 

  8. Nodrošinot JVLMA Senāta lēmumu kvalitatīvu īstenošanu studiju procesa organizācijas 

jautājumos, panākt JVLMA iekšējās kontroles plānā iestrādāto termiņu ievērošanu visām JVLMA 

struktūrvienībām, bet īpaši visu katedru vadītāju  darba pienākumu savlaicīgu izpildi. 
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

2.7.  Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai 

grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 
 

1) Studiju programmas nosaukums: 
 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālā bakalaura studiju programma 

„Mūzika un skatuves māksla“ 
kods 42212 

apakšprogramma Skaņu režija 

 
2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija:  profesionālais bakalaura grāds 

mūzikā/ skaņu režisors 
(5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) 

 

3) Studiju programmas mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa skaņu režisoru 

sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas tehnoloģiju zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa skaņu režisora profesijas standartam atbilstošas, praktiski 

piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt skaņu režisoru profesionālajā vidē 

Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas 

izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro humanitātes, demokrātiskuma, 

zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma 

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

un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 
 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt skaņu režisora augstāko profesionālo 

kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības skaņu režijas 

profesionālo mācību priekšmetu  pedagoga tiesības;  

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

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās 

pētniecības darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā.  

 

2.7.2. 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 daļas - profesionālo un vispārizglītojošo studiju 

kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skaņu režisora profesijas standartā iestrādātajām 

prasībām.  Students ir ieguvis zināšanas mūzikas vēsturē un teorijā, instrumentu mācībā, 

mūzikas formas mācībā, sociālajā un saskarsmes psiholoģijā, pedagoģijā, komercdarbības 

pamatos, ieguvis izpratni par mūzikas nozares un skaņu režijas profesionālajiem terminiem, par 

mūzikas, skaņu ierakstu un telpu apskaņošanas tehnoloģiju attīstības likumsakarībām, par 

mūzikas ierakstu tehniskā un mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par skaņu 

režisora profesionālo ētiku, kā arī zinātniskās pētniecības metodēm.  
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B daļas - profesionālās izglītības skaņu režijas priekšmetu mācīšanas pedagoga studiju 

kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas 

profesionālās vidējās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās 

izglītības iestāžu  profesionālo priekšmetu pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par 

mācību un audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves 

pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, 

izglītojamā darbības motivēšanas metodēm, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, 

mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas 

profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  atbilstoši mūzikas 

profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei un  noslēguma prasībām, lai 

izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt mācību priekšmeta saturu un  turpināt 

izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un skaņu 

režisora profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni 

mūzikas vēstures un teorijas jautājumos, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un 

likumsakarībās, mūzikas nozares attīstības stratēģiju un plānošanas metodēm, zinātniskās 

pētniecības metodēm,  turklāt daļa zināšanu – telpu akustikas jautājumi, dažādu mūzikas 

instrumentu spektrālie sastāvi, sakarība starp signāla spektru un tembru, dažādu mūzikas stilu 

ierakstu specifika, analogo un digitālo apskaņošanas un skaņu ierakstu tehnoloģijas, skaņu 

ierakstu tehnoloģiju veidi, mikrofonu izvietojumu tehnikas, mikrofonu, skaļruņu, 

pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču darbības principi un raksturojošie 

parametri - atbilst skaņu režisora profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Skaņu režisors spēj 

parādīt arī profesionālās izglītības pedagoga skaņu režijas jomas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti: Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, 

uzņēmējdarbības pamati, svešvalodas, ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un skaņu 

režijas profesionālos teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (akustika, elektrotehnika un 

elektronika, digitālo signālu principi, digitālie skaņu faili, skaņu ierakstu tehnoloģijas, audio 

sistēmu komponenti un sistēmu veidošanas principi, mūzikas instrumentu un vokāla spektrālais 

sastāvs, mūzikas notācija, elektroakustiskās mūzikas tehnikas, skaņu ierakstu producēšana, 

daudzkanālu ierakstu sistēmu uzbūve un principi, skaņu ieraksta gala apstrāde) ir ieguvis 

prasmes, kas ir nepieciešamas skaņu režisora pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās 

kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā Skaņu režisors prasmju daļā iestrādātajām prasībām.  

Skaņu režisors ir ieguvis prasmes 

- izmērīt un aprēķināt galvenos telpu akustiku raksturojošos parametrus,  

- izvēlēties ieraksta vai apskaņošanas situācijai atbilstošu mikrofonu daudzumu un tipus,  

- strādāt ar analogu un digitālu skaņu miksēšanas pulti, 

- izstrādāt apskaņošanas iekārtu un skaņu ierakstīšanas iekārtu izvietojuma un savienojumu 

shēmas,  

- veikt testa mērījumus, 

- noregulēt apskaņošanas iekārtu un skaņu ierakstīšanas iekārtas un optimizēt apskaņošanas 

sistēmu tehniskos parametrus,  

- lietot ar apskaņošanu saistīto informācijas tehnoloģiju – skaņas signālu rediģēšanas, signāla 

virzīšanas (routing), miksēšanas un māsterēšanas programmas, 

- izmērīt un novērtēt dažādu audio komponenšu parametrus, 

- sastādīt audio komponenšu (mikrofonu, pastiprinātāju, skaņas signālu apstrādes ierīču, 

skaļruņu) savienojumu shēmu,  

- veikt audio sistēmas darbības modelēšanu ar datorprogrammas palīdzību,  

- sastādīt audio sistēmas komponenšu un savienojumu specifikāciju,  

- veikt kompleksus audio sistēmas mērījumus,  

- optimizēt audio sistēmas darbību, izvēloties atbilstošu signālu pastiprinājuma struktūru,  
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- pārbaudīt audio sistēmas komponenšu atbilstību tehniskajām prasībām,  

- veikt darbu individuāli un grupā,  

- pilnveidot savu profesionālo meistarību.  

Pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes: 

- plānot savu un izglītojamo jaunrades darbu,  

- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,  

- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus, 

- motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam,  

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas),  

- veidot mācību metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās 

saziņas līmenī, lietot skaņu režijas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās 

svešvalodās, prot ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispārējās prasmes, kas saistās ar 

vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir 

ieguvis, piedaloties JVLMA organizētajos projektos. 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 

- pārzināt mūzikas attīstības procesus, dažādu laikmetu mūzikas stilus un žanrus, skanējuma 

estētiku,  

- pārzināt dažādu mūzikas instrumentu spektrālo sastāvu, sakarības starp signāla spektru un 

tembru,  

- orientēties dažādu mūzikas stilu ierakstu specifikā,  

- pārzināt mūzikas tehnoloģiju attīstības procesus, analogo un digitālo apskaņošanas un skaņu 

ierakstu tehnoloģiju, ar tehnikas palīdzību izveidot savu skaņas (skanējuma) modeli,  

- radoši strādāt ar skaņas ieraksta tehnoloģijām,  

- pārzināt skaņu ierakstu tehnoloģiju veidus,  

- pārzināt mikrofonu izvietojumu tehnikas,  

- sadarboties ar atskaņotājmāksliniekiem, dot ieteikumus ieraksta tapšanā un apskaņošanas 

procesā,  

- pielietot specializētās datorprogrammas apskaņošanas un ierakstu procesā,  

- pārzināt mikrofonu, skaļruņu, pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču 

darbības principus un raksturojošos parametrus,  

- organizēt darbu skaņu ierakstu studijā – plānot darba kārtību un konfigurēt tehniku,  

- pārzināt skaņas sintēzes pamatprincipus, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, 

problēmas un risinājumus par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, to inovācijām, 

- izskaidrot un argumentēti diskutēt gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem, 

- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas 

mūzikas skolām un vidusskolām,  

- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  

- plānot, organizēt un vadīt mācību stundas,  

- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, izskaidrot 

skaņu režijas  priekšmetu mācīšanās paņēmienus,  

- formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, 

- virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi,  

- parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā,  

- uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku 

darbu, 

- pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos, 

- spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās,  
- nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un 

vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

  



456 

 

 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti: Studiju kursu Filosofija, Ētika, Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, 

Mūzikas formas analīze, Mūzikas vēsture, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā 

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

mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju internetā, 

veikt elementārus aprēķinus MS Excel programmā, ieguvis zināšanas mūzikas materiālu 

prezentēšanā, izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības 

praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas skaņu režisora 

profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un 

iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas tehnoloģiju nozarē.  

Absolvents spēj: 

- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un mūzikas tehnoloģiju jomā, to 

izmantot,  

- pieņemt lēmumus un risināt problēmas mūzikas zinātnes nozarē skaņu režisora profesijā,  

- parādīt, ka izprot skaņu režisora un pedagoga profesionālo ētiku,  

- izvērtēt savas un sadarbības partneru - profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību,  

- piedalīties mūzikas tehnoloģiju profesionālās jomas attīstībā.  
 

2.7.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas papildu prasības mūzikas 

profesionālās ievirzes pamatizglītības programmas noslēguma prasību apjomā.    

Studijām profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla 

apakšprogrammā Skaņu režija reflektantiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši 2004.gadā un 

vēlāk, jāiesniedz vispārējās vidējās izglītības sertifikāta kopiju par centralizēto eksāmenu 

sekmīgu nokārtošanu mācību priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda un Matemātika. 

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centralizēto 

eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vidējās izglītības 

gala pārbaudījumu vērtējumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda un Matemātikā, kur 

iegūtais vērtējums nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduvēji” (10 ballu sistēmā) vai 3 - 

“viduvēji” (5 atzīmju sistēmā). 

        

 

Papildu prasību pārbaudījumi: 

Mūzika un skatuves māksla   

Skaņu režija 

 kolokvijs mūzikas teorijā 

 kolokvijs mūzikas literatūrā, solfedžo un klavierspēlē 
 

 

2.7.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 

sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, 

norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 

 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
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Programmas 

daļas 

 

Studiju kursi 

A daļa - 
programmas 

obligātā daļa:  

150 ECTS  

KP 
iekļauti 

profesionālie 

studiju kursi  

(120 ECTS KP) 

un 

vispārizglītojoš

ie studiju kursi  

(30 ECTS KP).  

1. Profesionālo studiju cikls - 120 KP. Teorētisko zināšanu apguves  

nodrošināšanai plānoti 7 studiju kursi (64,5 KP) - Akustika, Elektrotehnika un 

elektronika, Digitālo signālu mācība un apstrāde,  Mūzikas vēsture un teorija, 

Instrumentu mācība, Skaņu ierakstu tehnoloģijas,  Džeza un populārās mūzikas 

vēsture;  

 praktisko iemaņu apguvei – 8 studiju kursi (55,5 KP) - Audio sistēmu komponenti 

un sistēmu veidošana, Klavierspēle, Muzikālās dzirdes attīstības praktikums, 

Mūzikas notācija un interpretācija, Elektroakustiskā mūzika, Skaņu ierakstu 

producēšana, Daudzkanālu ierakstu sistēmas, Skaņu ieraksta gala apstrāde 

(māsterings). Praktisko iemaņu apguves rezultātā students uzkrāj profesionāli radošā 

darba pieredzi, tiek nodrošināta studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās 

darbības vienotība.   

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

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un vadīšanas 

pamati), Ievads kultūras analīzē, Literatūra mūzikā, Mākslas vēsture, Filozofija un 

estētika, Pedagoga ētika, Svešvaloda nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro 

un sociālo zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiemaņas.  

B daļa – 

ierobežotās 

izvēles daļa  
(profesionālās 

izglītības skaņu 

režijas pedagoga 

studiju kursi )   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 

nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas skaņu režisors varētu veikt 

skaņu režijas profesionālo mācību priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas 

profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  

Ierobežotās izvēles daļas apguve paver plašākas darba tirgus iespējas, kā arī veicina 

augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās izglītības sistēmā. 

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

Vispārējā metodika, Skaņu režijas priekšmetu mācīšanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  Pedagoģiskā prakse 
 

C daļa - brīvās 

izvēles kursi 9 

ECTS  KP 

 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 

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

vai paplašināt zināšanas un prasmes, piemēram – kora mācībā, mūzikas notācijas 

mācībā, instrumentu spēlē, orķestra diriģēšanas pamatos, svešvalodās u.c. 

Prakse – 39 KP Prakses periods ir 5 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā darba pieredzi. Prakse 

nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.  

Prakses laikā ir plānota:  apskaņošanas prakse – praktiska koncertu apskaņošana, 

skaņu ierakstu prakse – darbs skaņu ierakstu studijā. 

Valsts 

pārbaudījumi 

18 ECTS KP 

Studiju programmas noslēgumā 8.semestrī studentam ir jākārto valsts pārbaudījums, 

kas sastāv no trīs sastāvdaļām - diplomeksāmeniem: 

1) kolokvijs mūzikas tehnoloģijās  

kolokvijā students apliecina skaņu režisoram nepieciešamās teorētiskās zināšanas, 

kuras iegūtas visa studiju perioda laikā šādos studiju kursos:  Akustika, 

Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Digitālo signālu mācība 

un apstrāde, Audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošana.  

2)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana  skaņu ieraksta producēšanā 

Diplomeksāmens sastāv no divām daļām: 

pirmajā daļā tiek veikts kameransambļa (2-7 dalībnieki) 5-10 minūtes  

gara skaņdarba vai skaņdarba daļas ieraksts skaņu ierakstu studijā. Darba veikšanas 

laika limits ir 60 minūtes.  Pirms ieraksta veikšanas students izvēlas un uzstāda 

nepieciešamo tehniku, kas neietilpst norādītajā hronometrāžā.  

otrajā daļā students atskaņo un aizstāv samontēto ierakstu.  

Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā vēro ieraksta procesu, otrajā daļā - 

noklausās samontētā ieraksta atskaņojumu un studenta argumentus. 

Diplomeksāmena komisija izvērtē studenta prasmi izveidot skaņas modeli, 

izvēlēties tehniku, darbu ar mūziķiem, ieraksta kvalitāti. 

3)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana skaņu režijā  (koncerta 
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apskaņošana) 

Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši produktīvā:  Pirms koncerta students 

uzstāda apskaņošanas tehniku un veic uzstādītās sistēmas mērījumus un 

nepieciešamos regulējumus.  

Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu ar nepieciešamās tehnikas 

sarakstu, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu.  

Praktiski veic akadēmiskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās mūzikas koncerta 

apskaņošanu. 

Diplomeksāmena komisija noklausās apskaņotu koncertu un izvērtē izvēlētās 

tehnikas pamatotību, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu,  apskaņošanas 

sistēmas mērījumu un regulējumu precizitāti, apskaņošanas darba kvalitāti – balansu 

un skaņas modeļa atbilstība izpildījuma stila prasībām. 
 

Studiju plāns 
 

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite;  

E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 64,5 KP 
Akustika  9 G 150 90 30iv/3 30iv/3 30E/3      

Elektrotehnika un 

elektronika  

6 G 100 60 30i/3 30E/3       

Digitālo signālu  

mācība un 

apstrāde 

9 G 165 75 45E/6 30E/3 

 

      

Mūzikas vēsture 

un teorija 

24 G 400 240 30i/3 30E/3 30i/3 30E/3 30i/3 30E/3 30i/3 30E/3 

Instrumentu 

mācība  

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

Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas  

 

6 

 

G 

 

100 

 

60 

 

  30iv 

1,5 

 

30E/ 

4,5 

 

    

Džeza un 

populārās 

mūzikas vēsture 

6 G 100 60     30i/3 30i/3   

Praktiskā daļa –  55,5 KP 

Audio sistēmu 

komponenti un 

sistēmu veidošana  

12 G 230 90 30iv/3 

 

30E/ 

4,5 

 

30E/ 

4,5 

     

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

1,5 

    

Muzikālās dzirdes 

attīstības 

praktikums  

9 G 150 90  30i/3 30i/3 30i/3     

Mūzikas notācija 

un interpretācija 

9 G 150 90  30iv/3 30iv/3 30iv/3     

Elektroakustiskā 

mūzika  

3 G 35 45   30i/ 

1,5 

15 i/ 

1,5 

    

Skaņu ierakstu 

producēšana  

9 G 180 60     30iv/ 

4,5 

30E/ 

4,5 

  

Daudzkanālu 

ierakstu sistēmas  

 

3 

 

G 

 

50 

 

30 

    30i/3    

Skaņu ieraksta 

gala apstrāde 

(māsterings)  

 

6 

 

G 

 

100 

 

60 

    30i/3 30i/3   
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits 

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

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 

blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 25 15  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     

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas tehnoloģiju  mācības pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 6 P 100 60 30i/3 30E/3       

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

Vispārējā 

metodika 

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

Vokālā darba 

metodika 

3 G 50 30      30DE/3   

Pedagoga ētika  3 P 50 30       30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40      20i/1,5 20DE/3  

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Instrumenta spēle  3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

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

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

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Diriģēšanas 

pamati 

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

Mūzikas notācijas 

mācība 

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

Mūzikas notācijas 

mācība 

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

Instrumentu 

mācība 

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

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

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

Prakse – 39 KP 

 Apskaņošanas 

prakse 

15 I 360 40    10iv/3 10iv/3 10iv3 10iv/6  

Skaņu ierakstu 

prakse 

24 I 580 60     15iv/3 15iv/ 

4,5 

15iv/ 

10,5 

15iv/

6 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs mūzikas 

tehnoloģijās  

3 G 65 15        15DE 

/3 

Skaņu režija 

(apskaņošana) 

7,5 I 170 30        30 DE 

/7,5 

Skaņu ierakstu 

producēšana 

7,5 

I 

155 45        45DE 

/7,5 
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2.7.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes 

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

        Studiju programmas saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 

kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 

kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika 

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

stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves zināšanu un prasmju novērtēšanai tika 

izstrādāts nolikums, kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, 

formas, organizācija un norise, noteikti pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un 

prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, 

katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas studiju kursa aprakstā.   

Profesionālos skaņu režijas specializācijas studiju kursus 2014./2015. akadēmiskajā gadā 

docēja asoc.prof. Normunds Šnē, lekt. Andris Ūze, asoc. prof. Māris Kupčs un doc. Rolands 

Kronlaks, kā arī pieacinātie docētāji Artūrs Pērkons, Ivars Ozols, K.Auziņš, J.Šunemans (Vācija), 

V.Kundrāts, u.c. 

2014./2015. akadēmiskais gads bija ceturtais skaņu režijas programmas darbības gads, tā 

laikā tika rūpīgi analizēta iepriekšējo gadu pieredze, lai studiju programmā varētu veikt 

profesionāli konkretizētas satura izmaiņas. Šīs izmaiņas skar atsevišķu studiju kursu apjomu, 

saturu un arī secīgumu. Analizējot iepriekšējo studiju programmu, kā arī uzklausot studentu 

viedokli nonācām pie slēdziena, ka studiju kursi Elektronika un elektrotehnika un Digitālo signālu 
mācība un apstrāde  ir pārāk sarežģīti 1. kursam un arī to, ka trūkst ievada kursa mūzikas 

tehnoloģijās. Šī iemesla dēļ studiju kursam Skaņu ierakstu tehnoloģijas tika palielināts apjoms un 

papildināts saturs un tas tika pārcelts uz 1. semestri. Savukārt  Elektronika un elektrotehnika un 

Digitālo signālu mācība un apstrāde  ir pārcelti uz  attiecīgi, 4. un 5. semestri un tiem ir nedaudz 

samazināts apjoms. 

Saistībā ar studiju kursu Apskaņošanas prakse ir redzama arī vairākas problēmas, jo šī 

kursa apguve ir saistīta ar diplomeksāmenu apskaņošanā, kurš ir jākārto praktiski skaņojot, bet 

prakses laikā ārpus akadēmijas ir iespējams iegūt iemaņas tikai tehniķa darbā. Tas saistīts ar to, 

ka apskaņošanas firmas labprāt uzticētu studentiem palīgu un tehniķu, bet ne praktiskos 

apskaņotāja pienākumus. Tādēļ tika meklētas lielākas iespējas apskaņošanas darbiem JVLMA. 

Sadarbībā ar studējošo pašpārvaldi skaņu režijas studenti apskaņoja džeza un folkmūzikas 

koncertus Akmens zālē, kā arī kompozīcijas nodaļas studentu elektroakustiskās mūzikas 

koncertus. Arī mūsu docētāji Ivars Ozols un Andris Ūze aktīvi iesaistīja studentus praktiskajā 

darbā.  
Skaņu režijas programmas studenti aktīvi piedalījās dažādos pasākumos, kas saistīti ar viņu 

izvēlēto profesiju – koncertu apskaņošanu un skaņu ierakstu veikšanu. Sadarbībā ar VSIA Latvijas 

Koncerti, skaņu režijas studenti apskaņoja bērnu koncertu sēriju, kura noritēja Spīķeru koncertzālē. 

Veiksmīga sadarbība izveidojās ar vairākām JVLMA katedrām, skaņu režijas studenti ierakstīja 

vairākus  eksāmenus un diplomeksāmenus, sagatavoja studējošo atskaņoto skaņdarbu ierakstus, kuri 

nepieciešami pieteikumiem uz Erasmus apmaiņas programmu. Fragmenti no konkursa par JVLMA 

labāko kameransambli tika pārraidīti arī Latvijas Radio 3 “Klasika”. 

Mūsu nodaļas studenti piedalījās Erasmus studentu apmaiņās.  Vairāki katedras studenti jau 

ir nodarbināti skaņu režisora specialitātē – 4. kursa students Andrejs Zarenkovs regulāri veic 

apskaņošanas darbus Rīgas ebreju kopienas pasākumos un folkklubā Ala, Dmitrijs Tarasovs veicis 

apskaņošanas darbus VSIA Latvijas Koncerti organizētajos Ditas Krenbergas un Jura Žvikova 

koncertos, Jānis Straume kā skaņu operators ir nodarbināts kultūras pilī Ziemeļblāzma, Matīss 

Runtulis strādā par skaņu režisoru Valsts Leļļu teātrī. Raimonds Grāvelis regulāri veic dažādus 

līgumdarbus apskaņojot dažādus koncertus un masu pasākumus. 3. kursa students Artūrs Čukurs 
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vasaras periodā tika uzaicināts strādāt Latvijas Radio veikt ierakstus.  

Katedras docētāji savos studiju kursos izvirzīto mērķu sasniegšanai, saglabājot labākās 

ilgstoši aprobētās metodes, veic inovācijas atbilstoši pārmaiņām, ko rada tehniskie jauninājumi, 

māksliniecisko paradigmu maiņas - priekšstati par labu (vai oriģinālu, savadabīgu) skanējumu un tā 

tehniskās realizācijas principiem. Docētāji seko līdzi tehniskajām inovācijam, studē jaunāko 

literatūru un ierakstus, seko kultūrprocesiem Latvijā un pasaulē.  

Tā kā skaņu režisora profesija nav izolējama no sadarbības ar atskaņotājmāksliniekiem, kā 

arī ierakstu un apskaņošanas darbu pasūtītājiem, ļoti svarīga ir studentu sociālo prasmju veidošana, 

tādēļ katedrā pievērš lielu uzmanību tam, lai akadēmijā iegūtās zināšanas un prasmes tiktu 

sasaistītas ar reālu darbošanās pieredzi. To nodrošina gan ilgstošs prakses  laiks, kurš paredzēts 

studiju programmā, gan arī sadarbības piedāvājumi no ārpuses, kā arī skaņu režijas studentu 

sadarbība ar atskaņotājmākslas studentiem JVLMA.  

      Vērtēšanas sistēma. Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un 

studiju kursu aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. 

Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un 

studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, 

analīzes, darbības izvērtēšanas.  

Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. 

Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  

sēdēs. Par lēmumu izpildi sistemātiski tiek ziņots Mūzikas tehnoloģijas katedrai, atsevišķus 

jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta 

starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos. Vērtēšanas veidi ir noteikti 

studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu aprakstu prasībās. Ar 

kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā.  

2014.2015.akadēmiskajā gadā noslēdzās pirmais četrgadīgais profesionālā bakalaura 

studiju programmas pilns cikls. Mūzikas akadēmijas vēsturē tika ierakstīti pirmie absolventi, 

kuri apguva akreditētu studiju programmu un ieguva profesionālo bakalaura grādu mūzikā un 

skaņu režisora profesionālo kvalifikāciju. Darba tirgū ienāca ļoti talantīgi, profesionāli spilgti  

septiņi skaņu režisori, kuri visi strādā savā specialitātē. 

Vērtēšanas pamatprincipi: vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

apguvi, ievēro šādus pamatprincipus: 

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

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

izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A daļas, 

B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  

  Vērtēšanas pamatformas: programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite, ieskaite ar 

vērtējumu un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 

kredītpunkti. 

Vērtēšanas kritēriji 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

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

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

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

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

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
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2.7.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 

ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 

ministrija sadarbībā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA 

absolventu nodarbinātībai ir radītas plašas iespējas. Skaņu režisori strādā ne tikai kultūras 

institūcijās, bet arī kultūrizglītības iestādēs, veic telpu apskaņošanu sporta pasākumos, kulta  

iestādēs, citu juridisku un fizisku personu rīkotajos pasākumus. 

JVLMA absolventi - Skaņu režisori strādā: 
- Nacionālā Opera un balets;  

     - Latvijas radio; 

     - Latvijas Televīzija; 

    - Kino centrs Latvija; 

    - Kultūras mani; 

     - Interešu izglītības centri; 

     - Teātri; 

     - Sporta arēnas; 

     - Baznīcas;  

     -  Kultūrizglītības iestādes, u.c. 

 

2.7.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi 

ir bijuši). 

        Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.akadēmiskajā gadā 

izvērtēja studiju virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju 

programmu Mūzika un skatuves māksla. Studiju virziena Mākslas studiju programmas vērtēja 

par četrām galvenajām vērtēšanas grupām:  
1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  
 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīmēta 

studiju programmas īstenošanas kvalitāte, docētāju un studentu sadarbība ar darba tirgus 

pārstāvjiem, prakses līgumu kvantitatīva un kvalitatīva esamība. Novērtējot studiju programmas 

īstenošanas procesu un rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes 

skaņu režisorus, jaunie speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū gan 

Latvijā, gan ārvalstīs.  

 

  



463 

 

 

2.7.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

1) studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 

Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izrakstus/anotācijas . 
Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 
N

o
d

ar
b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 64,5 KP 

Akustika  9 G 3 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 

- telpu akustikas pamatus, telpu akustikas parametru definīcijas un mērvienības, telpu 

akustisko parametru ietekmi uz skaņas viļņu izplatīšanos, telpu akustikas normatīvus;- 

skaņas viļņu veidus, parametrus un izplatīšanās mehānismus, skaņas lauka raksturojumus, 

frekvenču joslas, skaņas līmeņus un to mērījumus, 

- psihoakustiku 

Students prot:  - izmērīt un aprēķināt galvenos telpu akustiku raksturojošos parametrus, 

- izmantot akustiskās simulēšanas programmas, 

- sastādīt prasības telpu akustikas projektētājiem,  

- definēt telpu akustiskos parametrus, 

- optimizēt telpu akustiku. 

 

 

Elektrotehnika 

un elektronika  

 

 

6 

 

 

G 

2 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 

- elektriskās strāvas, sprieguma un jaudas definīcijas un likumsakarības, 

- elektronu plūsmas likumsakarības, 

- elektronikas elementu ( rezistoru, indukcijas spoļu, kondensatoru, pusvadītāju) īpašības 

un darbības principus, 

- elektronikas elementu savstarpējās iedarbības pamatus un likumsakarības. 

Students prot: - izmērīt strāvas un sprieguma parametrus, 

- veikt elementārus elektrotehniskus aprēķinus, 

- uzzīmēt elementāru elektronisku ķēdi, 

- identificēt elektroniskus elementus praksē un shēmā. 

Digitālo 

signālu  

mācība un 

apstrāde 

9 G 2 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 

- binārās matemātikas pamatus, digitālu signālu veidošanas principus, 

- digitālu signālu raksturojošus parametrus, AD un DA konvertēšanas principus, 

- digitālu signālu standartus; 

- digitālo signālu formātus, digitālu signālu parametrus, konvertēšanas procesu starp 

dažādiem formātiem,  

- datorprogrammu plug-in moduļu pielietošanu 

- digitālos skaņu failu formātus, darbības principus ar skaņas failiem internetā, darbības 

procesus ar skaņas failiem datorā. 

Students prot veikt digitālu signālu apstrādi konkrētā datorprogrammā, rediģēt, montēt, 

koriģēt digitālus signālus ar datorprogrammu. 

 

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

 

 

24 

 

 

G 

8 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis  zināšanas par būtiskiem mūzikas 

attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem 

stiliem, dažādu laikmetu mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  

Austrumeiropas mūzikas kultūru parādības.   Kursa ietvaros students ieguvis zināšanas par 

mūzikas formas pamatkomponentiem, mūzikas formveides attīstības procesiem un 

likumsakarībām, mūzikas homofonām un polifonām formām  vēsturiskajā kontekstā. 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis pamatprasmes lietot mūzikas vēsturisko 

un stilistisko terminoloģiju, atšķirt nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to 

estētiskajām nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 

Instrumentu 

mācība  

4,5 G 
1 sem. i 

Apgūstot studiju kursa saturu, students ir ieguvis zināšanas par simfoniskā orķestra 

instrumentiem, to skanējuma spektrālajām īpašībām, tehniskām iespējām, diapazoniem, 

reģistriem, tembriem. 

 

Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas  

 

 

6 

 

 

 

G 

 

2 sem. 

 

 

E 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin skaņu ierakstu tehnoloģijas veidus, skaņu 

ierakstu principus un metodes, mikrofonu izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai 

nepieciešamo ierīču raksturojumus. Students prot praktiski veikt ierakstus, atpazīt ierakstā 

izmantoto tehnoloģiju, izvēlēties optimālo ieraksta tehnoloģiju konkrētai situācijai. 
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Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Džeza un 

populārās 

mūzikas 

vēsture 

 

6 

 

G 2 sem. 

 

i 

 

Apgūstot studiju kursa saturu, students ir ieguvis zināšanas par 

būtiskiem džeza un populārās mūzikas attīstības procesiem – 

dažādu stilu saknēm, attīstības procesiem, to spilgtāko pārstāvju 

iepazīšanu, mūzikas izteiksmes līdzekļiem un tehniskajām 

niansēm. 

Praktiskā daļa –  55,5 KP 

 

 

Audio 

sistēmu 

komponenti 

un sistēmu 

veidošana  

 

 

12 

 

 

G 

3 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin mikrofonu, skaļruņu, 

pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču darbības 

principus un raksturojošos parametrus, skaņas viļņu mijiedarbības 

principus un parametrus, audio sistēmu komponenšu darbības 

principus un raksturojumus, audio savienojumu veidus un 

principus. 

Students prot: 

- praktiski izmantot audio ierīces, veikt regulēšanu un parametru 

koriģēšanu ar jebkuru no audio ierīcēm, izvēlēties nepieciešamo 

audio ierīci konkrēta darba veikšanai, 

- izmērīt un novērtēt dažādu audio komponenšu parametrus, 

- sastādīt audio komponenšu savienojumu shēmu, 

- veikt audio sistēmas darbības simulāciju ar datorprogrammas 

palīdzību, 

- sastādīt audio sistēmas, tās komponenšu savienojumu 

specifikāciju, 

- veikt kompleksus audio sistēmas mērījumus, 

- optimizēt audio sistēmas darbību, 

- pārbaudīt audio sistēmas komponenšu atbilstību tehniskajām 

prasībām. 

 

Klavierspēle 

 

4,5 

 

I 3 sem. i 

Klavierspēles programmas rezultātā students ir  attīstījis 

klavierspēles prasmes, kuras  ir nepieciešamas, lai skaņu režisors 

iepazītu dažādu laikmetu, stilu un žanru kompozīcijas, analizētu 

klaviermūzikā lietotās kompozīcijas tehnikas.  

Muzikālās 

dzirdes 

attīstības 

praktikums  

 

9 

 

G 3 sem. 

 

i 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir attīstījis analītiskās 

dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi galveno vēsturisko stilu 

mūzikas valodas izteiksmes līdzekļus, pilnveidojis dzirdes un 

intonēšanas iemaņas, apguvis dažādu instrumentu spektrālo 

sastāvu, sakarības starp signāla spektru un tembru. 

 

Mūzikas 

notācija un 

interpretācija 

 

9 

 

G 3 sem. 

 

 

 

 

iv 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas 

izpratnes līmenī par mūzikas notāciju, dažādu laikmetu un stilu 

kamermūzikas, kora mūzikas un simfoniskā orķestra partitūru 

pierakstu, ir attīstījis prasmes analizēt partitūras no skaņu režisora 

darba perspektīvas – mūziķu izvietojums telpā, paredzamās 

skanējuma dinamiskās virsotnes. Ir attīstījis interpretācijas analīzes 

iemaņas, spēju atšķirt dažādu interpretāciju stilus, mūziķu spēles 

precizitāti attiecībā uz nošu pierakstu. 

 

Elektro-

akustiskā 

mūzika  

 

3 

 

G 
2 sem. i 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin skaņas sintēzes 

tehnikas, semplēšanas tehnikas, skaņas efektu darbību, 

elektroakustiskās mūzikas attīstības procesus vēsturiskā kontekstā. 

Students prot strādāt ar Max/Msp un Logic Pro programmām, 

patstāvīgi izveidot skaņas sintēzes un semplēšanas algoritmus. 

 

Skaņu 

ierakstu 

producēšana  

 

9 

 

G 2 sem. 

 

E 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 

prasmes skaņu ierakstu producēšanā, skaņas modeļa izveidē un 

atbilstošu tehnisko līdzekļu izvēlē,  ir apguvis  producentam 

nepieciešamās saskarsmes prasmes ar atskaņotājmāksliniekiem un 

tehnoloģisko specifiku darbam skaņu ierakstu studijā. 

Daudzkanālu 

ierakstu 

sistēmas  

 

3 

 

G 

1 sem. i 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin daudzkanālu ierakstu 

sistēmu uzbūvi un principus, standartu prasības daudzkanālu 

sistēmām, daudzkanālu sistēmu attīstības vēsturi un nākotnes 

tendences. 

Students prot izveidot daudzkanālu ierakstu sistēmu un veikt 

ierakstu. 
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Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

Skaņu 

ieraksta gala 

apstrāde 

(māsterings)  

 

6 

 

G 2 sem. 

 

 

i 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin tehniskos parametrus 

skaņu ieraksta gala noformēšanai, standartu prasības skaņu ierakstu 

formātiem, metodes psihoakustisku rezultātu sasniegšanai. 

Students prot tehniski noformēt ierakstu atbilstoši formāta 

standartam, pielietot atbilstošas metodes ieraksta skanējuma 

uzlabošanai. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

 

 

Latviešu 

valodas 

kultūra 

(lietišķie 

raksti) 

 

 

1,5 

 

 

P 1 sem. 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 

principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 

valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 

valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot 

koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, 

atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no 

neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un 

ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu 

palīgliteratūru tekstveides procesā. 

 

 

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.  

Uzņēmēj-

darbības 

pamati  

(Darba 

tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības, 

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. 

Uzņēmēj-

darbības 

pamati 

(projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

 

 

 

4,5 

 

 

 

P/G 
2 sem. i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā 

savstarpēji saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības 

apstākļos, nozares darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, 

ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas 

projektu izveides būtību 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot 

un vadīt mūzikas projekta realizāciju. 
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Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 
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Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

 

 

 

 

Mākslas 

vēsture 

 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

P 2 sem. i 

Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 

attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 

* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 

* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 

kultūrā; 

* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 

* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules 

kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt 

un vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, 

formulēt savu viedokli. 

 

 

Filosofija 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.   

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas tehnoloģiju  mācības priekšmetu pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 

 

 

 

Psiholoģija 

 

 

 

6 

 

 

 

P 2 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 

sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 

ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 

* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 

teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 

situācijām; 

* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 

darbības pašnoteikšanās procesā; 

 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot 

risināt problēmsituācijas; 

* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 

audzēkņu personības attīstību; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 

nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē. 
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īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

 

 

Pedagoģija 

 

 

 

6 

 

 

 

P 2 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 

* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to sasniegšanu; 

* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas veidošanas 

principus; 

* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un sabiedrību: 

* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 

* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 

sasniegumus, sava darba efektivitāti; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 

jautājumiem un izmantot to praksē. 

 

Vispārējā 

metodika 

 

1,5 

 

P/G 1 sem. 

 

 

i 

 

 

Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

 

 

Mūzikas 

tehnoloģiju  

mācības 

metodika 

 

 

 

3 

 

 

 

G 1 sem. 

 

 

 

DE 

 

 

Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas mūzikas tehnoloģiju priekšmetu 

mācīšanas metodikā, mācību stundas organizācijas 

didaktiskos principus, mācību stundu darba organizācijas 

principus – stundu tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

Pedagoga 

ētika 

 

3 

 

P 
1 sem. 

 

i 

 

Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas 

pamatkategorijām, tikumisko mācību attīstību noteiktās 

domāšanas paradigmās un vēsturiskos laikmetos, ētikas 

saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, tikumības problēmām 

mūsdienās, analīzes un pašanalīzes prasmēm. 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 

 

Pedagoģiskā 

prakse 

 

4,5 

 

I 
2 sem. 

 

DE 

 

Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas profesionālajās izglītības iestādēs  saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  

Instrumenta 

spēle  
3 G 

2 sem. i 

Izvēloties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves 

programmu izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, 

ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes studiju kursu 

satura padziļināšanai vai paplašināšanai, kas ir 

nepieciešamas skaņu režisora profesionālo pienākumu 

veikšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenta 

spēle  
1,5 G 

1 sem. i 

Svešvaloda 3 G   2 sem. i 
Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 
1 sem. i 

Diriģēšanas 

pamati 
1,5 G 

1 sem. i 

Mūzikas 

notācijas 

mācība 

1,5 G 
1 sem. i 

Mūzikas 

notācijas 

mācība 

3 G 
2 sem. i 

Instrumentu 

mācība 
1,5 G 

1 sem. i 

Kora  mācība 3 G 2 sem. i 
Kora  mācība 1,5 G 1 sem. i 
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Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 
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Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 

 Apskaņošanas 

prakse 

15 I 
4 sem. iv 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā  darba 

pieredzi. Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu 

un praktiskās darbības vienotību.   

Prakses laikā ir plānota:  apskaņošanas prakse – praktiska 

koncertu apskaņošana, skaņu ierakstu prakse – darbs skaņu 

ierakstu studijā. 

Skaņu ierakstu 

prakse 

24 I 
4 sem. 

 

Iv 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP                                                              Valsts pārbaudījumos students pierāda studiju 

programmas apguves rezultātā iegūtās zināšanas un parsmes un  

apliecina sagatavotības atbilstību 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām,  

kas ir formulētas skaņu režisora profesijas standartā. 

 

Kolokvijs 

mūzikas 

tehnoloģijās  

 

3 

 

G 
1 sem. 

 

 

DE 

 

 

Kolokvijā students apliecina skaņu režisoram 

nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kuras iegūtas visa 

studiju perioda laikā šādos studiju kursos:  Akustika, 

Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošana.  

 

 
 

Skaņu režija 

(apskaņošana) 

 

 

 

7,5 

 

I 1 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bakalaura diplomdarba izstrādāšana un 

aizstāvēšana skaņu režijā (koncerta apskaņošana) 

Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši 

produktīvā. 

Pirms koncerta students uzstāda apskaņošanas tehniku 

un veic uzstādītās sistēmas mērījumus un 

nepieciešamos regulējumus.  

Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu 

ar nepieciešamās tehnikas sarakstu, skaļruņu un 

mikrofonu izvietojuma plānu. Praktiski veic 

akadēmiskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās 

mūzikas koncerta apskaņošanu. 

Diplomeksāmena komisija noklausās apskaņotu 

koncertu un izvērtē izvēlētās tehnikas pamatotību, 

skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu,  

apskaņošanas sistēmas mērījumu un regulējumu 

precizitāti, apskaņošanas darba kvalitāti – balansu un 

skaņas modeļa atbilstība izpildījuma stila prasībām. 

 

 

Skaņu 

ierakstu 

producēšana 

 

 

7,5 

 

I 1 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bakalaura diplomdarba izstrādāšana un 

aizstāvēšana  skaņu ieraksta producēšanā. 

Diplomeksāmens sastāv no divām daļām: 

- pirmajā daļā tiek veikts kameransambļa (2-7 

dalībnieki) 5-10 minūtes gara skaņdarba vai skaņdarba 

daļas ieraksts skaņu ierakstu studijā. Darba veikšanas 

laika limits ir 60 minūtes.  Pirms ieraksta veikšanas 

students izvēlas un uzstāda nepieciešamo tehniku, kas 

neietilpst norādītajā hronometrāžā;  

- otrajā daļā students atskaņo un aizstāv samontēto 

ierakstu.  

Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā vēro ieraksta 

procesu, otrajā daļā - noklausās samontētā ieraksta 

atskaņojumu un studenta argumentus. 

Diplomeksāmena komisija izvērtē studenta prasmi 

izveidot skaņas modeli, izvēlēties tehniku, darbu ar 

mūziķiem, ieraksta kvalitāti. 
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2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā.  

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 

programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 

programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Skaņu režisors  un Ministru kabineta 

noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) apraksta prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apraksts 

izstrādāts atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standarta 

Skaņu režisors kompetences, prasmju un zināšanu prasībām. 

Profesijas kods – 2654  07 

Nodarbinātības apraksts 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

– skaņu režisors ir speciālists, kurš ir apguvis zināšanas par mūzikas attīstības procesiem, 

dažādu laikmetu mūzikas stiliem un žanriem, skanējuma estētiku, kā arī prasmes strādāt ar 

mūzikas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, veikt publisku pasākumu apskaņošanu un 

skaņu ierakstus, radīt skaņas partitūras; atbilstoši darba uzdevumam veikt ar apskaņošanas un 

skaņas ieraksta darbību saistītu pasūtījumu izpildi – skaņas sistēmu veidošanu, skaņas 

sistēmas instalācijas plānošanu, koncertu un publisku pasākumu apskaņošanu, skaņas ierakstu 

veikšanu, skaņas partitūras veidošanu, skaņas ieraksta pēcapstrādi (mastering), telpu akustisko 

parametru mērījumus, ekspertīzi par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģiju 

pielietojumiem. 

     Skaņu režisors strādā kultūras un izglītības institūcijās, kino industrijā, televīzijā, radio, 

apskaņošanas uzņēmumos, kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 
 

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

 

1. Spēja orientēties telpu akustikas jautājumos. Akustika 

2. Spēja pārzināt mūzikas attīstības procesus, 

dažādu laikmetu mūzikas stilus un žanrus, 

skanējuma estētiku. 

Mūzikas vēsture un teorija, Instrumentu mācība, 

Mūzikas notācija un interpretācija, Džeza un 

populārās mūzikas vēsture, Klavierspēle, 

Muzikālās dzirdes attīstības praktikums, 

Elektroakustiskā mūzika, Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas, Skaņu ierakstu gala apstrāde 

(māsterings), Apskaņošanas prakse, Skaņu 

ierakstu prakse, Skaņas dizains, Kora mācība 

3. Spēja pārzināt dažādu mūzikas instrumentu 

spektrālo sastāvu, sakarības starp signāla spektru un 

tembru. 

Mūzikas vēsture un teorija, Instrumentu mācība, 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Skaņu ierakstu producēšana, Daudzkanālu 

ierakstu sistēmas 

4. Spēja orientēties dažādu mūzikas stilu ierakstu 

specifikā. 
Mūzikas vēsture un teorija, Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas, Mūzikas notācija un interpretācija, 

Džeza un populārās mūzikas vēsture, 

Klavierspēle, Muzikālās dzirdes attīstības 

praktikums, Elektroakustiskā mūzika, Skaņu 

ierakstu gala apstrāde (māsterings), 

Apskaņošanas prakse, Skaņu ierakstu prakse, 

Skaņas dizains 
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5. Spēja pārzināt mūzikas tehnoloģiju attīstības 

procesus, analogo un digitālo apskaņošanas un 

skaņu ierakstu tehnoloģiju. 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Digitālo signālu 

mācība un apstrāde, Apskaņošanas prakse, 

Skaņu ierakstu producēšana 

6. Spēja ar tehnikas palīdzību izveidot savu skaņas 

(skanējuma) modeli, radoši strādāt ar skaņas 

ieraksta tehnoloģijām. 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Apskaņošanas 

prakse, Skaņu ierakstu producēšana, Skaņu 

ierakstu parkse, Digitālo signālu mācība un 

apstrāde 

7. Spēja pārzināt skaņu ierakstu tehnoloģiju veidus. Skaņu ierakstu tehnoloģijas 

8. Spēja pārzināt mikrofonu izvietojumu tehnikas. Akustika, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Daudzkanālu ierakstu sistēmas, 

Apskaņošanas prakse 

9. Spēja sadarboties ar atskaņotājmāksliniekiem, 

dot ieteikumus ieraksta tapšanā un apskaņošanas 

procesā. 

Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse 

10. Spēja pielietot specializētās datorprogrammas 

apskaņošanas un ierakstu procesā. 
Apskaņošanas prakse, Skaņu ierakstu prakse, 

Skaņu ierakstu producēšana, Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas 

11. Spēja pārzināt mikrofonu, skaļruņu, 

pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu apstrādes 

ierīču darbības principus un raksturojošos 

parametrus. 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Daudzkanālu ierakstu sistēmas, Apskaņošanas 

prakse 

12. Spēja organizēt darbu skaņu ierakstu studijā – 

plānot darba kārtību un konfigurēt tehniku. 
Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse, 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde 

13. Spēja pārzināt skaņas sintēzes pamatprincipus. Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde 

14. Spēja formulēt un analītiski aprakstīt 

informāciju, problēmas un risinājumus par skaņu 

ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, to 

inovācijām, izskaidrot un argumentēti diskutēt gan 

ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Uzņēmējdarbības pamati, Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas, Audio sistēmu komponenti un 

sistēmu veidošana, Digitālo signālu mācība un 

apstrāde, Psiholoģija, Pedagoģija 

 

15. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu 

risināšanā. 

Uzņēmējdarbības pamati, Ievads kultūras 

analīzē, Filosofija un estētika   

16. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot 

darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku 

darbu. 

Uzņēmējdarbības pamati, Pedagoģija, 

Psiholoģija, Prakses  

17. Spēja pieņemt lēmumus un rast risinājumus 

mainīgos vai neskaidros apstākļos. 

Uzņēmējdarbības pamati , Pedagoga ētika, 

Psiholoģija, Prakse 

18. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra, 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Izmērīt un aprēķināt galvenos telpu akustiku 

raksturojošos parametrus. 

Akustika, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana 

2. Izvēlēties ieraksta vai apskaņošanas situācijai 

atbilstošu mikrofonu daudzumu un tipus. 
Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Apskaņošanas prakse, Skaņu ierakstu 

prakse 

3. Strādāt ar analogu un digitālu skaņu miksēšanas 

pulti. 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Audio sistēmu 

komponenti un sistēmu veidošana, Digitālo 

signālu mācība un apstrāde 

4. Izstrādāt apskaņošanas iekārtu un skaņu 

ierakstīšanas iekārtu izvietojuma un savienojumu 

shēmas. 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Audio sistēmu 

komponenti un sistēmu veidošana, Digitālo 

signālu mācība un apstrāde, Prakse 
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5. Veikt testa mērījumus, noregulēt apskaņošanas 

iekārtu un skaņu ierakstīšanas iekārtas un optimizēt 

apskaņošanas sistēmu tehniskos parametrus. 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Audio sistēmu 

komponenti un sistēmu veidošana, Digitālo 

signālu mācība un apstrāde, Prakse 

6. Lietot ar apskaņošanu saistīto informācijas 

tehnoloģiju – skaņas signālu rediģēšanas, signāla 

virzīšanas (routing), miksēšanas un māsterēšanas 

programmas. 

Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Apskaņošanas prakse, Skaņu ierakstu gala 

apstrāde (māsterings) 

7. Izmērīt un novērtēt dažādu audio komponenšu 

parametrus. 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana 

8. Sastādīt audio komponenšu (mikrofonu, 

pastiprinātāju, skaņas signālu apstrādes ierīču, 

skaļruņu) savienojumu shēmu.  

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Mūzikas tehnoloģijas,  Prakse 

9. Veikt audio sistēmas darbības modelēšanu ar 

datorprogrammas palīdzību. 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Mūzikas tehnoloģijas,  Prakse 

10. Sastādīt audio sistēmas komponenšu un 

savienojumu specifikāciju. 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Mūzikas tehnoloģijas,  Prakse 

11. Veikt kompleksus audio sistēmas mērījumus. Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Mūzikas tehnoloģijas,  Prakse 

12. Optimizēt audio sistēmas darbību, izvēloties 

atbilstošu signālu pastiprinājuma struktūru. 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Mūzikas tehnoloģijas,  Prakse 

13. Pārbaudīt audio sistēmas komponenšu atbilstību 

tehniskajām prasībām. 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Prakse 

14. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, 

ugunsdrošības un higiēnas prasības. 

Uzņēmējdarbības pamati (darba aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas 

prasības) 

15. Ievērot vides aizsardzības noteikumus. Uzņēmējdarbības pamati (vides aizsardzības 

noteikumi) 

16. Sazināties ar klientiem un sadarbības partneriem. Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija, Pedagoga 

ētika 

17. Veikt darbu individuāli. Uzņēmējdarbības pamati, Prakse 

18. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt darba 

grupā. 

Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse 

19. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases 

līdzekļus. 

Uzņēmējdarbības pamati, visi profesionālie 

studiju kursi 

20. Sistemātiski pilnveidot profesionālo kvalifikāciju. Studijas, izmantojot kontakstundas un patstāvīgā 

darba formas, Meistarklases 

21. Pārvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas 

līmenī. 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 

valoda 

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un 

vismaz divās svešvalodās. 

Profesionālie studiju kursi, Mūzikas vēsture un 

teorija 

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: 

1.1. literatūras vesture  Literatūras vēsture  

1.2. mākslas vēsture Mākslas vēsture 

1.3. filozofija  Filosofija un estētika 

1.4. reliģiju vēsture Ievads kultūras analīzē 

1.5. ētika Pedagoga ētika 

  



472 

 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 

2.1. mūzikas vēsture un teorija Mūzikas vēsture un teorija 
2.2. instrumentu mācība Instrumentu mācība 

2.3. džeza un populārās mūzikas vēsture Džeza un populārās mūzikas vēsture 

2.4. mūzikas formas mācība Mūzikas vēsture un teorija 

2.5. sociālā un saskarsmes psiholoģija Psiholoģija 

2.6. pedagoģija Pedagoģija, Pedagoga Ētika 

2.7. komercdarbības pamati Uzņēmējdarbības pamati 

2.8. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās 

Visi profesionālie studiju kursi, Mūzikas vēsture 

un teorija, Klavierspēle, Instrumentu mācība, 

Mūzikas notācija un interpretācija, Svešvalodas 

(lietišķās) 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī: 
3.1. akustika (telpu akustikas pamati, telpu akustikas parametru 

definīcijas un mērvienības, telpu akustisko parametru ietekme uz 

skaņas viļņu izplatīšanos, telpu akustikas normatīvi, skaņas viļņu 

veidi, parametri un izplatīšanās mehānismi, skaņas lauka 

raksturojums, frekvenču joslas, skaņas līmeņi un to mērījums, 

psihoakustika) 

Akustika 

3.2. elektrotehnika un elektronika (elektriskās strāvas, sprieguma 

un jaudas definīcijas un likumsakarības, elektronu plūsmas 

likumsakarības vadītājos, elektronikas elementu - rezistoru, 

indukcijas spoļu, kondensatoru, pusvadītāju - īpašības un 

darbības principi, elektronikas elementu savstarpējās iedarbības 

pamati un likumsakarības) 

Elektrotehnika un elektronika 

3.3. digitālo signālu principi (binārās matemātikas pamati, 

digitālu signālu veidošanas principi, digitālu signālu raksturojoši 

parametri, no analoga signāla uz digitālu signālu un no digitāla 

signāla uz analogu signālu pārveidošanas principi, digitālu 

signālu standartizēti interfeisi, digitālo signālu formāti, digitālu 

signālu parametri, pārveidošanas procesi starp dažādiem 

formātiem, datorprogrammu plug-in moduļu pielietošana) 

Digitālo signālu mācība un apstrāde 

3.4. digitālie skaņu faili (formāti, skaņas failu rediģēšanas 

principi, darbības principi ar skaņas failiem internetā, darbības 

procesi ar skaņas failiem datorā) 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Skaņu 

ierakstu gala apstrāde, Digitālo signālu 

mācība un apstrāde 

3.5. skaņu ierakstu tehnoloģijas (skaņu ierakstu tehnoloģijas 

veidi, skaņu ierakstu principi un metodes, mikrofonu 

izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai nepieciešamo ierīču 

raksturojums) 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas 

3.6. audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošanas principi 

(mikrofonu, skaļruņu, pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu 

apstrādes ierīču darbības principi un raksturojošie parametri, 

skaņas viļņu mijiedarbības principi un parametri, audio sistēmu 

komponenšu darbības principi un raksturojumi, audio 

savienojumu veidi un principi) 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Digitālo signālu mācība un 

apstrāde, Mūzikas tehnoloģijas,  Prakse 

3.7. mūzikas instrumentu un vokāla spektrālais sastāvs, 

sakarības starp signāla spektru un tembru 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Digitālo signālu mācība un 

apstrāde, Mūzikas tehnoloģijas,  Prakse, 

Instrumentu mācība, Kora mācība, 

Mūzikas notācija un interpretācija, 

Skaņu ierakstu prakse 

3.8. mūzikas notācija (dažādu laikmetu un stilu kamermūzikas, 

kora mūzikas un simfoniskā orķestra partitūru pieraksti) 

Mūzikas notācija un interpretācija 

3.9. elektroakustiskās mūzikas tehnikas (skaņas sintēze, nolašu 

veidošana, skaņas efektu darbība, elektroakustiskās mūzikas 

attīstības procesi) 

Elektroakustiskā mūzika 

3.10. skaņu ierakstu producēšana (skaņas modeļa izveide un Skaņu ierakstu producēšana 
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atbilstošu tehnisko līdzekļu izvēle, producentam nepieciešamās 

saskarsmes prasmes ar atskaņotājmāksliniekiem un tehnoloģisko 

specifiku darbam skaņu ierakstu studijā) 

3.11. daudzkanālu ierakstu sistēmu uzbūve un principi, standartu 

prasības daudzkanālu sistēmām, daudzkanālu sistēmu attīstības 

vēsture un nākotnes tendences 

Daudzkanālu ierakstu sistēmas 

3.12. skaņu ieraksta gala apstrāde (Mastering) (tehniskie 

parametri skaņu ieraksta gala noformēšanai, standartu prasības 

skaņu ierakstu formātiem, metodes psihoakustisku rezultātu 

sasniegšanai) 

Skaņu ieraksta gala apstrāde (mastering) 

3.13. valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

3.14. divas svešvalodas saziņas līmenī Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu 

valoda, Franču valoda 

3.15. vides aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

3.16. darba aizsardzība Uzņēmējdarbības pamati 

3.17. darba tiesiskās attiecības Uzņēmējdarbības pamati 

3.18. zinātniskās pētniecības metodes Uzņēmējdarbības pamati 

3.19. nozares attīstības stratēģija un plānošanas metodes Uzņēmējdarbības pamati 
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla 

apakšprogrammas Skaņu režija saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

formulētajām bakalaura studiju programmu prasībām:  

 

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 Mūzika un skatuves 

māksla apakšprogrammas Skaņu režija satura un apjoma parametri: 

 

Programmas apjoms ir 160 KP (ECTS 240 KP) ar kopējo studiju 

ilgumu 4 gadi pilna laika studijās. 

 

 

 

Obligātais saturs 
 

II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīzē  – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  4 KP: 

(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra  mūzikā  – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija  un estētika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

Kopā: 36 KP 

Akustika  – 6 KP 

Elektrotehnika un elektronika - 2 KP (teorētiskā daļa) 

Digitālo signālu mācība un apstrāde – 2 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 16 KP 

Instrumentu mācība – 2 KP (teorētiskā daļa) 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas - 4 KP 

Džeza un populārās mūzikas vēsture - 4 KP 
 

 

Kopā: 60 KP 
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9.3. nozares profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 

kredītpunkti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošana – 8 KP 

Digitālo signālu mācība un apstrāde – 4 KP 

Elektrotehnika un elektronika – 2 KP (praktiskā daļa) 

Instrumentu mācība – 1 KP (praktiskā daļa) 

Klavierspēle  – 3 KP 

Muzikālās dzirdes attīstības praktikums – 6 KP 

Mūzikas notācija un interpretācija – 6 KP 

Elektroakustiskā mūzika – 2 KP 

Skaņu ierakstu producēšana  – 6 KP 

Daudzkanālu ierakstu sistēmas – 2 KP 

Skaņu ieraksta gala apstrāde (mastering) – 4 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Mūzikas tehnoloģiju mācības metodika – 2  KP 

Mūzikas tehnoloģijas mācīšanas pedagoģiskā prakse – 3 KP 

 

9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   

 
 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 

kredītpunkti 

 
 

9.6. valsts pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrādāšana 

un aizstāvēšana un kura 

apjoms ir vismaz 12 

kredītpunktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Izvēloties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves saturu izstrādā 

studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo 

profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura 

padziļināšanai vai paplašināšanai. 
 

Prakse: 26 KP  

Apskaņošanas  prakse – 10 KP 

Skaņu ierakstu  prakse – 16  KP 
 

Valsts pārbaudījumi LV 12 KP/ ECTS  18KP 
apjomā veido:  

Kolokvijs mūzikas tehnoloģijās – 2 KP 

Skaņu režija (apskaņošana) – 5 KP 

Skaņu ierakstu producēšana – 5 KP 

Studiju programmas noslēgumā 8.semestrī studentam ir 

jākārto valsts pārbaudījums, kas sastāv no trīs sastāvdaļām - 

diplomeksāmeniem: 

1) kolokvijs mūzikas tehnoloģijās  
kolokvijā students apliecina skaņu režisoram nepieciešamās teorētiskās 

zināšanas, kuras iegūtas visa studiju perioda laikā šādos studiju kursos:  

Akustika, Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu tehnoloģijas, 

Digitālo signālu mācība un apstrāde, Audio sistēmu komponenti un 

sistēmu veidošana.  

2)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana  skaņu 

ieraksta producēšanā 
Diplomeksāmens sastāv no divām daļām: 

- pirmajā daļā tiek veikts kameransambļa (2-7 dalībnieki) 5-10 

minūtes gara skaņdarba vai skaņdarba daļas ieraksts skaņu 

ierakstu studijā. Darba veikšanas laika limits ir 60 minūtes.  Pirms 

ieraksta veikšanas students izvēlas un uzstāda nepieciešamo 

tehniku, kas neietilpst norādītajā hronometrāžā.  

- otrajā daļā students atskaņo un aizstāv samontēto ierakstu.  

Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā vēro ieraksta procesu, bet otrajā 

daļā noklausās samontētā ieraksta atskaņojumu un studenta argumentus. 

Diplomeksāmena komisija izvērtē studenta prasmi izveidot skaņas modeli, 
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10. Studiju kursu izvēli 

bakalaura programmā, studiju 

kursu apjomu un saturu, kā arī 

prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajam grādam nosaka 

attiecīgās profesijas standarts. 
 

11. Studiju procesā vismaz 30 

procentus no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. 
 

15. Pēc bakalaura programmas 

apguves piešķir piektā līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju un 

profesionālo bakalaura grādu 

nozarē (profesionālās darbības 

jomā). 

izvēlēties tehniku, darbu ar mūziķiem, ieraksta kvalitāti. 

3)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana skaņu 

režijā  (koncerta apskaņošana) 
Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši produktīvā. 

Pirms koncerta students uzstāda apskaņošanas tehniku un veic 

uzstādītās sistēmas mērījumus un nepieciešamos regulējumus.  

Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu ar nepieciešamās 

tehnikas sarakstu, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu.  

Praktiski veic akadēmiskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās mūzikas 

koncerta apskaņošanu. 

Diplomeksāmena komisija noklausās apskaņotu koncertu un izvērtē 

izvēlētās tehnikas pamatotību, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu,  

apskaņošanas sistēmas mērījumu un regulējumu precizitāti, apskaņošanas 

darba kvalitāti – balansu un skaņas modeļa atbilstība izpildījuma stila 

prasībām. 

 
Studiju programmas saturu un realizācijas aprakstu izstrādāja JVLMA 

apstiprinātā darba grupa vienlaicīgi ar profesijas standarta Skaņu režisors  

projektu.  

 

 

 

 

Mūzikas tehnoloģiju nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 83 KP 

apjomā, t.i. vid. 51,5 procenti. 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais 

bakalaura grāds mūzikā un skaņu režisora  profesionālā kvalifikācija. 

 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 5705,18 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 2235,53 

- 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 1195,11 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  
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Izmaksu kalkulācija 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

1. Akustika, iv 45 : ar vid. 4 stud. = 

11,25 kst. 

9,57 

 

107,66 25,40 133,06 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iesk. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Instrumentu mācība, 

iesk.  

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Audio sistēmu 

komponenti un sistēmu 

veidošana, iv 

45 : ar vid. 4 stud. = 

11,25 kst. 

9,57 

 

107,66 25,40 133,06 

Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas, iv 

60 : ar vid. 4 stud. = 15 

kst. 

9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Latviešu valodas 

kultūra, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Angļu val., iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, iesk.  30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

57  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

279/ 

 

18,5 

 

1. semestrī  kopā: EUR 674,18 : 5 mēn. = € 134,84 + (1 mēn. atv.) x 6  = EUR 809,02  

2. Akustika, iv 30 : ar vid. 4 stud. = 

7,5 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Mūzikas vēsture un 

teorija, eks. 

30 : ar vid. 4 stud. = 

7,5 + eks. 0,5 = 8 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Mūzikas notācija un 

interpretācija, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 

7,5 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Audio sistēmu 

komponenti un 

sistēmu veidošana, iv 

45 : ar vid. 4 stud. = 

11,25 kst. 

9,57 

 

107,66 25,40 133,06 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Muzikālās dzirdes 

attīstības praktikums, 

ieskaite 

30 : ar vid. 4 stud. = 

7,5 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas, iv 

45 : ar vid. 4 stud. = 

11,25 kst. 

9,57 

 

107,66 25,40 133,06 

Daudzkanālu ierakstu 

sistēmas, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 

7,5 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Angļu val., iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, eks.  30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

81  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

339/ 

 

22,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 958,06 : 5 mēn. = € 191,61 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1149,67 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

3. Akustika, eks. 30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iesk. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Mūzikas notācija un 

interpretācija, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Muzikālās dzirdes 

attīstības praktikums, 

ieskaite 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Elektroakustiskā 

mūzika, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Skaņu ierakstu 

producēšana, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Daudzkanālu ierakstu 

sistēmas, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Literatūra mūzikā, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Angļu val., iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Pedagoģija, iesk.  30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
73  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

309/ 

 

20,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 863,44 : 5 mēn. = € 172,69 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1036,13 

4. Elektrotehnika un 

elektronika, iv 

45 : ar vid. 4 stud. = 

11,25 kst. 

9,57 

 

107,66 25,40 133,06 

Mūzikas vēsture un 

teorija, eks. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Mūzikas notācija un 

interpretācija, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Klavierspēle, iv 15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Muzikālās dzirdes 

attīstības praktikums, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Elektroakustiskā 

mūzika, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Skaņu ierakstu 

producēšana, eks. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Literatūra mūzikā, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati, iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Angļu val., eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 eks. = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 eks. 

= 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apskaņošanas prakse, 

iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
82,42  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

329/ 

 

22 

 

4. semestrī  kopā: EUR 974,86 : 5 mēn. = € 194,97 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1169,83 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

5. Digitālo signālu mācība 

un apstrāde, iv. 

45 : ar vid. 4 stud. = 

11,25 kst. 

9,57 

 

107,66 25,40 133,06 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iesk. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Džeza un populārās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Skaņu ierakstu 

producēšana, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Skaņu ierakstu gala 

apstrāde (māsterings), iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispārējā metodika, 

iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Apskaņošanas prakse, 

iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Skaņu ierakstu prakse, 

iesk. 

15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Izvēles studiju kursi, 

iesk. 

15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēles studiju kursi, 

iesk. 

15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
77,35  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

280/ 

 

18,5 

 

5. semestrī  kopā: EUR 914,88 : 5 mēn. = € 182,98 + (1 mēn. atv.) x 6  = EUR 1097,88  

6. Mūzikas vēsture un 

teorija, eks. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Džeza un populārās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Skaņu ierakstu 

producēšana, eks. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Skaņu ierakstu gala 

apstrāde (māsterings), iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Mākslas vēsture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas tehnoloģiju 

mācības metodika, DE 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Apskaņošanas prakse, 

iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Skaņu ierakstu prakse, 

iesk. 

15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Izvēles studiju kursi, 

iesk. 

15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēles studiju kursi, 

iesk. 

15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
92,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

255/ 

17 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1094,06 : 5 mēn. = € 218,81 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1312,87 

 



479 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

7. Mūzikas vēsture un 

teorija, iesk. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoģiskā prakse, DE 20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izvēles studiju kursi, 

iesk.  

15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apskaņošanas prakse, 

iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Skaņu ierakstu prakse, 

iesk. 

15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
59,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

148/ 

10 

 

7. semestrī  kopā: EUR 703,75 : 5 mēn. = € 140,75 + (1 mēn. atv.) x 6  = EUR 844,50  

8. Mūzikas vēsture un 

teorija, eks 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Skaņu ierakstu prakse, 

iesk. 

15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Kolokvijs mūzikas 

tehnoloģijās, DE 

15 : ar vid. 4 stud. = 

3,75 + eks. 1,5 = 5,25 

9,57 

 

50,24 11,85 62,09 

Skaņu režija, DE 

(apskaņošana) 

30 + 3 eks. = 33 9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

Skaņu ierakstu 

producēšana, DE 

42 + 3 eks. = 45 9,57 

 

430,65 101,59 532,24 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
107,25  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

162/ 

11 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1268,50 : 5 mēn. = € 253,70 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1522,20 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 8942,10  (astoņi tūkstoši 

deviņi simti četrdesmit devi euro 10 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2235,53 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 630,02 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 79 stundas 

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 158 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 5 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  2101 stunda, 

semestrī – 262,5 stundas  (2101 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 17,5 stundas (262,5 stundas : ar 15 

nedēļām) 
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4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Skaņu režija 

īstenošana Latvijā notiek tikai JVLMA. Tāpēc salīdzinājumu sniedzam ar ES divu valstu 

augstskolām -  ar Sirejas Universitātes Tonmeister programmas un  Hāgas Konservatorijas Art of 

Sound studiju programmām. 

Studiju programmas līmenis:  šādas studiju programmas tiek īstenotas kā otrā līmeņa studiju 

programmās. 

Iegūstamais grāds:  gan Hāgas konservatorijas, gan Sirejas universitātē tiek iegūts mūzikas 

bakalaura grāds - mūzika un  skaņu ieraksti Bmus, bet JVLMA – profesionālais bakalaura grāds 

mūzikā un skaņu režisora 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija  

Prasības uz iepriekšējo izglītību, salīdzinājums: 

Sirejas universitātes Tonmeister kursa reflektantiem tiek pieprasīts labs mūzikas izpildījuma 

līmenis un labas teorētiskās zināšanas matemātikā, mūzikā un fizikā. Tādēļ iestāšanās prasības ir A 

līmeņa novērtējums šajos trīs priekšmetos (tipiski AAB) un atzīme 7 vai 8 mūzikas izpildījumā.  

Hāgas konservatorija pieprasa vidusskolas diplomu un pamatizglītību mūzikā (instrumenta 

spēli un harmonijas teoriju). Iestājeksāmeni noris divas dienas un ietver sevī: 

- Matemātikas testu 

- Mūzikas teoriju – partitūras lasīšana, mažora un minora skaņkārtas zināšanas, akordu secības. 

- Solfedžo testu – intervālu klausīšanās, ritma uzdevumi, melodijas dziedāšana, skaņus ierakstu 

vērtēšana. 

- Instrumenta spēle; klasisko etīžu, džeza vai modernā repertuāra vokāls vai instrumentāls 

izpildījums. Izpildījuma laiks apmēram 15 minūtes, programmas paraugi ir pieejami ietājeksāmenu 

prasību pielikumā. 

JVLMA uzņemšanas prasības: 

jāiesniedz vidējo izglītību apliecinošs dokuments, pievienojot centralizēto eksāmenu Latviešu 

valoda un literatūra, Svešvaloda sertifikātus, kā arī matemātikas testa vietā reflektantiem jāiesniedz 

centralizētā eksāmena serifikāts Matemātikā. 

Papildus prasību pārbaude (mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības programmu 

noslēguma prasību līmenī); 

Mūzikas literatūrā un teorijā  

Klavierspēle 

Programmas īstenošanas ilgums un apjoms, gadi, KP 

Hāgas konservatorijā jāstudē 4 gadi, 240 ECTS KP. 

Sirejas universitāte jāstudē 4 gadi, 100 UK KP gadā vai 400 UK KP. 

Skaidrojums: 1 ECTS KP līdzvērtīgs apmēram 1,65 UK kredītpunktiem  

Plānotie rezultāti  

Hāgas konservatorijā sagatavotie speciālisti ir orientēti uz darbu kā skaņu ierakstu producenti, 

skaņu inženieri, skaņu režisori teātros un koncertzālēs.  

Sirejas universitātē sagatavotie speciālisti papildus tam, atrod darbu arī citās audio insdustrijas 

jomās, tādās kā audio ierīču radīšana, audio programmatūras izstrāde, audio sistēmu uzturēšana, 

tehniskā un akadēmiskā izpēte u.c.. Mūzikas departamentam ir cieša sadarbība ar tādām 

organizācijām kā BBC, AMS/Neve, Sony Professional Europe, the Association of Professional 

Recording Services un Audio Engineering Society. Studentiem ir pieejamas trīs ierakstu studijas un 

kontroles telpas, kuras tehniskās kvalitātes ziņā ir salīdzināmas ar labākajām komercstudijām.   

JVLMA studiju programmas beidzējs ir speciālists - skaņu režisors, kurš ir apguvis zināšanas 

par mūzikas attīstības procesiem, dažādu laikmetu mūzikas stiliem un žanriem, skanējuma estētiku, 

kā arī prasmes strādāt ar mūzikas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, veic publisku pasākumu 

apskaņošanu un skaņu ierakstus. 
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Atbilstoši darba uzdevumam, skaņu režisors veic, ar apskaņošanas  un skaņas ieraksta darbību 

saistītu pasūtījumu izpildi – skaņas sistēmu veidošanu, skaņas sistēmas instalācijas plānošanu, 

koncertu un publisku pasākumu apskaņošanu, skaņas ierakstu veikšanu, skaņas ieraksta pēcapstrādi 

(mastering), akustikas mērījumus, ekspertīzes sniegšanu skaņu ierakstu un apskaņošanas 

tehnoloģiju pielietošanā. 

Skaņu režisors var strādāt kultūras un izglītības institūcijās, kino industrijā, televīzijā, radio, 

apskaņošanas firmās, veikt komercdarbību, var būt pašnodarbināta persona. 

Studiju satura salīdzinājums 
 

Studiju kursi 

JVLMA 

ECTS 

KP 

Surrey 

Universitāte 

UK 

Hāgas konservatorija 

ECTS  KP 

Skaidrojumi 

 

Akustika  

 

9 

 

10 

 

8 KP 

Telpu akustika  

2 KP,Psihoakustika 4 KP 

Instrumentu akustika 2KP 

JVLMA studiju kursa 

Akustika apguve plānota 

lielākajā apjomā sakarā ar 

to, ka mūzikas vidusskolas 

līmenī akustika, kas ir 

fizikas tematiskā 

sastāvdaļa,  netiek apgūta  

Elektrotehnika 

un elektronika 

6 10 -  

Digitālo signālu 

mācība un 

apstrāde 

9 10  

Surrey univ. – 

audio signālu 

apstrāde 

Signālu un sistēmu teorija 

18 KP 

JVLMA studiju kursa 

teorētiskā daļa Digitālo 

signālu mācība un apstrāde 

tiek papildināta ar 

praktiskajām iemaņām  

studiju kursos 

Skaņas ieraksta gala apstrāde 

(māsterings) 6 KP apjomā un 

Apskaņošanas prakse 15 KP 

apjomā 

Instrumentu 

mācība  

4,5 10 - Latvijā studiju kursa 

saturs pietiekamā līmenī 

tiek apgūts  

mūzikas skolās un 

mūzikas vidusskolās  

Mūzikas vēsture 

un teorija 

24 

 

 

 

 

10 (Mūzikas 

izpratne) 

Izvēles moduļi 

Classical Studies, 

Early Modernism, 

Harmony & 

Counterpoint, 

Renaissance 

Studies, Tonal 

Analysis, Analysis 

and World Music, 

Baroque Studies 

22 KP 

Harmonija un analīze 8 

KP, klasiskās mūzikas 

vēsture 3 KP, vispārējā 

mūzikas mācība 11 KP  

Džeza un 

populārās 

mūzikas vēsture 

6  

Izvēles modulis 

Džeza studijas 

(10) 

- 

Džeza studijas ietvertas 

vispārējā mūzikas mācībā 

JVLMA studiju kurss 

nepieciešams, lai skaņu 

režisors orientējos arī citos 

mūzikas žanros un stilos 

Audio sistēmu 

komponenti un 

sistēmu 

veidošana 

12 20  

Surrey univ. ar 

nosaukumu audio 

engineering 

6 KP 

Mūzikas tehnoloģijas 3 

KP, praktikums 3 KP 

JVLMA studiju kursa 

saturam ierādīta nozīmīga 

vieta, lai skaņu režisors 

kompetenti veiktu savus 

pienākumus  

Klavierspēle 4,5 - 41 KP (instrumenta spēle) Latvijā studiju kursa 

saturs pietiekamā līmenī 

tiek apgūts  

mūzikas skolās un 

mūzikas vidusskolās 
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Studiju kursi 

JVLMA 

ECTS 

KP 

Surrey 

Universitāte 

UK 

Hāgas konservatorija 

ECTS  KP 

Skaidrojumi 

Muzikālās 

dzirdes attīstības 

praktikums 

9 - 9  

Mūzikas 

notācija un 

interpretācija 

9 10 Mūzikas klausīšanās 

18 KP 

JVLMA studiju kursa 

satura daļa iekļauta studiju 

kursā Mūzikas vēsture un 

teorija 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 10 5 JVLMA studiju kursa 

satura daļa iekļauta studiju 

kursā Mūzikas vēsture un 

teorija 

Skaņu ierakstu 

producēšana 

9 - 13 KP 

Specialitāte (ieraksts, 

producēšana)  

10 KP, 

Specialitātes teorija 3 KP 

Surrey. Univ. ir kurss 

Recording techniques ar  

praksi, iespējams, ka tas 

ietver sevī to, kas JVLMA 

ir sadalīts starp kursiem 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas 

un Skaņu ierakstu 

producēšana 

Daudzkanālu 

ierakstu 

sistēmas 

3 -  JVLMA studiju kursa 

saturam ierādīta nozīmīga 

vieta, lai skaņu režisors 

kompetenti veiktu savus 

pienākumus 

Skaņas ieraksta 

gala apstrāde 

(māsterings) 

6 - - JVLMA studiju kursa 

satura apguves rezultātā 

studējošais valsts 

pārbaudījumā pierāda savu 

atbilstību piešķiramajai 

profesionālai kvalifikācijai 

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 

(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm: 

Studējošo skaits studiju programmā kopā  - 23 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem 

studēja – 16 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem studēja 7 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits – 8 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 5  studenti, par fiziskas personas līdzekļiem – 0studenti; 

-  absolventu skaits – 7 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 4 studenti; par 

fiziskas personas līdzekļiem studēja 3 studenti. 
 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

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 5  skaņu režijas specializācijas studenti 

(studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā) . 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju 

vadībā saņem zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:  

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 

kompetencēm; 
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 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos arī par 

kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 

- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  

- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  

      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajāās meistarklasēs, Erasmus un 

NordPlus apmaiņas programmās.  

Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 

- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu, reti tiek 

motivēta studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  

- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 

patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski. 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 

atsevišķu studiju kursu apmeklētība visumā bija zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju 

kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi 

rezultāti. 

Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darbības stiprās un vājās puses tika 

izvērtētas katedru sēdēs, tika pieņemti konstruktīvi lēmumi, kurus praktiskajā darbībā plāno 

ieviest nākamajā studiju gadā.  
 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

2015.gada absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu pēc 

studiju kursu svarīguma un docēšanas līmeņa.  

Apgūtās studiju programmas satura īstenošanu un studiju procesa organizāciju 

absolventi novērtēja pozitīvi, vienlaikus izteica arī daudzus priekšlikumus studiju satura 

pilnveidei. Absolventu ierosinājumi tika ņemti vērā. Priekšlikumi tika iestrādāti studiju 

plānos, kuru saturu jau īsteno, sākot no 2015.gada septembra.  Profesionālo studiju kursu 

studiju kvalitāti uzrauga Mūzikas tehnoloģiju katedra, kura rīko katedras sēdes kopā ar 

studentiem, lai uzklausītu viņu viedokli un lietišķus priekšlikumus īstenotu studiju procesā.  

Apkopojot studiju vides aptaujas rezultātus, secinājām, 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 un patstāvīgā 

darba iespēju nodrošināšanu studentiem.  
 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

            2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 

iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus 

pasākumus un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

  Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no 

dalībniekiem pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 

              Darbība JVLMA iekšienē.   

       Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu 

pieteikumu izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam 

atbalstam var pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  

          Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

       Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, 

Senātā, Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

        Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā 

JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 

23. JVLMA labākā kameransambļa konkursā. 



484 

 

        JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā ar 

viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, kas 

guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. Atvērto 

durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

        Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī 

kopīgi ar JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

       Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo identitāti. 

             Darbība ārpus JVLMA. 

       JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas 

Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākusi 

piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kur 

tiek pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

        Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pārstāv 

JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

        Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. 

gada stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 

Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 

Nākošā akadēmiskā gada mērķis:  Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju 

iespējas.  

   1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekmētu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti 

skaidri kritēriji kompetences vērtēšanai, skaidri formulētas pārbaudījumu prasības, lai studiju 

kursa apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās varētu patstāvīgajā darbā 

pilnvērtīgi apgūt saturu.   

  2. Būtiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura apguvei 

plašāk izmantot e-studiju vidi.  

  3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti, atbalstīt atsevišķu  studiju kursu apguvi 

angļu valodā, kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas iespējas.  

  4. Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi veicināt studējošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 

pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju vides 

sakārtotība, u.c.).  

  5. Palielināt studējošo  atbildību par valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu (atbirums 

nesekmības dēļ, nepamatota eksmatrikulēšanās pēc studējošā paša vēlēšanās). 

Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 

  6. Regulāri veikt studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 

programmu īstenošanas kvalitāti. 

   7. Nodrošinot JVLMA Senāta lēmumu kvalitatīvu īstenošanu studiju procesa organizācijas 

jautājumos, panākt JVLMA iekšējās kontroles plānā iestrādāto termiņu ievērošanu visām JVLMA 

struktūrvienībām, bet īpaši visu katedru vadītāju  darba pienākumu savlaicīgu izpildi. 
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

 

2.8. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

1) Studiju programmas nosaukums: 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālā maģistra studiju programma 

„Mūzika“ 

kods 47212 

 

 
apakšprogrammas:  

Instrumentālā mūzika 

 

specializācijas: 

Taustiņinstrumentu spēle     

 

profili:  

klavierspēle, klavierpavadījums, ērģeļspēle, klavesīna 

spēle, akordeona spēle, kameransamblis,  

klavieru duets  

Stīgu instrumentu spēle vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, 

arfas spēle, kokles spēle, stīgu kvartets,  

kameransamblis                                                               

Pūšaminstrumentu spēle flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / 

mežraga /  trompetes / trombona / eifonija / tubas 

spēle, kameransamblis 

Sitaminstrumentu spēle 

Džeza mūzika 

Senā  mūzika  

Diriģēšana Kora diriģēšana 

Simfoniskā orķestra diriģēšana 

Pūtēju  orķestra diriģēšana    

Vokālā mūzika 

  

Kamerdziedāšana  

Operdziedāšana 

Senā mūzika 

Džeza mūzika 

Kompozīcija 

Mūzika un izglītība

  

Mūzikas mācība 

Diriģēšanas mācība  

 

kora diriģēšanas, pūtēju orķestra diriģēšanas, 

simfoniskā orķestra diriģēšanas mācība 

Instrumenta spēles mācība 

 

 

 

klavierspēles, ērģeļspēles, klavesīna spēles, akordeona 

spēles,vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa 

spēles, arfas spēles, kokles spēles, flautas spēles, 

obojas spēles, klarnetes spēles, fagota spēles, 

saksofona spēles,  mežraga spēles, trompetes spēles,  

trombona spēles, eifonija spēles, tubas spēles mācība  

 

Akadēmiskās dziedāšanas mācība 

 

 

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija: 

 profesionālais maģistra grāds mūzikā 
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3) Studiju programmas mērķi 
 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo mūziķu - 

atskaņotāmākslinieku, diriģentu, vokālistu, komponistu un mūzikas pedagogu izglītošanu, kuri 

papildus profesionālā bakalaura mūzikas nozarē iegūtai kompetencei apgūst padziļinātas vai 

paplašinātas mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas maģistra 

profesionālās studijas.  
 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- attīstīt mākslinieciski radošās, pedagoģiskās un zinātniski pētnieciskās prasmes;  

- lietot profesionālajām maģistra studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 

formas;  

- motivēt tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā un sagatavot tālākām studijām 

doktorantūrā. 

 

  2.8.2 Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Rezultāti: maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 

interpretācija, Laikmetīgās mūzikas analīze, Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras 

projektu vadība, Sociālā psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika un 

ierobežotās izvēles daļas studiju kursus Mūzikas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  

literatūra,  Specializācijas un profila skaņdarbu stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes 

mūzikā, spēj parādīt padziļinātas vai arī paplašinātas (zināšanu apjoms ir atkarīgs no maģistranta 

individuālā studiju plāna un satura) zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes 

nozares un konkrētās profesionālās jomas (diriģēšana, atskaņotājmāksla, kompozīcija, vokālā 

māksla) jaunākajiem atklājumiem un, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, 

tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti: maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 

interpretācija, Laikmetīgās mūzikas analīze, Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras 

projektu vadība, Sociālā psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika, 

ierobežotās izvēles daļas studiju kursus Mūzikas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  

literatūra,  Specializācijas un profila skaņdarbu stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes 

mūzikā un prakses daļas studiju kursus Koncertprakse, Asistenta prakse, Meistarklase, spēj: 

- patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu māksliniecisku 

darbību, augsti kvalificētas mūziķa profesionālas funkcijas, kā arī veiktu savas specializācijas 

pētniecisku darbību;  

- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa 

profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 

- patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; 

- uzņemties atbildību par personāla (orķestra, kora, kameransambļa, opertrupas, citu radošo 

kolektīvu dalībniekiem ) grupu darba rezultātiem un to analīzi;  

- veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūcijas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga 

privātprakse); 

- īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē,  

- veikt profesionālo mūziķa darbu,  

- nodarboties ar pētniecību, 

- turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos 

un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 
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  Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt 

sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, 

veikt papildu analīzi, spēj integrēt dažādu jomu (mūzika, psiholoģija, f ilosofija, augstskolu 

didaktika) zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, profesionālās darbības metožu 

attīstībā (atskaņotājmākslā, diriģēšanas mākslā, kompozīcijas mākslā, vokālajā mākslā), 

parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un 

sabiedrību.   

    

 2.8.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

Uzņemšanai profesionālajā maģistra studiju programmā ir šādas iepriekšējās izglītības 

prasības:  

- uzņemšanai profesionālā maģistra studiju programmā Mūzika apakšprogrammās 

Instrumentālā mūzika, Diriģēšana, Kompozīcija, Vokālā mūzika  ir nepieciešams profesionālā 

bakalaura grāds mūzikā un profesionālā bakalaura studiju līmenī apgūtas tās specialitātes 

zināšanas un prasmes, kuras maģistrants padziļinās un/vai paplašinās profesionālajā maģistra 

studiju programmā; 

        - uzņemšanai profesionālā maģistra studiju programmā Mūzika apakšprogrammā 

Mūzika un izglītība nepieciešams bakalaura grāds mūzikas vai mūzikas pedagoģijas nozarē 

un profesionālā bakalaura studiju līmenī apgūtas tās specialitātes zināšanas un prasmes, 

kuras maģistrants padziļinās un/vai paplašinās profesionālajā maģistra studiju programmā;  

-  reflektantam jānokārto uzņemšanas  iestāpārbaudījumi:    

apakšprogrammā: Instrumentālā mūzika (akadēmiskā, senās mūzikas vai džeza 

instrumenta spēle) 

 instrumenta spēle – profilu Solo instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu kameransamblis, 

Stīgu kvartets un Klavierpavadījums reflektantiem 

 stīgu kvartets - stīgu kvarteta profila reflektantiem 

 kameransamblis - kameransambļa profila reflektantiem (kameransambļi ar klavierēm, 

akordeonu vai arfu; klavieru dueti);  

 klavierpavadījums - klavierpavadījuma profila reflektantiem 

 kolokvijs – visiem reflektantiem 

apakšprogrammā: Vokālā mūzika – operdziedāšana/ kamerdziedāšana/senā 

mūzika/džeza mūzika 

 akadēmiskā dziedāšana vai senās mūzikas dziedāšana, vai džeza mūzikas dziedāšana  

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Diriģēšana – kora diriģēšana/ simfoniskā orķestra diriģēšana/ pūtēju 

orķestra diriģēšana 

 diriģēšana 

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Kompozīcija 

 kompozīcija 

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Mūzika un izglītība – Mūzikas mācība 

 pedagoģiskās un mākslinieciskās darbības kolokvijs 

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Mūzika un izglītība specializāciju - mūzikas mācība, instrumenta 

spēles mācība maksas studiju nodaļas reflektantiem, kuri saistīti ar darba tirgu: 

 kolokvijs par iecerēto maģistra darba tēmu 

 instrumenta spēle (specializācijas Instrumenta spēles mācība reflektantiem) 
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2.8.4. 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 plānojumu) 

Studiju programmas saturs ir veidots tā, lai maģistranti teorētiskās atziņas aprobētu 

praktiskajā darbā – gan mākslinieciskajā, gan asistenta praksē. Šāda pieeja ļauj maģistrantam 

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

koncertorganizācijām, profesionālajiem orķestriem, koriem,  ir noslēgti abpusēji sadarbības 

līgumi. Studiju programmas apguve paredzēta 4 semestru periodā LV 80/ ECTS 120 

kredītpunktu apjomā. Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja 

pārbaudījuma vērtējums ir pozitīvs. Studiju rezultāti tiek uzskaitīti, atspoguļoti studiju kartēs, 

apspriesti un analizēti katedru sēdēs katra semestra noslēgumā, kā arī semestra darba procesā, 

analizējot uzstāšanos koncertos vai citos mākslinieciskajos projektos (māksliniecisko sasniegumu 

starppārbaudījumi tiek organizēti koncertprakses ietvaros). 

Programmas daļas  

A daļa (obligātie kursi) - 30 ECTS KP, plānotie studiju kursi nodrošina jaunāko sasniegumu 

apguvi mūzikas nozares teorijā un praksē, nodrošina iespējas padziļinātu zināšanu apguvi 

pētnieciskā darba teorētiskajos pamatos, mūzikas estētikā un filosofijā, mūzikas stilos un 

interpretācijā, laikmetīgās mūzikas analīzē, mūzikas psiholoģijā, mūzikas menedžmentā, 

sociālajā psiholoģijā, svešvalodās, ļauj apgūt augstskolu didaktikas pamatus.  

B daļa - (ierobežotās izvēles kursi) – 31,5 ECTS KP, plānotie studiju kursi paredz iespēju 

specializēties dažādās mūzikas sfērās, padziļinot profesionālā bakalaura studiju programmās 

iegūtās zināšanas un prasmes.  

C daļa – (brīvās izvēles kursi) – 13,5 ECTS KP, dod  iespēju padziļināt zināšanas un prasmes 

specializācijas profīlkursos.   

Prakse – 13,5 ECTS KP: studiju kursi dod iespēju studiju un pētnieciskajā darbā iegūtos 

teorētiskos atzinumus pārbaudīt praktiskajā darbībā, sekmē profesionālo iemaņu izkopšanu, 

veicina teorijas un prakses vienotību.  

Valsts pārbaudījumi – 31,5 ECTS KP: paredzētajos studiju kursos maģistrantam ir jāpierāda 

zinātniski pētnieciskā kompetence maģistra referāta izstrādē un aizstāvēšanā, kā arī teorētisko 

zināšanu un atziņu pielietojums izvēlētās specializācijas vai profila praktiskajā darbībā 

(programmas sagatavošana un atskaņojums divdalīgajā publiskajā koncertā).  
 

Studiju plāni 
 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu spēle profils  

Klavierspēle 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 

Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 

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

Pianisma vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas pianisma metodikā 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa –  16,5 KP 

Solo  klavierspēle 15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 I 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) –  13,5 KP   

Klavierpavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

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

Klavierpavadījums 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

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

Kameransamblis 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

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

Klavieru duets 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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

Džeza mūzikas 

interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

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

Džeza mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Klavesīns/ērģeles 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

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

Klavesīns/ērģeles 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Klavesīns/ērģeles 10,5 G 235 45  15i/3 15i/3 15i/4,5  

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

Klavesīns/ērģeles  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3  

Pavadījums  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase   1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5KP 
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a
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īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 

                                    
apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu spēle  

profils  Klavierpavadījums 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 

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

Klavierpavadījuma vēsture, 

stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

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

Praktiskā daļa –16,5 KP 

Klavierpavadījums 15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP  

Klavierpavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

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

Klavierpavadījums 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

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

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Klavieru duets  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 
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Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –21 KP 

Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncerteksāmena  

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu spēle  

profils  Klavieru duets 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 

Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 

Klavieru dueta literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Klavieru dueta vēsture, stils 

un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

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

Praktiskā daļa –16,5 KP 

Klavieru duets 15 I/G 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP  

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Klavieru duets 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Kameransamblis 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Klavierspēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavierspēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Klavierspēle 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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

Klavierpavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavierpavadījums 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Klavierpavadījums 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –21 KP 

Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a
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īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert eksāmena  

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu spēle 

profils  Ērģeļspēle 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) – 30 KP 

Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) 24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Ērģeļmūzikas literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Ērģeļmākslas vēsture 3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas ērģeļspēles 

metodikā 

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

Praktiskā daļa –  16,5 KP 

Ērģeļspēle 16,5 I 341  99  33E/4,5 33E/6 33 E/6  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  

Ērģeļpavadījums/ 

ansamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ērģeļpavadījums/ 

ansamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ērģeļpavadījums/ 

ansamblis 

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

Ērģeļpavadījums/ 

ansamblis 

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

Klavesīns 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavesīns 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Klavesīns  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ģenerālbass un improvizācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ģenerālbass un improvizācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ģenerālbass un improvizācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ģenerālbass un improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val., vācu 

val., franču val., itāļu valoda ) 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 

Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklases prakse 1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites) – 1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert eksāmena  

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Senā mūzika profils Klavesīna spēle        

 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Klavesīna mūzikas literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Taustiņinstrumentu vēsture 3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas klavesīna spēles 

metodikā 

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Klavesīna spēle 13,5 I 261 99 33E/4,5 33E/4,5 33E/4,5  

Baroka kameransamblis un 

pavadījums 

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

C daļa (brīvā izvēle) –13,5  

Pavadījums/ 

ansamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Pavadījums/ 

ansamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Pavadījums/ 

ansamblis 

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

Pavadījums/ 

ansamblis 

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

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ģenerālbass un improvizācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ģenerālbass un improvizācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ģenerālbass un improvizācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ģenerālbass un improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val., vācu 

val., franču val., itāļu valoda ) 

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

Diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5  G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –  21 KP 

Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites) – 1,5 KP 

 

Valsts pārbaudījumi - 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncerteksāmena  

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

18 I 450 30     30DE/18 

Baroka kameransambļa 

koncerteksāmena 

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

9 G 210 30    30 

DE/9 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu spēle 

profils   Akordeona spēle 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 
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e
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Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 

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

Akordeona un radniecīgo 

instrumentu vēsture, stils 

un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Akordeona spēle 12 I 221 99  33E/3 33E/4,5 33E/4,5  

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

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP 
Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Aranžēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Aranžēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Aranžēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra/ansambļa diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra/ansambļa diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

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

Džeza mūzikas 

interpretācija 

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

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Improvizācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Akordeona  būve, 

labošana, apkope 

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

Akordeona  būve, 

labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Akordeona  būve, 

labošana, apkope 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Ansambļa prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 -/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –  31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30    30DE/27 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu spēle  

profils  Kameransamblis 

 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

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

Kameransambļa mūzikas 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Kameransamblis 15 I/G 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

C daļa (brīvā izvēle) – LV 9 KP; ES 13,5   
Pavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Pavadījums 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Pavadījums  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Klavieru duets  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

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

Džeza mūzikas 

interpretācija 

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

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 

interpretācija 

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

Senās mūzikas 

interpretācija 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 

Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija  Stīgu instrumentu spēle   

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

 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 

Vijoles/alta/čella/ 

kontrabasa/arfas literatūra 

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

Stīgu instrumentu mūzikas 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas stīgu 

instrumentu spēles 

metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Vijoles/alta/čella 

spēle/kontrabasa 

spēle/arfas spēle 

15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Kameransamblis vai stīgu  

kvartets 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Kameransamblis vai stīgu  

kvartets 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 

interpretācija 

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

Senās mūzikas 

interpretācija 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

Stīgu instrumentu būve, 

labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse  4,5 G 120 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija   Stīgu instrumentu spēle 

profils  Kokles spēle 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

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

Kokles un radniecīgo 

instrumentu vēsture, stils 

un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Tradicionālā kultūra 

mūsdienu kontekstā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Kokles spēle  12 I 221 99 33E/3 33E/4,5 33 E/4,5  

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

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP 
Kameransamblis 6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Kameransamblis 6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Aranžēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Aranžēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Aranžēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra/ansambļa 

diriģēšana 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa 

diriģēšana 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa 

diriģēšana 

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

Orķestra/ansambļa 

diriģēšana 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Improvizācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Kokļu  būve, labošana, 

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

Kokļu  būve, labošana, 

apkope 
3 G 65 15  15i/3   

Kokļu  būve, labošana, 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Ansambļa prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 -/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30     30 DE/27 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija   Stīgu instrumentu spēle 

profils   Kameransamblis 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15iv/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 
Kameransambļa literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kameransambļa mūzikas 

vēsture, stils un interpretācija 

3 G 50 30  

 

30E/3   

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Kameransamblis 15 G 301 99 33 E/3 33 E/7,5 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  

Stīgu  kvartets/ 

Kameransamblis 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Stīgu  kvartets/ 

Kameransamblis 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

Stīgu instrumentu būve, 

labošana, apkope 

2/3 G 65 15  15i/2   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 

Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse  4,5 G 120 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 G 690 30     30 DE/27 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija   Stīgu instrumentu spēle  

profils  Stīgu kvartets 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 
Stīgu  kvarteta literatūra 3 G 50 30 15/1,5 15i/1,5   

Stīgu instrumentu mūzikas 

vēsture, stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas stīgu instrumentu 

spēles metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Stīgu  kvartets 15 G 301 99 33E/4,5 33E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP   
Kameransamblis 6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Kameransamblis 6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Stīgu  kvartets 6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Stīgu  kvartets 6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 

interpretācija 

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

Senās mūzikas 

interpretācija 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

Stīgu instrumentu būve, 

labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse  4,5 G 120 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 G 690 30     30DE/27 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika  specializācija   Pūšaminstrumentu spēle 

profils  Solo instrumenta spēle (flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / 

mežraga /  trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle) 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

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

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

Pūšaminstrumenta 

literatūra 

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

Pūšaminstrumentu 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas 

pūšaminstrumenta spēles 

metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Pūšaminstrumenta spēle 

(instrumenta nosaukums) 

15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

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

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

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

Pūšaminstrumentu būve, 

labošana, apkope 

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

Pūšaminstrumentu būve, 

labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Pūšaminstrumentu būve, 

labošana, apkope 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 i/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690  30     30 DE/27 

 

 

 

 

 

 

 

  



510 

 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika  specializācija   Pūšaminstrumentu spēle 

profils  Kameransamblis 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 

Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –   7.5 KP 
Kameransambļa literatūra 3 G 50 30 15iv/1,5 15iv/1,5   

Kameransambļa vēsture, stils 

un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas pūšaminstrumentu 

spēles metodikā / Inovācijas 

kamermūzikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Kameransamblis 15 G/I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

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

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

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

Pūšaminstrumentu būve, 

labošana, apkope 

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

Pūšaminstrumentu būve, 

labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Pūšaminstrumentu būve, 

labošana, apkope 

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

Fagota mēlīšu izgatavošana 3 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 i/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 G 690 30     30DE/ 

27 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija   Sitaminstrumentu spēle 
 

 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 

Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā  izvēle) 24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Sitaminstrumentu mūzikas 

literatūra 

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

Pūšaminstrumentu 

/sitaminstrumentu vēsture, 

stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas sitaminstrumentu 

spēles metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Sitaminstrumentu spēle  15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Ansamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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

Sitaminstrumentu  būve, 

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

Sitaminstrumentu  būve, 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 i/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30     30 DE/ 

27 
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apakšprogramma  Diriģēšana   specializācija  Kora diriģēšana 

 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

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

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

Laikmetīgā kora literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu profesionālo 

koru programmas, stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas kora darba 

metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Kora diriģēšana, darbs ar 

kori 

10,5 I 181 99 33E/3 33E/4,5 33E/3  

Orķestra diriģēšana 6 I 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

C daļa (brīvā izvēle) – LV 9 KP; ES 13,5   
Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

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

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

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

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

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

Aranžēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Aranžēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Aranžēšana 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(angļu val. ) 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(itāļu val. ) 

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

Džeza mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

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

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

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

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

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

Vokālā darba metodika 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika 1,5 G 25 15 15i/1,5    

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

6 G 130 30 15i/1,5 15i/4,5   

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

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

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

3 G 65 15  15i/3   

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –  21 KP 

Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690  30     30 DE/27 
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apakšprogramma Diriģēšana   specializācija Simfoniskā orķestra diriģēšana    

 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

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

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

Orķestra mūzikas vēsture 

un interpretācija 

6 G 100 60 15i/1,5 45E/4,5   

Inovācijas simfoniskā 

orķestra darba metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Orķestra diriģēšana 12 I 221 99 33E/3 33E/4,5 33E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

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

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 

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

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 

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

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 

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

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

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

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

Kora diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

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

Partitūru spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   
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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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Vokālā darba metodika 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Vokālā darba metodika 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 
13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika 

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

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika 

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30    30DE/ 

27 
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apakšprogramma Diriģēšana   specializācija Pūtēju orķestra diriģēšana  

 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

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

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

Orķestra mūzikas vēsture 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Izcilākie orķestra 

diriģenti, programmas, 

stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas orķestra darba 

metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Orķestra diriģēšana 12 I 221 99 33E/3 33E/4,5 33E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

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

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 

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

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 

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

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 

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

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

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

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

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

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

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

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Partitūru spēle 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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

Vokālā darba metodika 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Vokālā darba metodika 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

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

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

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

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

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 
 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30    30DE/ 

27 
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apakšprogramma  Vokālā mūzika  specializācija  Kamerdziedāšana 
 

 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 

Teorētiskā daļa –   7.5 KP 
Vokālās kamermūzikas 

literatūra 

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

Vokālās kamermūzikas stils 

un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas kamerdziedāšanas 

metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Kamerdziedāšana 16,5 I 341 99 33E/4,5 33E/6 33E/6  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP   
Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

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

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

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

Džeza dziedāšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza dziedāšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

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

Ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

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

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

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

Operas dramaturģija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

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

Vokālā darba metodika un 

prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 

prakse 

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

Vokālā darba metodika un 

prakse 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30 (40) 15i/1,5 15E/3   

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

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 
 (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 

(itāļu val. ) 

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

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30    30 DE/ 

27 
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apakšprogramma  Vokālā mūzika  specializācija  Operdziedāšana 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

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

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

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

Opermūzikas stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas 

operdziedāšanas 

metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Operdziedāšana 16,5 I 341 99 33E/4,5 33E/6 33E/6  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP  
Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

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

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

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

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

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

Džeza dziedāšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza dziedāšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

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

Ansamblis/ 

Kamerdziedāšana 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis/ 

Kamerdziedāšana 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis/ 

Kamerdziedāšana 

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

Ansamblis/ 

Kamerdziedāšana 

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

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 75 45 15i/1,5 30i/3   
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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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

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

Operas dramaturģija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

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

Vokālā darba metodika un 

prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 

prakse 

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

Vokālā darba metodika un 

prakse 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

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

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 

 (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(itāļu val. ) 

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

Prakse – 21 KP 
Operdziedāšanas prakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30    30 DE/ 

27 
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apakšprogramma     Kompozīcija 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  45 KP    
Teorija – 10,5 KP      

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

 4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3  

Stils un interpretācija 3 G 50 30  30E/3   

Algoritmiskā kompozīcija 3 G 50 30   15iv/1,5 15iv/1,5 

Prakse –  34,5 KP                          

Kompozīcija 19,5 I 434 86  33 E/6 33 E/7,5 20 i/6  

Instrumentācija 9 I 195 45 15i/3 15i/4,5 15i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP    
Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru analīze 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru analīze 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru analīze 

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

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru analīze 

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

Kompozīcijas mācības 

metodika un prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Kompozīcijas mācības 

metodika un prakse 

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

Kompozīcijas mācības 

metodika un prakse 

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

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas un elektroakustiskā 

mūzika 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas un elektroakustiskā 

mūzika 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas un elektroakustiskā 

mūzika 

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

Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas un elektroakustiskā 

mūzika 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 3 G 65 15  15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

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

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(itāļu val. ) 

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

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 4,5  

Diplomeksāmena  

Kompozīcija  programmas 

sagatavošana  

15 I 360 40   10i/1,5 30DE 

/13,5 

Diplomeksāmens  

Instrumentācija  

12 I 305 15    15DE/12 
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apakšprogramma Mūzika un izglītība  specializācija  Mūzikas mācība 

 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

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

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   30 KP    
Mūzikas pedagoģijas vēsture 

un teorija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15E/3   

Inovācijas mūzikas teorijas 

saturā un metodikā 

 4,5 G 90 30   30 E/4,5   

Inovācijas mūzikas literatūras 

saturā  un metodikā 

 4,5 G 90 30     30E/4,5  

Muzikālās dzirdes attīstības 

un treniņa sistēmas 

 4,5 G 90 30  30E/4,5    

Pedagoģisko pētījumu 

metodoloģija 

 4,5 G 90 30  15iv/1,5 15iv/3   

Mūzikas uztveres attīstības 

aspekti 

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

Augstākās izglītības vadība 3 G 65 15    15i/3 

Vokālā darba metodika 1,5 G 25 15  15i/1   

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  
Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 
6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 
6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 
3 G 65 15  15i/3   

Diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas 

interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

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

Džeza mūzikas mācības 

metodika 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas mācības 

metodika 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas mācības 

metodika 

 4,5 G 80 40 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas mācības 

metodika 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 315 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 3 G 65 15  15i/3   

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Vokālā darba metodika un 

prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 

prakse 

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

Vokālā darba metodika un 

prakse 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

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

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 
 (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 
 (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(itāļu val. ) 

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

Prakse –15 KP  
Mācību nodarbību 

vadīšana 

 

7,5 

 

I 

 

385 

 

15 

 

5i/6 

 

5i/6 

 

5i/3 

 

Darbs ar kori/ansambli 7,5 I 

Valsts pārbaudījumi –  31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

/21 I 520 40    20i 

/9 

20 DE/12 

Diplomdarba 

praktikums 

10,5 I 275 5     5 DE/ 

10,5 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Senā mūzika 
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) – 30 KP 

Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15ii/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa – 7,5 KP 

Senās mūzikas literatūra un 

instrumenti 

3 G 50 30  30i/3   

Senās mūzikas notācija un 

ornamentika 

3 G 50 30  30E/3   

Ģenerālbass 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Instrumenta spēle 6 I 66 54 18iv/1,5 18iv/3 18iv/1,5  

Baroka orķestris 4,5 G 21 99 33iv/1,5 33iv/1,5 33iv/1,5  

Senās mūzikas ansamblis 6 G 70 90 30i/1,5 30i/1,5 30E/3  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Vēsturiskā deja 3 G 65 15  15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumentācija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Orķestra diriģēšana 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Instrumenta spēle 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Instrumentu būve, labošana, 

apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

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

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 G 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra/ansambļa darba 

prakse 

4,5 I 105 15 5i/1,5 5i/1,5 5i/1,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I/G 680 10/30    40DE/ 

27 

 

apakšprogramma  Vokālā mūzika  specializācija Senā mūzika     
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa – 7,5 KP 
Senās mūzikas vokālā  

literatūra  
3 G 50 30  30i/3   

Senās mūzikas notācija un 

ornamentika 
3 G 50 30  30E/3   

Ģenerālbass 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Senās mūzikas 

dziedāšana/izrādes projekts 

9 I/G 140 30/70 30E/3 30E/3 40E/3  

Senās mūzikas ansamblis 7,5 G 110 90 30i/1,5 30i/3 30E/3  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a
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īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Senās vokālās mūzikas 

notācija un interpretācija 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Senās vokālās mūzikas 

notācija un interpretācija 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Senās vokālās mūzikas 

notācija un interpretācija 

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

Senās vokālās mūzikas 

notācija un interpretācija 

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

Senās mūzikas ansamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas ansamblis 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Vēsturiskā deja 3 G 65 15  15i/3   

Ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis 7,5 G 155 45  15i/1,5 15i/3 15i/3  

Ansamblis 4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

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

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

Operas dramaturģija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

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

Vokālā darba metodika un 

prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 

prakse 

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

Vokālā darba metodika un 

prakse 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Senās mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

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

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(itāļu val. ) 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
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d
a
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īb
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v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Prakse – 21 KP 

Koncertprakse 15 I/G 355 45 5/10i/4,5 5/10i/6 5/10i/4,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I/G 680 10/30    40DE/ 

27 

 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Džeza mūzika  
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; 

iv-ieskaite ar vērtējumu; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 

Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 50 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa – 9 KP 

Džeza mūzikas aranžēšana 

un kompozīcija 

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

Džeza mūzikas  pētniecība 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Producēšana un projektu 

menedžments 

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

Praktiskā daļa – 15 KP 

Instrumenta spēle 9 I 141 99 33E/3 33E/3 33E/3  

Metroritms mūsdienu 

mūzikā 

3 G 20 60 30i/1,5 30i/1,5   

Ansamblis 3 G 70 10  5i/1,5 5i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 
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o

d
a
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v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

C daļa (brīvā izvēle) –  13,5 KP  
Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

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

Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza un popmūzikas vēsture 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

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

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

Etniskās mūzikas ansamblis 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

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

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

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –  21 KP 

Koncertprakse 13,5 I 360 0 i/4,5 i/6 i/3  

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

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- eksāmena  

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30     30DE/ 

27 

apakšprogramma Vokālā mūzika  specializācija Džeza mūzika    
 

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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) – 30 KP 

Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 50 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

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

Džeza mūzikas  pētniecība 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Producēšana un projektu 

menedžments 

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Praktiskā daļa – 15 KP 

Džeza dziedāšana 9 I 141 99 33E/3 33E/3 33E/3  

Metroritms mūsdienu 

mūzikā 

3 G 20 60 30i/1,5 30i/1,5   

Ansamblis 3 G 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP 

Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

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

Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza un popmūzikas vēsture 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

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

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

Etniskās mūzikas ansamblis 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

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

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Vokālā darba metodika un 

prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 

prakse 

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

Vokālā darba metodika un 

prakse 

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

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

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

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(angļu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 

 (vācu val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 

 (franču  val. ) 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 

 (itāļu val. ) 

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

Prakse –  21 KP 

Koncertprakse 13,5 I 360 0 i/4,5 i/6 i/3  

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

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30     30DE/ 

27 
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2.8.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas 

metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

       Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas galvenokārt piektdienās un sestdienās, tādejādi dodot 

maģistrantiem iespēju studijas savienot ar mākslinieciski profesionālās darbības projektiem. 

Kontaktstundas tiek plānotas plūsmu, grupu un individuālo nodarbību formās. Atbilstoši studiju 

kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 

kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 

tika izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un 

patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma studentu 

zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā 

atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un 

norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 

pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Katras specializācijas un profila profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā 

darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas 

katra studiju kursa aprakstā.  Atskaņotājmākslinieka izglītošanā liela nozīme ir mākslinieciskās 

prakses darba plānošanai un tās norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām 

nodarbībām. Prakse tika organizēta koncertu formā gan Mūzikas akadēmijā, gan ārpus tās. 

Atskaņotājmākslinieka praktiskās iemaņas maģistranti apguva arī spēlējot ansambļos, orķestros, 

sniedzot publiskos koncertus, uzstājoties akadēmiskajos koncertos. Vairāki maģistranti strādā 

profesionālajos kolektīvos – LNO orķestrī, Valsts simfoniskajā orķestrī, spēlē projektu orķestros, 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu studiju programmas maģistranti ir pieaicināti darbā 

profesionālajos  pūtēju orķestros.  

      Būtiska nozīme ir pievērsta asistenta darba praksei. Šīs prakses kvalitatīvai norisei 

maģistranti iegūst mūzikas augstskolas docētājam nepieciešamās prasmes, praktiski tiek 

sagatavota jaunā docētāju maiņa. Maģistranti savu pieredzes bagāto docētāju vadībā strādā kā 

profesoru asistenti, piedalās meistarklasēs, analizē un izstrādā studiju kursu aprakstus, kā arī 

bakalaura līmenim atbilstošu studiju kursu māksliniecisko repertuāru. 

     Vērtēšanas sistēma. Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar nolikumu par studiju  

programmu īstenošanu un nolikumu par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo 

kompetences vērtēšanas kārtību. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan 

maģistranti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus 

par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. Par lēmumu izpildi studiju programmu un 

apakšprogrammu vadītāji sistemātiski ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un 

pieņem lēmumus Senāts. Maģistrantu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un 

kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos.  Studiju programmas noslēgumā – valsts 

pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes 

iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu maģistranti 

tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā 

paredzēto prasību izpildījuma kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā 

darba. Vērtējot maģistrantu sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā skaņdarbu 

iestudēšanas procesā ieguldītais darbs, snieguma kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā 

kopsakarība un profesionālā izaugsme. Tiek izmantotas arī dinamiskākās vērtējuma formas 

ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo 

darbu realizācijas veidos un konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklasēm un konkursiem, 

u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 

sistēmām, ņemot vērā katra maģistranta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar 

studiju kursa biedru sniegumu. 
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Maģistranti intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības, atbildīgi un 

radoši plāno patstāvīgā  darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos projektos, 

sekmē mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa 

organizēšanas uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr 

laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.  

Katru gadu maģistrantu sniegumu diplomeksāmenos vērtē ārvalstu augstskolu neatkarīgie 

eksperti, diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veic arī Latvijas vadošo profesionālo 

institūciju mākslinieki.  

Lai motivētu studējošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju kursos 

katedru vadītāji ierosināja studējošo kompetenci ieskaitē vērtēt diferencēti.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot profesionālās maģistra studiju programmas apguvi, ievēro šādus pamatprincipus:  

- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem 

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

pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A 

daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  

  Vērtēšanas pamatformas 

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu 

eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti.  

Vērtēšanas kritēriji 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

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

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

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

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

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

 

2.8.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 

ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 

ministrija sadarbībā ar JVLMA. 

Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbinātībai ir 

radītas plašas iespējas, vairāki absolventi izmanto pašnodarbinātās personas statusu – kā 

brīvmākslinieki.  Par plašo darba tirgu liecina Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un 

kultūrizglītības institūciju skaits: 

Kultūrizglītības iestādes 

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola;  

Rīgas Doma kora skola;  

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola;  

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola;  

Daugavpils Mūzikas vidusskola;  

Jelgavas Mūzikas vidusskola;  

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola;  

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola;  

Ventspils Mūzikas vidusskola;  

Rīgas horeogrāfijas vidusskola;  

Profesionālās organizācijas 

- Latvijas Nacionālais simfoniskais  orķestris;  

- Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga;  
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- Nacionālā Opera un balets - simfoniskais orķestris, koris, vokālisti – solisti; 

- Liepājas simfoniskais orķestris; 

- Profesionālais pūtēju orķestris Rīga; 

- valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Koncerti”;  

- valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA";  

- valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" – orķestris;  

            - Akadēmiskais koris “Latvija” 

            - Latvijas Radio koris; 

            - Rīgas koris Ave Sol  

            Amatiermākslas joma:   

            184 folkloras grupas, 70 kokļu ansambli, 60 tautas muzikas ansambli, 57 puteju orkestri 

Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas 

143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās 

ievirzes mūzikas programmas. 

 

2.8.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi 

ir bijuši). 

Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izvērtēja studiju 

virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju programmu 

Instrumentālā mūzika. 

Studiju virziena Mākslas studiju programmas vērtēja par četrām galvenajām vērtēšanas 

grupām:  

1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  

 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīmēta 

studiju programmas īstenošanas kvalitāte, produktīva un radoša sadarbība ar darba devējiem un 

profesionālajām organizācijām. Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu un 

rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes mūziķus, ka jaunie 

speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū ne tikai Latvijā, bet arī 

starptautiskajā mērogā. 
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2.8.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

1) studiju kursu apraksti/anotācijas  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 

Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus .  

Obligātās daļas studiju kursi  

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

A daļa (obligātā) – 30 KP 
 Profesionālā 

etiķete  

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par profesionālās etiķetes 

pamatjautājumiem un praktisku uzdevumu darba formā trenē 

profesionālas etiķetes pamatprincipiem atbilstošu uzvedību. Attīsta 

spēju uzstāties auditorijas priekšā un prasmes piedalīties profesionālā 

(lietišķā) sarunā. Kopumā – sniedz  zināšanas par sabiedrībā 

vispārpieņemtām normām profesionālajā etiķetē, lai topošais 

skatuves mākslinieks, pedagogs vai komponists spētu patstāvīgi 

izlemt par profesionālajai etiķetei atbilstošu rīcību un uzvedību. 

Kursa satura apguves rezultātā students: 

- ieguvis izpratni par uzvedības kultūras noteikumiem - profesionālo 

etiķeti kā uzvedības kultūras sastāvdaļu; 

- orientējas lietišķās etiķetes aktualitātēs mūsdienu pasaulē; 

- izpratis personīgā tēla veidošanas nozīmi, pamatvajadzības un 

saskarsmes struktūru; 

- ieguvis izpratni par kultūrdialogu un uzvedības normām 

profesionālajā etiķetē starptautiskajās attiecībās; 

- izprot neverbālās un verbālās etiķetes nozīmi kā vienu no 

svarīgākajiem un ietekmīgākajiem saskarsmes līdzekļiem; 

- ieguvis zināšanas par svētku etiķetes nozīmi savstarpējo attiecību 

komunikācijā; 

- ieguvis zināšanas par apģērbu, dāvināšanas, ziedu un apsveikumu 

etiķetes normām, kā arī atribūtikas pielietošanu dažādās dzīves 

situācijās; 

- ieguvis zināšanas par etiķete un aktualitātes rakstiskā, virtuālā un 

telefoniskā saziņā; 

- iegūtas zināšanas par svētku etiķeti, protokolu, galda kultūru, 

apģērba kultūru, ziedu un dāvināšanas kultūru; 

- iegūtas zināšanas par profesionālo etiķeti, kas ir specifiska, strādājot 

mūziķa, docētāja un skatuves mākslinieka profesijās; 

- spēj pielietot iegūtās zināšanas par uzvedības kultūru, profesionālo 

etiķeti un protokolu dažādās situācijās. 

Stils un 

interpretācija 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm mūsdienu 

atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko 

problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un jaunākās paaudzes 

atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un 

vērtēt dažādas interpretācijas skolas.  

 

Laikmetīgās 

mūzikas 

analīze 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, apskata 

tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves loģikas. Studiju 

kursa apguves rezultātā maģistrants spēj analizēt mūsdienu mūzikas 

stilus, žanrus, formas, prot raksturot laikmetīgās mūzikas valodu, 

attīstības un formveides principus, formas tipus, laikmetīgās mūzikas 

komponistu stila izpausmes un pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

 

Mūzikas 

psiholoģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss aplūko mūzikas un mākslas psihologu ievērojamākos 

pētījumus, jaunākās atziņas, psiholoģijas likumsakarību izpausmes 

atskaņotājmākslinieka, horeogrāfa, komponista, muzikologa un 

mākslu pedagoga darbībā. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Kultūras 

socioloģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sabiedrības un kultūras 

attiecībām industriālā un postindustriālā sabiedrībā,, dzīves 

vērtībām un idejām, par jaunākajām teorijām kultūras 

socioloģijā kultūru globalizācijas apstākļos.  

Kultūras 

projektu 

vadība 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju kā 

savstarpēji saistītu uzņēmējdarbības kopumu, iepazīstina ar 

uzņēmējdarbības veidiem, sniedz ieskatu uzņēmējdarbības 

tiesībās, ekonomikā un tirgzinībā, iepazīstina ar intelektuālā 

īpašuma veidiem un aizsardzību, veido pamatprasmes projektu 

izstrādei. 

Zinātniskā 

darba pamati 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas pētnieciskā darba 

veikšanas metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 

maģistra diplomreferāta izstrādei.  

Mūzikas 

uztveres 

fizioloģija 

1,5  P/G 1 sem. i Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres 

un apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt 

ar muzikālās apdāvinātības noteikšanas iespējām, absolūtās dzirdes 

fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualizēt diskusiju par 

kolektīvās muzicēšanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas mācīšanās 

kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 

- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 

- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā maģistrants iegūst prasmes un iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā mūzikas uztveri, 

mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 

literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma uzsākšanai. 

Mūzikas 

augstskolu 

didaktika 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par augstskolu darba 

pamatdokumentiem, par studiju darba organizācijas principiem, 

studiju kursa apraksta izveides prasībām, par studiju darba 

formām, veidiem, metodēm, kompetences vērtēšanas principiem 

un kritērijiem. 

Svešvaloda 6 G 3 sem. E Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 

svešvalodas prasmes.  

 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profilu 

Klavierspēle, Klavierpavadījums, specializācijas Stīgu instrumentu spēle profilu Vijoļspēle, 

Alta spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Arfas spēle, Stīgu kameransamblis, Stīgu kvartets, 

specializācijas Pūšaminstrumentu spēle/Sitaminstrumentu spēle profilu solo instrumentu 

spēle, Pūtēju kameransamblis  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Instrumenta/ 

Klavier-

pavadījuma/ 

kameransambļa

/ 

stīgu kvarteta 

mūzikas 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par mūsdienu mūzikas 

literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, mūsdienu 

atskaņotājmākslas skolām.   
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Instrumenta/ 

Klavier-

pavadījuma/ 

kameransambļa

/ 

stīgu kvarteta 

mūzikas 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par  instrumenta/u attīstību, to 

vietu un izmantošanu renesanses, agrīnā baroka un 20.gs. 

mūzikā, par mūsdienu mūzikas stiliem un  interpretācijas 

specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 

instrumenta  

spēles  metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta spēles 

attīstības jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un 

interpretācijas inovācijām. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Instrumenta/ 

Klavier-

pavadījuma/ 

kameransambļa

/ 

stīgu kvarteta 

spēle  

15 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

Mūsdienu 

mūzikas 

notācija 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas 

stilu notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes 

jaunās notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas 

procesā. 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu 

spēle profila Ērģeļspēle   B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Ērģeļmūzikas 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura 

studiju programmā iegūtās zināšanas par mūsdienu 

ērģeļmūzikas literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, 

mūsdienu atskaņotājmākslas skolām.   

Ērģeļmākslas 

vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura 

studiju programmā iegūtās zināšanas par  ērģeļmākslas 

attīstību, par mūsdienu ērģeļmūzikas stiliem,  

interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 

instrumenta  

spēles  metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta spēles 

attīstības jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un 

interpretācijas inovācijām, mūsdienu mūzikas notācijas 

paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā 

. 

 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 

Ērģeļspēle 16,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst 

un publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu 

spēle profila Klavesīna spēle  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
a
rb

īb
u

 v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma 

veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta 

ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Klavesīna 

mūzikas 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par klavesīna 

mūzikas literatūru, mūsdienu  interpretu 

repertuāru, atskaņotājmākslas skolām.   

Taustiņ-

instrumentu 

vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par  klavesīna 

spēles attīstību, par klavesīna mūzikas stiliem,  

interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 

klavesīna 

spēles 

metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta 

spēles attīstības tehnikām, repertuāra apguves un 

interpretācijas inovācijām, attīsta prasmes jaunās 

notācijas skaņdarbu iestudēšanu.  

Praktiskā daļa –  16,5 KP 

Klavesīna 

spēle 

13,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri 

apgūst un publiski atskaņo pilna koncerta 

programmu.  

Baroka kamer-

ansamblis un 

pavadījums 

3 I 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina 

kolektīvās muzicēšanas prasmes, katru semestri 

apgūst un publiski atskaņo  koncerta programmas 

vienu daļu. 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu 

spēle profila Akordeona spēle B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
a
rb

īb
u

 v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma 

veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta 

ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Akordeona 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par akordeona mūzikas 

literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, mūsdienu 

atskaņotājmākslas skolām.   

 

Akordeona un 

radniecīgo 

instrumentu 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par  akordeona un tā 

radniecīgo instrumentu spēles attīstību, par akordeona 

mūzikas stiliem,  interpretācijas specifiku dažādos 

gadsimtos.  

Mūsdienu 

mūzikas 

notācija 

1/1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu 

mūzikas stilu notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, 

attīsta prasmes jaunās notācijas pielietošanai 

skaņdarba iestudēšanas procesā. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
a
rb

īb
u

 v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma 

veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta 

ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Akordeona 

spēle 

12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri 

apgūst un publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

 

Akordeonu 

ansamblis 

 4,5 G 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās 

muzicēšanas prasmes, katru semestri apgūst un 

publiski atskaņo  koncerta programmas vienu daļu. 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Stīgu instrumentu 

spēle profila Kokles spēle  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Kokles mūzikas 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par kokles mūzikas literatūru, mūsdienu  

interpretu repertuāru, mūsdienu atskaņotājmākslas skolām.   

Kokles un 

radniecīgo 

instrumentu 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par  kokles un tās radniecīgo instrumentu 

spēles attīstību, par kokles mūzikas stiliem,  interpretācijas 

specifiku dažādos gadsimtos.  

Tradicionālā 

kultūra 

mūsdienu 

kontekstā 

1/1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu valstu 

tradicionālās mūzikas kultūru, mūzikas stiliem, jaunās notācijas 

paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās notācijas 

pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Kokles spēle 12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

Kameransamblis  4,5 G 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās 

muzicēšanas prasmes, katru semestri apgūst un publiski atskaņo  

koncerta programmas vienu daļu. 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Džeza mūzika  B- ierobežotās 

izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Džeza mūzikas 

vēsture un 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par dzeža mūzikas literatūru, mūsdienu  

interpretu repertuāru, mūsdienu atskaņotājmākslas skolām, 

iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu valstu džeza mūzikas 

kultūru.  

Džeza mūzikas 

stils un 

interpretācija 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par  džeza mūzikas stilu attīstību, skaņdarbu   

interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Džeza mūzikas 

aranžēšana 

3 G 2 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu valstu džeza 

mūzikas nozīmīgākajiem aranžētājiem, aranžēšanas 

paņēmieniem, attīsta prasmes veidot džeza mūzikas 

aranžējumus dažādiem izpildītāju sastāviem 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Instrumenta spēle 15 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un publiski 

atskaņo pilna koncerta programmu.  

Džeza mūzikas  

notācija 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. džeza mūzikas jaunās 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās notācijas 

pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Senā mūzika 

B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Senās mūzikas 

literatūra un 

instrumenti 

3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 

zināšanas par senās mūzikas literatūru, instrumentu vēsturisko attīstību, 

senās mūzikas ansambļu sastāviem, to repertuāru, atskaņotājmākslas 

skolām.  

Senās mūzikas 

notācija un 

ornamentika 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā iegūtās 

zināšanas par  dažādu valstu un laikmetu mūzikas notāciju, par seniem 

nošu pierakstu veidiem un atslēgām, attīsta prasmes brīvi orientēties 

senās mūzikas ornamentācijas pamatprincipos, praktiski pielietot seno 

ornamentiku un izrotājumus, iestudējot skaņdarbus.  

Ģenerālbass 1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss veido izpratni par senās mūzikas skaņdarba harmonisko 

plānu, vadoties no basa partijas ar un bez cipariem, attīsta prasmi spēlēt 

ciparoto basu komplicētas pakāpes skaņdarbiem, izveidot melodiju 

dotajam basam ar cipariem, to ornamentāli attīstīt baroka stila ietvaros.  

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Baroka orķestris 9 G 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna kopā ar baroka orķestri katru 

semestri iestudē un publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās muzicēšanas 

prasmes, katru semestri kopā ar ansambļi apgūst un publiski atskaņo  

koncerta programmas vienu daļu 

apakšprogrammas Diriģēšana B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

specializācija Kora diriģēšana  

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Laikmetīgā kora 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 

zināšanas par mūsdienu kora mūzikas literatūras attīstību pasaules 

mūzikas kontekstā.  

Mūsdienu 

profesionālo koru 

programmas, stils 

un interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā iegūtās 

zināšanas par  koru attīstību, diriģentu personībām, izcilāko koru 

kolektīvu repertuāru, kora mūzikas interpretācijas spilgtākajiem 

paraugiem, sniedz zināšanas par kora mūzikas jaunās notācijas 

pielietošanu skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Inovācijas kora 

darba metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. kora darba 

inovācijām, skaņdarbu iestudēšanas jaunākiem atzinumiem, koru 

darbības menedžmentu. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Kora diriģēšana, 

darbs ar kori 

10,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un publiski ar 

kori atskaņo pilna koncerta programmu.  

 

Orķestra 

diriģēšana 

6 I 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina diriģēšanas prasmes vokāli 

simfonisko un simfonisko žanru interpretācijā, katru semestri pēc 

individuāla plāna apgūst programmu vismaz 15 minūšu hronometrāžas 

apmērā.  



543 

 

specializācijas Simfoniskā orķestra diriģēšana B- ierobežotās izvēles daļas 

studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Orķestra 

mūzikas vēsture 

un interpretācija 

6 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par mūsdienu simfoniskās mūzikas literatūras 

un orķestru attīstību pasaules mūzikas kontekstā, par skaņdarbu 

interpretācijas spilgtākajiem paraugiem. 

 

Inovācijas 

simfoniskā 

orķestra darba 

metodikā 

1,5 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par diriģentu personībām, izcilāko orķestru 

repertuāru, iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. orķestra 

darba inovācijām, skaņdarbu iestudēšanas jaunākiem 

atzinumiem. 

 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Orķestra 

diriģēšana 

12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski ar orķestri atskaņo pilna koncerta programmu.  

 

Mūsdienu 

mūzikas notācija 

un partitūru 

spēle 

 4,5 I 3 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā, apgūst 

simfoniskā orķestra mūsdienu mūzikas partitūru spēli.  

 

 

specializācijas Pūtēju orķestra diriģēšana B- ierobežotās izvēles daļas studiju 

kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Orķestra 

mūzikas vēsture 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par pūtēju orķestru  mūsdienu mūzikas 

literatūras un orķestru attīstību pasaules mūzikas kontekstā.   

  

Izcilākie 

orķestra 

diriģenti, 

programmas, 

stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par orķestra diriģentu personībām, izcilāko 

orķestru repertuāru, par skaņdarbu interpretācijas spilgtākajiem 

paraugiem. 

Inovācijas 

orķestra darba 

metodikā 

 

1,5 G   Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. orķestra 

darba inovācijām, skaņdarbu iestudēšanas jaunākiem 

atzinumiem. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Orķestra 

diriģēšana 

12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski ar orķestri atskaņo pilna koncerta programmu.  

 

Mūsdienu 

mūzikas notācija 

un partitūru 

spēle 

 4,5 I 3 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā, apgūst 

simfoniskā orķestra mūsdienu mūzikas partitūru spēli.  
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apakšprogrammas Vokālā mūzika specializāciju  Kamerdziedāšana/Operdziedāšana 

B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Vokālās 

kamermūzikas/ 

opermūzikas 

literatūra 

 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par mūsdienu vokālās kamermūzikas vai 

opermūzikas  žanra attīstību pasaules mūzikas kontekstā.    

Vokālās 

kamermūzikas/ 

opermūzikas 

stils un 

interpretācija 

 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par  mūsdienu kamermūzikas un 

opermūzikas interpretācijas novitātēm, ar to saistīto teorētisko 

un māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu 

un jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem.  

Inovācijas 

kamer-

dziedāšanas / 

operdziedāšanas 

metodikā 

1,5 G   Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. 

kamermūzikas un opermūzikas iestudēšanas novitātēm, attīsta 

prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas, 

jaunākos metodisko principu atzinumus pielietot savā praktiskā 

darbībā. 

 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Kamer-

dziedāšana/ 

Operdziedāšana 

16,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski ar uzstājas ar  pilna koncerta programmu.  

 

apakšprogrammas Vokālā mūzika specializācijas  Senā mūzika 

B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Senās mūzikas 

vokālā  literatūra  
3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par senās mūzikas literatūru, vokālo žanru 

attīstību, senās mūzikas ansambļu sastāviem, to repertuāru, 

atskaņotājmākslas skolām.  

Senās mūzikas 

notācija un 

ornamentika 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par  dažādu valstu un laikmetu mūzikas 

notāciju, par seniem nošu pierakstu veidiem un atslēgām, attīsta 

prasmes brīvi orientēties senās mūzikas ornamentācijas 

pamatprincipos, praktiski pielietot seno ornamentiku un 

izrotājumus, iestudējot skaņdarbus.  

Ģenerālbass 1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss veido izpratni par senās mūzikas skaņdarba 

harmonisko plānu, vadoties no basa partijas ar un bez cipariem, 

attīsta prasmi spēlēt ciparoto basu komplicētas pakāpes 

skaņdarbiem, izveidot melodiju dotajam basam ar cipariem, to 

ornamentāli attīstīt baroka stila ietvaros. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Senās mūzikas 

dziedāšana 

/izrādes projekts 

9 I/G 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna kopā ar orķestri katru 

semestri iestudē un publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās 

muzicēšanas prasmes, katru semestri kopā ar ansambļi apgūst 

un publiski atskaņo  koncerta programmas vienu daļu  
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apakšprogrammas Kompozīcija  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi  

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorija – 10,5 KP      
Laikmetīgās 

mūzikas analīze 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, 

apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves 

loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants spēj 

analizēt mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 

laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 

formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes 

un pielietot savā radošā darbībā. 

 

Stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 

mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 

māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 

jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem, kompozīciju 

stiliem, jaunākām kompozīcijas tehnikām. Studiju kurss attīsta 

prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas un 

kompozīcijas skolas. 

 

Algoritmiskā 

kompozīcija 

3 G 2 sem.  iv Studiju kurss sniedz zināšanas par alternatīvajām un inovatīvajām 

kompozīcijas tehnikām 

Prakse –  34,5 KP                          
Kompozīcija 19,5 I 3 sem. i Studiju kursā maģistranti rada dažādu stilu, sastāvu, žanru un 

tehniku izvērstus mākslinieciski pilnvērtīgus skaņdarbus  un 

nodrošina šo kompozīciju publisku atskaņojumu: 

1.semestrī  kompozīciju hronometrāža ir vismaz 20 minūtes;  

2. un 3. semestrī  kompozīciju hronometrāža ir vismaz 30 

minūtes. 

 

Instrumentācija 9 I 3 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes modelēt jaunākās 20. un 21.gs. 

orķestra rakstības tehnikas, instrumentēt izvērstas formas 

skaņdarbus, veidojot mērķtiecīgu tembru dramaturģiju lielākā 

mērogā par bakalaura programmas studiju kursā apgūto, 

pārvaldīt sarežģītus orķestra faktūras veidošanas paņēmienus.  

 

Asistenta prakse  4,5 I 2 sem. i Maģistrants iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē ar JVLMA kompozīcijas nodaļas studentiem saskaņā ar 

asistenta prakses darba programmu. 

 

Meistarklase  1,5 I 1. – 4. sem. 

laikā 

i Students patstāvīgā darba formā piedalās meistarklasēs ne 

mazāk kā 40 stundas studiju periodā un darba pārskatu 

atspoguļo meistarklašu uzskaites pārskatā, kuru studiju perioda 

beigās iesniedz katedras vadītājam un saņem novērtējumu.  
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība specializācijas Mūzikas mācība 

B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   30 KP    
Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un 

teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispārējās pedagoģijas kursā 

iegūtām zināšanām, aplūko mūzikas pedagoģijas domas 

attīstību Latvijā, kas balstās uz nacionālās kultūras tradīcijām, 

apskata mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 

nostādnes Latvijā un ārvalstīs. 

Inovācijas 

mūzikas teorijas 

saturā un 

metodikā 

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas teorijas mācīšanas 

metodiskās domas attīstības dažādām izpausmēm 20. un 21.gs. 

Latvijā, Krievijā un Rietumeiropā. Iepazīstina ar jaunāko 

literatūru, mācību līdzekļiem, videomateriāliem, attīsta prasmes 

salīdzināt, vērtēt un praktiskajā darbā pielietot jaunākās atziņas.  

 

Inovācijas 

mūzikas 

literatūras saturā  

un metodikā 

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas literatūras 

mācīšanas metodiskās domas attīstības dažādām izpausmēm 20. 

un 21.gs. Latvijā, Krievijā un Rietumeiropā. Iepazīstina ar 

jaunāko literatūru, mācību līdzekļiem, videomateriāliem, attīsta 

prasmes salīdzināt, vērtēt un praktiskajā darbā pielietot 

jaunākās atziņas. 

Muzikālās 

dzirdes attīstības 

un treniņa 

sistēmas 

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss aplūko muzikālās dzirdes attīstības sistēmu 

klasifikāciju, konkrētās izpausmes formas 20. un 21.gs. 

Latvijas, Krievijas un Rietumeiropas muzikologu metodiskajos 

darbos, iepazīstina ar metodisko sistēmu galvenajiem darba 

paņēmieniem, mācību datorprogrammām, audio/video 

materiāliem, dzirdes diagnostikas testiem.  

Pedagoģisko 

pētījumu 

metodoloģija 

 4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākām metodēm un 

daudzveidīgām metodoloģijām īstenojot pedagoģiskos 

pētījumus  

Mūzikas 

uztveres 

attīstības aspekti 

3 G 2 sem. iv Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres 

un apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt 

ar muzikālās apdāvinātības noteikšanas iespējām, absolūtās dzirdes 

fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualizēt diskusiju par 

kolektīvās muzicēšanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas mācīšanās 

kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 

- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 

- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā mūzikas uztveri, 

mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 

literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma uzsākšanai. 

Augstākās 

izglītības vadība 

3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 

reglamentējošiem ārējiem un iekšējiem tiesībaktiem, augstākās 

izglītības iestāžu struktūru un to darbības principiem, studiju 

programmu apraksta izveides principiem, studiju programmu 

īstenošanas organizāciju, izglītības dokumentu iegūšanu un 

starptautisku atzīšanu. 

Vokālā darba 

metodika 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz informāciju par inovācijām vokālā darba 

metodikā, padziļina bakalaura studiju programmā iegūtas 

zināšanas par vokālista/korista balss attīstības paņēmieniem, 

dziedot mūsdienu mūziku .  
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība specializācijas Instrumenta spēles 

mācība  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   31,5 KP    
Instrumenta 

spēle 

13,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

atskaņo programmu vienas koncerta daļas apjomā.  
Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispārējās pedagoģijas kursā 

iegūtām zināšanām, aplūko mūzikas pedagoģijas domas 

attīstību Latvijā, kas balstās uz nacionālās kultūras tradīcijām, 

apskata mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 

nostādnes Latvijā un ārvalstīs. 
Instrumenta spēles 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par  instrumenta/u attīstību, to 

vietu un izmantošanu renesanses, agrīnā baroka un 20.gs. 

mūzikā, par mūsdienu mūzikas stiliem un  interpretācijas 

specifiku dažādos gadsimtos.  
Inovācijas 

instrumentālās 

mūzikas literatūras 

saturā un metodikā  

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta spēles attīstības 

jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un interpretācijas 

inovācijām. 

Mūzikas uztveres 

attīstības aspekti 
3 G 2 sem. iv Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres 

un apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt 

ar muzikālās apdāvinātības noteikšanas iespējām, absolūtās dzirdes 

fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualizēt diskusiju par 

kolektīvās muzicēšanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas mācīšanās 

kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 

- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 

- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā mūzikas uztveri, 

mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 

literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma uzsākšanai. 

Augstākās 

izglītības vadība 

3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 

reglamentējošiem ārējiem un iekšējiem tiesībaktiem, augstākās 

izglītības iestāžu struktūru un to darbības principiem, studiju 

programmu apraksta izveides principiem, studiju programmu 

īstenošanas organizāciju, izglītības dokumentu iegūšanu un 

starptautisku atzīšanu. 
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība specializācijas Akadēmiskās 

dziedāšanas mācība  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi  

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   31,5 KP    
Akadēmiskā 

dziedāšana 

13,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst 

programmu vienas koncerta daļas apjomā. 

Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un 

teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispārējās pedagoģijas kursā 

iegūtām zināšanām, aplūko mūzikas pedagoģijas domas 

attīstību Latvijā, kas balstās uz nacionālās kultūras tradīcijām, 

apskata mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 

nostādnes Latvijā un ārvalstīs. 

Vokālās mākslas 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par  vokālās mākslas attīstību, to 

vietu un izmantošanu renesanses, agrīnā baroka un 20.gs. 

mūzikā, par mūsdienu vokālās mūzikas stiliem un  

interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 

vokālās mūzikas 

literatūras saturā 

un metodikā  

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunāko vokālo literatūru, 

dziedāšanas jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un 

interpretācijas inovācijām. 

Mūzikas uztveres 

attīstības aspekti 
3 G 2 sem. iv Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres 

un apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt 

ar muzikālās apdāvinātības noteikšanas iespējām, absolūtās dzirdes 

fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualizēt diskusiju par 

kolektīvās muzicēšanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas mācīšanās 

kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 

- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 

- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā mūzikas uztveri, 

mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 

literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma uzsākšanai. 

Augstākās 

izglītības vadība 

3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 

reglamentējošiem ārējiem un iekšējiem tiesībaktiem, augstākās 

izglītības iestāžu struktūru un to darbības principiem, studiju 

programmu apraksta izveides principiem, studiju programmu 

īstenošanas organizāciju, izglītības dokumentu iegūšanu un 

starptautisku atzīšanu. 
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 profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika brīvās izvēles studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

C daļa (brīvā izvēle) –  13,5 KP   
Klavierpavadījums 6 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i  

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa 

apguves programmu izstrādā maģistranti 

kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš 

apgūto citu studiju kursu satura 

padziļināšanai vai paplašināšanai. 

 

 

 

 

 

Kameransamblis 6 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Klavieru duets 6 līdz 13,5 G 2 sem. līdz 3 sem. i 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

6 līdz 13,5 G 2 sem. līdz 3 sem. i 

Klavesīna/ 

ērģeļspēle 

6 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Pavadījums 3 līdz 4,5 I 2 sem.  i 

Mūzikas projektu 

vadība 

1,5 G 1 sem.  i 

Profesionālā etiķete 1,5 G 1 sem.  i 

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 1 sem.  i 

Spec. dator-

programma Sibelius 

 3 līdz 4,5 I 2 sem.  i 

Senās, sakrālās 

mūzikas 

interpretācija 

 4,5 līdz 

7,5 

G 2 līdz 3 sem.  i 

Ērģeļ-pavadījums/ 

ansamblis 

4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Ģenerālbass un 

improvizācija 

4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Diriģēšana 4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Instrumenta spēle 4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Partitūru spēle 4,5 līdz 7,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Improvizācija 4,5 līdz 7,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Instrumenta būve, 

labošana un apkope 

1,5  līdz 3 G 1 sem. līdz 2 sem. i 

Kameransamblis vai 

stīgu  kvartets 

6 līdz 13,5 G 2 sem. līdz 3 sem. i 

Instrumentācija 4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Aranžēšana 4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru 

spēle 

1,5 līdz 6 I 1 sem. līdz 3 sem. i 

Vokālā darba 

metodika 

1,5 līdz 7,5 I 1 sem. līdz 2 sem. i 

Diriģēšanas 

pasniegšanas 

metodika un prakse 

3  līdz 13,5 I 1 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu vokālās 

kamer-mūzikas 

notācija un 

interpretācija 

3  līdz 6 I 2 sem. i 

Džeza /Senās 

mūzikas dziedāšana 

4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Operas dramaturģija 1,5 līdz 6 G 1 sem. līdz 3 sem. i 

Vokālā darba 

metodika un prakse 

1,5 līdz  

7,5 

I 1 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu māksla 3  līdz  4,5 G 2 sem. i 

Mūsdienu literatūra 3  līdz  4,5 G 2 sem. i 

Kompozīcijas 

mācības metodika 

un prakse 

3  līdz  7,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas un 

elektroakustiskā 

mūzika 

3 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 
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profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika studiju kursu Prakse anotācijas 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Prakse – 21 KP 

Koncertprakse vai 

Koncertprakse un  

orķestra prakse 

vai 

nodarbību 

vadīšanas prakse 

15 I 3 sem. i Studiju kursa ietvaros, atbilstoši individuālajā plānā 

izstrādātajam grafikam maģistrants uzstājas koncertos, 

apgūst orķestra repertuāru vai vada nodarbības 

konkrētās specializācijas (profila) mācību priekšmetos.   

Asistenta prakse  4,5 I 2 sem. i Maģistrants iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 

pedagoģiskajā praksē ar JVLMA bakalaura studiju 

programmu studentiem saskaņā ar asistenta prakses 

darba programmu. 

Meistarklase 1,5 I 1. - 4. sem. 

periodā 

I Maģistrants patstāvīgā darba formā piedalās 

meistarklasēs ne mazāk kā 40 stundas studiju periodā un 

darba pārskatu atspoguļo meistarklašu uzskaites 

pārskatā, kuru studiju perioda beigās iesniedz katedras 

vadītājam un saņem novērtējumu.   

apakšprogrammu  Instrumentālā mūzika, Diriģēšana, Vokālā mūzika valsts 

pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā ar 

zinātnisko, mūzikas uzziņu literatūru un materiāliem, 

diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 

un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu un 

publiski to aizstāv. 

Diploma 

koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums  

 27 I 1 sem.  DE  

Maģistrants sagatavo un publiski atskaņo pilna koncerta 

programmu. 

apakšprogrammas Kompozīcija valsts pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā ar 

zinātnisko, mūzikas uzziņu literatūru un materiāliem, 

diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 

un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu un 

publiski to aizstāv. 

Diplom-

eksāmena  

Kompozīcija  

programmas 

sagatavošana  

15 I 2 sem.  DE Studiju kursā maģistrants rada dažādu stilu, sastāvu, žanru 

un tehniku izvērstus mākslinieciski pilnvērtīgus skaņdarbus  

un nodrošina šo kompozīciju publisku atskaņojumu,  

hronometrāža ir vismaz 30 minūtes. 

Diplom-

eksāmens  

Instrumentācija  

12 I 1 sem. DE Diplomeksāmenā maģistrants pierāda savu kompetenci 

modelēt jaunākās 20. un 21.gs. orķestra rakstības tehnikas, 

instrumentēt izvērstas formas skaņdarbus ar sarežģītu 

orķestra faktūru.  
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība  

specializācijas Mūzikas mācība  valsts pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

21 I 2 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā ar 

zinātnisko, mūzikas un mūzikas pedagoģijas uzziņu 

literatūru un materiāliem, diskogrāfiju, izmantojot 

teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās 

atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.  
Diplomdarba 

praktikums 
10,5 I 1 sem.  DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants atbilstoši 

sava diplomreferāta tēmai atziņas aprobē praksē un 

pierāda tās nodarbībā vai lekcijā.  

specializāciju Instrumenta spēles mācība,  

Akadēmiskās dziedāšanas mācība valsts pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

12 I 2 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā ar 

zinātnisko, mūzikas un mūzikas pedagoģijas uzziņu 

literatūru un materiāliem, diskogrāfiju, izmantojot 

teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās 

atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.  
Diplom 

eksāmena 

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums  

16,5 I 1 sem.  DE  

Maģistrants sagatavo un diplomeksāmenā 

atskaņo/izpilda vienas daļas koncerta programmu.  

Diplomdarba 

praktikums 
3 I 1 sem.  DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants atbilstoši 

sava diplomreferāta tēmai atziņas aprobē praksē un 

pierāda tās nodarbībā vai lekcijā. 

2) Studiju programmas satura 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  - uz profesionālā bakalaura kompetences bāzes 

padziļinātas un paplašinātas zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas profesijas standartiem Instrumentu mūziķis, Diriģents (projekts), Vokālists, 

Komponists (profesijas standarti atrodas Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora Pielikumu 

sadaļā, pielikums apstiprināts ar MK noteikumiem) un  Ministru kabineta noteikumu 

Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras (saīsin. EKI) 7.līmeņa aprakstu prasībām. Studiju programma ir licencēta, 

divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobrī Augstākās izglītības 

padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena Māksla īstenotās 

programmas, tai skaitā arī profesionālā maģistra studiju programmu Mūzika. Ekspertu 

vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti augsts.  
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika satura atbilstība Ministru 

kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu maģistra studiju programmu prasībām.  

Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu (izvilkums): 

IV. Maģistra programmas 

obligātais saturs 

17. Maģistra programmas apjoms ir 

vismaz 40 kredītpunkti.  

 

 

 

 

 

18. Maģistra programmas obligāto 

saturu veido: 

18.1. studiju kursi, kas nodrošina 

jaunāko sasniegumu apguvi nozares 

teorijā un praksē un kuru apjoms ir 

vismaz 7 kredītpunkti; 

 

 

 

 

 

18.2. pētnieciskā darba, jaunrades 

darba, projektēšanas darba un 

vadībzinību studiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti; 

 

 

 

18.3. pedagoģijas un psiholoģijas 

studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 

2 kredītpunkti 

 

 

 

18.4. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti 

 

 

 

 

18.5. valsts pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir maģistra darba vai 

diplomdarba (diplomprojekta) 

izstrādāšana un aizstāvēšana un 

kura apjoms ir vismaz 20 

kredītpunktu. 

 

Profesionālā maģistra studiju programmas Mūzika 

satura un apjoma parametri: 

 

 

 

Programmas apjoms ir 80 KP ar kopējo studiju 

ilgumu 2 gadi pilna laika studijās: 
A daļa (obligātā) – 20 KP 

B daļa (ierobežotās izvēles) – 16 KP 

C daļa (brīvās izvēles) – 9 KP 

Prakse – 14 KP 

Valsts pārbaudījumi – 21 KP 
 

 

 

Profesionālā etiķete  – 2 KP 

Laikmetīgās mūzikas analīze – 2 KP 

Kultūras socioloģija – 2 KP 

Inovācijas mūzikas vēsturē, teorijā, skaņdarbu 

interpretācijā, metodikā – 5 KP 

Mūsdienu māksla – 2 KP 

Mūsdienu literatūra – 2 KP 

Mūsdienu mūzikas notācija – 1 KP 

Kopā: 16 KP  
 

Zinātniskā darba pamati – 1 KP 

Kultūras projektu vadība – 3 KP 

B daļas praktiskie kursi:  

Instrumenta/ Klavierpavadījuma/ 

kameransambļa/stīgu kvarteta spēle/ diriģēšana/ 

kompozīcija/ - vid. 10 KP 

Kopā: vid. 14 KP 
 

A daļa 

Augstskolu didaktika – 2 KP 

Sociālā psiholoģija – 1 KP 

Mūzikas psiholoģija – 2 KP 

Kopā: 5  KP 
 

 

Prakse  

Koncertprakse/nodarbību vadīšanas  – 10 KP  

Asistenta prakse – 3 KP 

Meistarklase – 1 KP 

Kopā: 14 KP 
 

 

Valsts pārbaudījumi –21 KP 

Maģistra diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 3 KP 

Diploma koncerteksāmena programmas sagatavošana un 

atskaņojums – 18 KP 
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21. Studiju kursu izvēli maģistra 

programmā, studiju kursu saturu un 

apjomu, kā arī prakses saturu 

atbilstoši iegūstamajam grādam 

nosaka attiecīgās profesijas 

standarts. 

 

22. Pēc maģistra programmas 

apguves piešķir profesionālo 

maģistra grādu nozarē, starpnozarē 

vai profesijā. 

 

 

Profesijas standarti Instrumentu mūziķis, Vokālists, 

Komponists, Diriģents (projekts) 
 

 

 

 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 

profesionālais maģistra grāds mūzikā. 

 

 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem. 

 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā vidēji kopā: EUR 7788,70 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 2837,49 
Specializācija/profils Akadēmiskā personāla izmaksas uz 

vienu studiju vietu vid. gadā, EUR 

Klavierspēle 2328,61 

Klavierpavadījums 2614,31 

Klavieru duets 2328,61 

Kameransamblis (visu veidu) 2328,61 

Ērģeļspēle 2328,61 

Akordeona spēle 2459,31 

Stīgu 553nstrument spēle 2925,71 

Kokles spēle 2631,40 

Stīgu kvartets 2328,61 

Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu 

spēle/Kameransamblis 

2925,71 

Kora diriģēšana 4249,16 

Simfoniskā/pūtēju orķestra diriģēšana 3712,35 

Operdziedāšana/ 

kamerdziedāšana 

2925,71 

Kompozīcija 2879,72 

Džeza mūzika (instrumentālā/vokālā) 2857,96 

Senā mūzika/ Klavesīna spēle 3049,63 

Senā mūzika (instrumentālā, vokālā) 3539,11 

Instrumentu 

spēles 

mācība 

bez KCM 2897,14 

ar KCM 3465,98 

Mūzika mācība 1973,58 
Kopā  EUR 56749,83 : ar 20 parametriem 

= vid. EUR 2837,49 
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- 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 1792,67 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 1792,67) 

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 457,72 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 457,72) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 521,64 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 521,64) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1615,01 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 1615,01) 

- Sportam gadā – EUR 38,41 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 38,41) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 19,24 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 19,24) 

 

Akadēmiskā personāla izmaksu kalkulācija 

specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profils Klavierspēle 

viena maģistranta studiju izmaksas 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un interpretācija, 

eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās mūzikas 

analīze, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas psiholoģija, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Kamermūzikas 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Klavierspēle, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju kursi, 

iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 30 

kst. : ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju kursi, 

iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

59,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 867,70 : 5 mēn. = € 173,54 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1041,24 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras socioloģija, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Kamermūzikas 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Pianisma vēsture, stils 

un interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + eks. 

0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Klavierspēle, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju kursi, 

iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju kursi, 

iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

77,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

186/ 

12,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1129,09 : 5 mēn. = € 225,82 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1354,91  

 

3. 

Profesionālā etiķete, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas pianisma 

metodikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Klavierspēle, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Mūsdienu mūzikas 

notācija, iesk. 

15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C daļas studiju kursi, 

iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju kursi, 

iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra diplomreferāta 

izstrāde, izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 6 

= 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

65  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

176/ 

 

12 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1383,22 : 5 mēn. = € 276,64  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1659,86  semestrī  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi kopā 

EUR 

 

4. 

 

Augstskolu didaktika, 

eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

30 + DE 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

34,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

60/ 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 501,01 : 5 mēn. = € 100,20  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 601,21  semestrī  
 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 4657,22  (četri tūkstoši seši simti 

piecdesmit septiņi euro 22 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā 

EUR 2328,61 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 236,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 59,15 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 118,25 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 6,5 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  662 stundas 

semestrī – 165,5 stundas  (662 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11 stundas (165,5 stundas : ar 15 nedēļām) 

specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profils Klavierpavadījums 

viena maģistranta studiju izmaksas 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits (kst.) 

studiju plānā/dalīts ar 

grupas piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

 

1. 

Stils un interpretācija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 eks. = 

1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās mūzikas 

analīze, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas psiholoģija, iesk. 30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu vadība, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Klavierpavadījumu 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Klavierpavadījums  eks. 

Atskaņotājmākslinieks 

30 + eks. 3  

15 + eks. 1 = 16 

11,75 

6,02 

387,75 

96,32 = 484,07 

114,19 598,26 

C daļas studiju kursi, iesk. 15 kst. x 2 kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju kursi, iesk. 15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
75,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

240/ 

16 

 

1. semestrī  kopā: EUR 986,74 : 5 mēn. = € 197,35 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1184,09 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Klavierpavadījumu  

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Klavierpavadījuma

vēsture, stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Klavierpavadījums  

eks. 

Atskaņotāj-

mākslinieks 

30 + eks. 3  

 

 

15 + eks. 1 = 

16 

11,75 

 

 

6,02 

387,75 

 

 

96,32 = 

484,07 

114,19 598,26 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

93,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

186/ 

 

12,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1248,13 : 5 mēn. = € 249,63 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1497,76  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas 

kamermūzikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Klavierpavadījums  

eks. 

Atskaņotāj-

mākslinieks 

30 + eks. 3  

 

 

15 + eks. 1 = 

16 

11,75 

 

 

6,02 

387,75 

 

 

96,32 = 

484,07 

114,19 598,26 

Mūsdienu mūzikas 

notācija, iesk. 

15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

81  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1502,26 : 5 mēn. = € 300,45  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1802,71  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

Atskaņotājmāksli-

nieks 

30 + DE 3  

 

 

15 + eks. 1 = 16 

11,75 

 

 

6,02 

387,75 

 

 

96,32 = 

484,07 

114,19 598,26 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

50,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 620,05 : 5 mēn. = € 124,01  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 744,06  semestrī 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 5228,62  (pieci tūkstoši 

divi simti divdesmit astoņi euro 62 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 2614,31 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 300,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 75,15 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 150,25 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 5,3 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  662 stundas 

semestrī – 165,5 stundas  (662 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11 stundas (165,5 stundas : ar 15 nedēļām) 
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specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profils Klavieru duets 

viena maģistranta studiju izmaksas 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Klavieru dueta 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Klavieru duets, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

59,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 867,70 : 5 mēn. = € 173,54 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1041,24 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Klavieru dueta 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Klavieru dueta 

vēsture, stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Klavieru duets, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

77,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

186/ 

 

12,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1129,09 : 5 mēn. = € 225,82 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1354,91  

 

 

        

  



562 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas 

kamermūzikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Klavieru duets, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Mūsdienu mūzikas 

notācija, iesk. 

15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

65  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1383,22 : 5 mēn. = € 276,64  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1659,86  semestrī 
 

 

 

 

 

 



563 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

30 + DE 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

34,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 501,01 : 5 mēn. = € 100,20  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 601,21  semestrī 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 4657,22  (četri tūkstoši 

seši simti piecdesmit septiņi euro 22 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2328,61 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 236,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 59,15 stundas 

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 118,25 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 6,5 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  662 stundas 

semestrī – 165,5 stundas  (662 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11 stundas (165,5 stundas : ar 15 nedēļām) 



564 

 

 specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profils Kameransamblis 

viena maģistranta studiju izmaksas 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Kameransambļa 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kameransamblis, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

59,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 867,70 : 5 mēn. = € 173,54 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1041,24 

 

  



565 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Kameransambļa 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kameransambļa 

vēsture, stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Kameransamblis, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

77,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

186/ 

 

12,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1129,09 : 5 mēn. = € 225,82 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1354,91  

 

 

        

  



566 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas 

kamermūzikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kameransamblis, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Mūsdienu mūzikas 

notācija, iesk. 

15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

65  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1383,22 : 5 mēn. = € 276,64  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1659,86  semestrī 
 

 

 

 

 

 



567 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

30 + DE 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

34,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 501,01 : 5 mēn. = € 100,20  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 601,21  semestrī 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 4657,22  (četri tūkstoši 

seši simti piecdesmit septiņi euro 22 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2328,61 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 236,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 59,15 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 118,25 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 6,5 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  662 stundas 

semestrī – 165,5 stundas  (662 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11 stundas (165,5 stundas : ar 15 nedēļām) 

 

 

  



568 

 

specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profils Ērģeļspēle 

viena maģistranta studiju izmaksas 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Ērģeļspēles 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Ērģeļspēle, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

59,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 867,70 : 5 mēn. = € 173,54 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1041,24 

 

  



569 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Ērģeļspēles 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Ērģeļspēles 

vēsture, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Ērģeļspēle, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

77,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

186/ 

 

12,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1129,09 : 5 mēn. = € 225,82 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1354,91  

 

 

        

  



570 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas 

ērģeļspēles 

metodikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Ērģeļspēle, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļa, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

65  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1383,22 : 5 mēn. = € 276,64  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1659,86  semestrī 
 

 

 

 

 



571 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

30 + DE 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

34,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 501,01 : 5 mēn. = € 100,20  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 601,21  semestrī 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 4657,22  (četri tūkstoši 

seši simti piecdesmit septiņi euro 22 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2328,61 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 236,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 59,15 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 118,25 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 6,5 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  662 stundas 

semestrī – 165,5 stundas  (662 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11 stundas (165,5 stundas : ar 15 nedēļām) 

  



572 

 

specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profils Akordeona spēle 

viena maģistranta studiju izmaksas 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Akordeona 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Akordeona spēle, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Akordeona 

ansamblis, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

67  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

255/ 

 

117 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 976,62 : 5 mēn. = € 195,32 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1171,94 

 

  



573 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Akordeona 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Akordeona un 

radniecīgo 

instrumentu 

vēsture, stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Akordeona spēle, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Akordeona 

ansamblis, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

85  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

201/ 

 

13,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1238,01 : 5 mēn. = € 247,60 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1485,61 

 

 

        

  



574 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Akordeona 

ansamblis, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Akordeona spēle, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Mūsdienu mūzikas 

notācija, iesk. 

15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

65  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1383,22 : 5 mēn. = € 276,64  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1659,86  semestrī 
 

 

 

 

 

 



575 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

30 + DE 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

34,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 501,01 : 5 mēn. = € 100,20  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 601,21  semestrī 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 4918,62  (četri tūkstoši 

deviņi simti astoņpadsmit euro 62 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 2459,31 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 251,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 62,88 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 125,75 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 6,4 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā: 692 stundas 

semestrī – 173 stundas  (692 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11,5 stundas (173 stundas : ar 15 nedēļām) 

 

 

  



576 

 

specializācijas Stīgu instrumentu spēle  

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

viena maģistranta studiju izmaksas 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Vijole/alta/čella/ 

kontrabasa/arfas 

literatūra, iesk. 

15 : 1,5 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

93  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1134,64 : 5 mēn. = € 226,93 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1361,57 

 

  



577 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Vijole/alta/čella/ 

kontrabasa/arfas 

literatūra, iesk. 

15 : 1,5 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Stīgu instrumentu 

mūzikas vēsture, 

stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

111  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

186/ 

 

12,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1396,03 : 5 mēn. = € 279,21 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1675,24  

 

 

        

  



578 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas stīgu 

instrumentu spēles 

metodikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

Mūsdienu mūzikas 

notācija, iesk. 

15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

126  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1613,86 : 5 mēn. = € 322,77  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1936,63  semestrī 
 

 

 



579 

 

 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

Koncertmeistars 

30 + DE 3  

 

 

 

30 + 1 

11,75 

 

 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

65,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 731,65 : 5 mēn. = € 146,33  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 877,98  semestrī 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 5851,42  (pieci tūkstoši 

astoņi simti piecdesmit viens euro 42 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2925,71 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 395,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 98,88 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 197,75 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  662 stundas 

semestrī – 165,5 stundas  (662 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11 stundas (165,5 stundas : ar 15 nedēļām) 

 

 

 

 

 

 

 



580 

 

specializācijas Stīgu instrumentu spēle profils Kokles spēle 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Kokles literatūra, 

iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

Kokles spēle, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Kameransamblis, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

74,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

255/ 

 

117 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1085,53 : 5 mēn. = € 217,11 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1302,64 

 

  



581 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Kokles literatūra, 

iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

Kokles un 

radniecīgo 

instrumentu 

vēsture, stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Kokles spēle, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Kameransamblis, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

92,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

201/ 

 

13,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1346,92 : 5 mēn. = € 269,38 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1616,30  

 

 

        

  



582 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Tradicionālā 

kultūra mūsdienu 

kontekstā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kokles spēle, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Kameransamblis, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

100  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1452,21 : 5 mēn. = € 290,44  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1742,64  semestrī 
 

 

 

 

 



583 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

30 + DE 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

34,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 501,01 : 5 mēn. = € 100,20  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 601,21  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 5262,79  (pieci tūkstoši 

divi simti sešdesmit divi euro 79 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 2631,40 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 301,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 75,38 stundas 

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 150,75 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 5,3 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā: 692 stundas 

semestrī – 173 stundas  (692 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11,5 stundas (173 stundas : ar 15 nedēļām) 

 

  



584 

 

specializācijas Stīgu instrumentu spēle  profils Kameransamblis 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Kameransambļa 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kameransamblis, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

59,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 867,70 : 5 mēn. = € 173,54 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1041,24 

 

  



585 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Kameransambļa 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kameransambļa 

vēsture, stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Kameransamblis, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

77,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

186/ 

 

12,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1129,09 : 5 mēn. = € 225,82 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1354,91  

 

 

        

  



586 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas 

kamermūzikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kameransamblis, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Mūsdienu mūzikas 

notācija, iesk. 

15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

65  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1383,22 : 5 mēn. = € 276,64  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1659,86  semestrī 
 

 

 

 

 

 



587 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

30 + DE 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

34,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 501,01 : 5 mēn. = € 100,20  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 601,21  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 4657,22  (četri tūkstoši 

seši simti piecdesmit septiņi euro 22 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2328,61 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 236,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 59,15 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 118,25 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 6,5 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  662 stundas 

semestrī – 165,5 stundas  (662 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11 stundas (165,5 stundas : ar 15 nedēļām) 

 

 

  



588 

 

specializācijas Stīgu instrumentu spēle profils Stīgu kvartets 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Stīgu kvarteta 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Stīgu kvartets, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

59,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 867,70 : 5 mēn. = € 173,54 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1041,24 

 

  



589 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Kameransambļa 

literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Stīgu kvarteta 

vēsture, stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Stīgu kvartets, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

77,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

186/ 

 

12,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1129,09 : 5 mēn. = € 225,82 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1354,91  

 

 

        

  



590 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas stīgu 

instrumentu spēles 

literatūrā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Stīgu kvartets, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Mūsdienu mūzikas 

notācija, iesk. 

15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

65  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1383,22 : 5 mēn. = € 276,64  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1659,86  semestrī 
 

 

 

 

 



591 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

30 + DE 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

34,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 501,01 : 5 mēn. = € 100,20  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 601,21  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 4657,22  (četri tūkstoši 

seši simti piecdesmit septiņi euro 22 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2328,61 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 236,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 59,15 stundas 

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 118,25 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 6,5 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  662 stundas 

semestrī – 165,5 stundas  (662 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11 stundas (165,5 stundas : ar 15 nedēļām) 

 

 

  



592 

 

specializācijas Pūšaminstrumentu spēle/Sitaminstrumentu spēles  

profils Pūšaminstrumenta spēle (solo)/ Kameransamblis 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Pūšaminstrumentu/

sitaminstrumentu 

literatūra, iesk. 

15 : 1,5 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

93  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1134,64 : 5 mēn. = € 226,93 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1361,57 

 

  



593 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Pūšaminstrumentu/

sitaminstrumentu 

literatūra 

15 : 1,5 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Pūšaminstrumentu/

sitaminstrumentu 

mūzikas vēsture, 

stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

111  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

186/ 

 

12,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1396,03 : 5 mēn. = € 279,21 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1675,24  

 

 

        

  



594 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas 

pūšam/sitaminstru

mentu spēles 

metodikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

Mūsdienu mūzikas 

notācija, iesk. 

15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

126  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1613,86 : 5 mēn. = € 322,77  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1936,63  semestrī 
 

 



595 

 

 

 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

Koncertmeistars 

30 + DE 3  

 

 

 

30 + 1 

11,75 

 

 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

65,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 731,65 : 5 mēn. = € 146,33  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 877,98  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 5851,42  (pieci tūkstoši 

astoņi simti piecdesmit viens euro 42 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2925,71 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 395,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 98,88 stundas 

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 197,75 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  662 stundas 

semestrī – 165,5 stundas  (662 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11 stundas (165,5 stundas : ar 15 nedēļām) 
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 apakšprogrammas Diriģēšana specializācijas Kora diriģēšana 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Laikmetīgā kora 

literatūra, iesk. 

15 : 1,5 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Kora diriģēšana, 

darbs ar kori, eks. 

Koncertmeistari 2 

30 + eks. 3 = 33 

kst. 

30 + eks. 1 x 2 =  

62 kst. 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

373,24 = 

760,99 

179,52 940,51 

Orķestra  

diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistari 2 

15 

 

30 

11,75 

 

6,02 

176,25 

 

180,60 = 

356,85 

84,18 441,03 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

169  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

255/ 

 

17 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1806,32 : 5 mēn. = € 361,26 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 2167,58 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Laikmetīgā kora 

literatūra, iesk. 

15 : 1,5 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Mūsdienu 

profesionālo koru 

programmas, stils 

un interpretācija, 

eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Kora diriģēšana, 

darbs ar kori, eks. 

Koncertmeistari 2 

30 + eks. 3 = 

33 kst. 

30 + eks. 1 x 2 

=  

62 kst. 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

373,24 = 

760,99 

179,52 940,51 

Orķestra  

diriģēšana, iesk. 

Koncertmeistari 2 

15 

 

30 

11,75 

 

6,02 

176,25 

 

180,60 = 

356,85 

84,18 441,03 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

187  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

201/ 

 

13,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 2067,71 : 5 mēn. = € 413,54 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 2481,25  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas kora 

darba metodikā, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kora diriģēšana, 

darbs ar kori, eks. 

Koncertmeistari 2 

30 + eks. 3 = 

33 kst. 

30 + eks. 1 x 2 

=  

62 kst. 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

373,24 = 

760,99 

179,52 940,51 

Orķestra  

diriģēšana, eks. 

Koncertmeistari 2 

15  

  

30 

11,75 

 

6,02 

176,25 

 

180,60 = 

356,85 

84,18 441,03 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

199,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 2245,61 : 5 mēn. = € 449,12  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2694,73  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

Koncertmeistars 

30 + DE 3  

 

30 + eks. 1 x 2 =  

62 kst. 

 

11,75 

 

 

6,02 

387,75 

 

373,24 = 

760,99 

179,52 940,51 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

125  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 962,30 : 5 mēn. = € 192,46  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1154,76  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 8498,32  (astoņi tūkstoši 

četri simti deviņdesmit astoņi euro 32 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 4249,16 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 680,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 170,15 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 340,25 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,4 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  692 stundas 

semestrī – 173 stundas  (692 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11,5 stundas (173 stundas : ar 15 nedēļām) 
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 apakšprogrammas Diriģēšana  

specializācijas Simfoniskā orķestra/ Pūtēju orķestra diriģēšana 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Orķestra mūzikas 

vēsture un 

interpretācija, iesk. 

15 : 1,5 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Orķestra 

diriģēšana, eks. 

Koncertmeistari 2 

30 + eks. 3 = 33 

kst. 

30 + eks. 1 x 2 =  

62 kst. 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

373,24 = 

760,99 

179,52 940,51 

Mūsdienu mūzikas 

notācija un 

partitūru spēle, 

iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

139  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

255/ 

 

17 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1583,12 : 5 mēn. = € 316,62 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1899,74 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Orķestra mūzikas 

vēsture un 

interpretācija, iesk. 

15 : 1,5 = 10 

(simf. – 45) 

11,75 117,50 27,72 145,22 

Orķestra 

diriģēšana, eks. 

Koncertmeistari 2 

30 + eks. 3 = 

33 kst. 

30 + eks. 1 x 2 

=  

62 kst. 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

373,24 = 

760,99 

179,52 940,51 

Mūsdienu mūzikas 

notācija un 

partitūru spēle, 

iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

141,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

171/ 

 

11,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1619,42 : 5 mēn. = € 323,88 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1943,30  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas orķestra 

darba metodikā, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Orķestra 

diriģēšana, eks. 

Koncertmeistari 2 

30 + eks. 3 = 

33 kst. 

30 + eks. 1 x 2 

=  

62 kst. 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

373,24 = 

760,99 

179,52 940,51 

Mūsdienu mūzikas 

notācija un 

partitūru spēle, 

iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

169,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 2022,41 : 5 mēn. = € 404,48  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2426,89  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

Koncertmeistars 

30 + DE 3  

 

30 + eks. 1 x 2 =  

62 kst. 

 

11,75 

 

 

6,02 

387,75 

 

373,24 = 

760,99 

179,52 940,51 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

96,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 962,30 : 5 mēn. = € 192,46  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1154,76  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 7424,69  (septiņi tūkstoši 

četri simti divdesmit četri euro 69 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 3712,35 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 546,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 136,63 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 273,25 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,9 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  662 stundas 

semestrī – 165,5 stundas  (662 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11 stundas (165,5 stundas : ar 15 nedēļām) 
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apakšprogrammas Vokālā mūzika 

specializācijas Operdziedāšana/Kamerdziedāšana 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Vokālās 

kamermūzikas/ 

Opermūzikas 

literatūra, iesk. 

15 : 1,5 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Kamerdziedāšana/

Operdziedāšana 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

93  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1134,64 : 5 mēn. = € 226,93 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1361,57 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Vokālās 

kamermūzikas/ 

Opermūzikas 

literatūra, iesk. 

15 : 1,5 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Vokālās 

kamermūzikas 

vēsture, stils un 

interpretācija/ 

opermūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Kamerdziedāšana/

Operdziedāšana 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

111  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

186/ 

 

12,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1396,03 : 5 mēn. = € 279,21 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1675,24  

 

 

        

  



608 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas 

kamermūzikas/ 

opermūzikas 

metodikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kamerdziedāšana/

Operdziedāšana 

spēle, eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

126  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1613,86 : 5 mēn. = € 322,77  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1936,63  semestrī 
 

 



609 

 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

Koncertmeistars 

30 + DE 3  

 

 

 

30 + 1 

11,75 

 

 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

65,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 731,65 : 5 mēn. = € 146,33  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 877,98  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 5851,42  (pieci tūkstoši 

astoņi simti piecdesmit viens euro 42 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2925,71 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 395,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 98,88 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 197,75 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  662 stundas 

semestrī – 165,5 stundas  (662 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11 stundas (165,5 stundas : ar 15 nedēļām) 

 

 

  



610 

 

apakšprogrammas Kompozīcija 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Kompozīcija, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 11,75 176,25 41,58 217,83 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

67  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 976,61 : 5 mēn. = € 195,32 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1171,93 

 

  



611 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Kompozīcija, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 11,75 176,25 41,58 217,83 

Asistenta prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

91,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

200/ 

 

13,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1332,40 : 5 mēn. = € 266,48 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1598,88  

 

 

        

  



612 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

eks. 

15 : 2 = 7,5 + 

eks. 0,5 = 8 

11,75 94,- 22,17 116,17 

Algoritmiskā 

kompozīcija, iv 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kompozīcija, iesk./ 

Diplomeksāmena 

Kompozīcija 

programmas 

sagatavošana, iesk. 

20 +  

10 = 30 

11,75 352,50 83,15 435,65 

Instrumentācija, 

iesk. 

15 11,75 176,25 41,58 217,83 

Asistenta prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

111,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

160/ 

 

10,5 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1619,20 : 5 mēn. = € 323,84  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1943,04  semestrī 
 



613 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Algoritmiskā 

kompozīcija, iv 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Diplomeksāmens 

kompozīcijā, DE 

30 + DE 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Diplomeksāmens 

instrumentācijā, DE 

15 + DE 3  

 

11,75 211,50 49,89 261,39 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

60  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

90/ 

 

6 

 

4. semestrī  kopā: EUR 871,32 : 5 mēn. = € 174,26  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1045,58  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 5759,43  (pieci tūkstoši 

septiņi simti piecdesmit deviņi euro 43 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2879,72 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 330 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 82,5 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 165 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4,8 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  690 stundas 

semestrī – 172,5 stundas  (690 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11,5 stundas (172,5 stundas : ar 15 

nedēļām) 

  



614 

 

specializācijas Senā mūzika  profils Klavesīna spēle 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Klavesīna mūzikas 

literatūra, iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

Klavesīna spēle, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

67  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 976,61 : 5 mēn. = € 195,32 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1171,93 

 

  



615 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Klavesīna mūzikas 

literatūra, iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

Taustiņinstrumentu 

vēsture, stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Klavesīna spēle, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Baroka 

kameransamblis un 

pavadījums, iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

100  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

201/ 

 

13,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1455,83 : 5 mēn. = € 291,17 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1747,- 

 

 

        

  



616 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas 

klavesīna spēles 

metodikā, iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

Klavesīna spēle, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Baroka 

kameransamblis un 

pavadījums, iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

115  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

176/ 

 

12 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1670,03 : 5 mēn. = € 334,01  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2004,04  semestrī 
 

 

 

 



617 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

30 + DE 4,5 

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Baroka 

kameransambļa 

koncerteksāmena 

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums, DE 

30 + DE 4,5 

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

70,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

90/ 

 

6 

 

4. semestrī  kopā: EUR 980,23 : 5 mēn. = € 196,05  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1176,28  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 6099,25  (seši tūkstoši 

deviņdesmit deviņi euro 25 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 3049,63 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 352,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 88,15 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 176,25 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4,5 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  707 stundas 

semestrī – 176,75 stundas  (707 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 12 stundas (176,75 stundas : ar 15 nedēļām) 

  



618 

 

specializācijas Senā mūzika  

profila Stīgu instrumentu/pūšaminstrumentu spēle 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Instrumenta spēle, 

iv 

Koncertmeistars 

15 + eks. 3  

 

15 

11,75 

 

6,02 

211,50 

 

90,30 = 301,80 

71,19 372,99 

Baroka orķestris, 

iv 

33 11,75 

 

387,75 91,47 479,22 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : 2 = 15 11,75 176,25 41,58 217,83 

Orķestra darba 

prakse, iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

105  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

278/ 

 

18,5 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1422,21 : 5 mēn. = € 284,44 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1706,65 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Senās mūzikas 

literatūra un 

instrumenti, eks. 

30 : 2 = 15 11,75 176,25 41,58 217,83 

Senās mūzikas 

notācija un 

ornamentika, iesk. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Instrumenta spēle, 

iv 

Koncertmeistars 

15 + eks. 3  

 

15 

11,75 

 

6,02 

211,50 

 

90,30 = 

301,80 

71,19 372,99 

Baroka orķestris, 

iv 

33 11,75 

 

387,75 91,47 479,22 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : 2 = 15 11,75 176,25 41,58 217,83 

Orķestra darba 

prakse, iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Asistenta prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

137  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

250/ 

 

16,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1886,91 : 5 mēn. = € 377,38 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 2264,29 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Ģenerālbass, iesk. 15 : ar 2 stud. 

= 7,5 

11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta spēle, 

iv 

Koncertmeistars 

15 + eks. 3  

 

15 

11,75 

 

6,02 

211,50 

 

90,30 = 

301,80 

71,19 372,99 

Baroka orķestris, 

iv 

33 11,75 

 

387,75 91,47 479,22 

Senās mūzikas 

ansamblis, iesk. 

30 : 2 = 15 11,75 176,25 41,58 217,83 

Orķestra darba 

prakse, iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Asistenta prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

144,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

210/ 

 

14 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1992,20 : 5 mēn. = € 398,44  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2390,64  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diplomeksāmena 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņojums, DE 

Koncertmeistars 

Ind. 10 + gr. 40 : 

2 = 20 + DE 4,5 

= 34,5 

10 

11,75 

 

 

6,02 

405,38 

 

 

60,20 = 

465,58 

109,83 

 

575,41 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

46  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

70/ 

 

4,5 

 

4. semestrī  kopā: EUR 597,20 : 5 mēn. = € 119,44  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 716,64  semestrī 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 7078,22  (septiņi tūkstoši 

septiņdesmit astoņi euro 22 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 3539,11 

 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 432,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 108,15 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 216,3 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,7 studenti  
 

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  808 stundas 

semestrī – 202 stundas  (808 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 13,5 stundas (202 stundas : ar 15 nedēļām) 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika/Vokālā mūzika  

specializācijas Džeza mūzika 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Džeza mūzikas 

aranžēšana un 

kompozīcija, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta spēle, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Metroritms 

mūsdienu mūzikā, 

iesk. 

30 : 2 = 15 11,75 176,25 41,58 217,83 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

74,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

270/ 

 

18 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1085,53 : 5 mēn. = € 217,11 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1302,64 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Džeza mūzikas 

aranžēšana un 

kompozīcija, iv 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Džeza mūzikas 

pētniecība, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Producēšana un 

projekta 

menedžments, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta 

spēle/Džeza 

vokāls, eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Metroritms 

mūsdienu mūzikā, 

iesk. 

30 : 2 = 15 11,75 176,25 41,58 217,83 

Ansamblis, iesk. 5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

97  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

220/ 

 

14,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1412,28 : 5 mēn. = € 282,46 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1694,74  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Džeza mūzikas 

pētniecība, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Producēšana un 

projekta 

menedžments, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta 

spēle/Džeza 

vokāls, eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Ansamblis, iesk. 5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Producēšanas 

prakse, iv 

15 11,75 176,25 41,58 217,83 

Koncertprakse, 

Asistenta prakse 

1 + 5 = 6 11,75 70,50 16.63 87,13 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 

6 = 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

120  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

195/ 

 

13 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1742,65 : 5 mēn. = € 348,53  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2091,18  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

30 + DE 4,5 

 

11,75 405,38 95,63 501,01 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

36  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 522,80 : 5 mēn. = € 104,56  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 627,36  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 5715,92  (pieci tūkstoši 

septiņi simti piecpadsmit euro 92 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gadā EUR 2857,96 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 327,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 81,88 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 163,75 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4,9 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  745 stundas 

semestrī – 186,25 stundas  (745 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 12,5 stundas (186,25 stundas : ar 15 

nedēļām) 
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība  

specializācijas Instrumenta spēles mācība  

(profilinstrumentu spēle ar koncertmeistaru) 

 viena maģistranta studiju izmaksas 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 

 

709,86 

Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un teorija, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Mācību nodarbību 

vadīšana, iesk. 

10 11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

100,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

250/ 

 

16,5 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1243,56 : 5 mēn. = € 248,71 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1492,26 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 

 

709,86 

Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un teorija, 

eks. 

15 : 2 = 7,5 + 

eks. 0,5 = 8 

11,75 94,- 22,17 116,17 

Instrumenta 

vēsture, stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Mācību nodarbību 

vadīšana, iesk. 

10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Asistenta prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

118  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

195/ 

 

13 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1497,68 : 5 mēn. = € 299,54 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1797,22  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 

 

709,86 

Inovācijas 

instrumentālās 

mūzikas literatūras 

saturā un 

metodikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Mūzikas uztveres 

attīstības aspekti, 

iv 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Mācību nodarbību 

vadīšana, iesk. 

10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Asistenta prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, iesk.  

10 

 

            117,50 27,72 145,22 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

119,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

175/ 

 

11,5 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1515,85 : 5 mēn. = € 303,17  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1819,02  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Mūzikas uztveres 

attīstības aspekti, iv 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Augstākās izglītības 

vadība, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana , DE 

10 +  3 + 1,5 + 6 

= 20,5 

11,75 240,86 56,82 297,68 

Instrumenta spēle - 

Diplomeksāmena 

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums, DE 

30 + DE 4,5  

 

30 + 1,5 

11,75 

 

6,02 

405,38 

 

189,63 = 

595,01 

140,36 

 
735,37 

Diplomdarba 

praktikums, DE 

15 + DE 2 = 17 11,75 199,75 47,12 246,87 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

120  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

115/ 

 

6 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1519,55 : 5 mēn. = € 303,91  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1823,46  semestrī 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 6931,96  (seši tūkstoši 

deviņi simti trīsdesmit viens euro 96 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 3465,98 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 458 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 114,5 stundas 

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 229 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,5 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  735 stundas 

semestrī – 183,75 stundas  (735 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 12,25 stundas (183,75 stundas : ar 15 

nedēļām) 
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība  

specializācijas Instrumenta spēles mācība  

(profilinstrumentu spēle bez koncertmeistara) 

 viena maģistranta studiju izmaksas 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Instrumenta spēle, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un teorija, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Mācību nodarbību 

vadīšana, iesk. 

10 11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

69  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

250/ 

 

16,5 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1012,92 : 5 mēn. = € 202,58 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1215,50 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Instrumenta spēle, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un teorija, 

eks. 

15 : 2 = 7,5 + 

eks. 0,5 = 8 

11,75 94,- 22,17 116,17 

Instrumenta 

vēsture, stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Mācību nodarbību 

vadīšana, iesk. 

10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Asistenta prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

87  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

195/ 

 

13 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1267,04 : 5 mēn. = € 253,41 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1520,45  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Instrumenta spēle, 

eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Inovācijas 

instrumentālās 

mūzikas literatūras 

saturā un 

metodikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Mūzikas uztveres 

attīstības aspekti, 

iv 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Mācību nodarbību 

vadīšana, iesk. 

10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Asistenta prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, iesk.  

10 

 

            117,50 27,72 145,22 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

88,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

175/ 

 

11,5 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1285,21 : 5 mēn. = € 257,04  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1542,25  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Mūzikas uztveres 

attīstības aspekti, iv 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Augstākās izglītības 

vadība, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana , DE 

10 +  3 + 1,5 + 6 

= 20,5 

11,75 240,86 56,82 297,68 

Instrumenta spēle, 

Diplomeksāmena 

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums, DE 

30 + DE 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Diplomdarba 

praktikums, DE 

15 + DE 2 = 17 11,75 199,75 47,12 246,87 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

87  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

115/ 

 

6 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1263,40 : 5 mēn. = € 252,68  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1516,08  semestrī 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 5794,28  (pieci tūkstoši 

septiņi simti deviņdesmit četri euro 28 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2897,14 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 331,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 82,88 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 165,75 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4,8 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  735 stundas 

semestrī – 183,75 stundas  (735 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 12,25 stundas (183,75 stundas : ar 15 

nedēļām) 
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība 

specializācija Mūzikas mācība 

viena maģistranta studiju izmaksas 
 

Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un teorija, 

iesk. 

15 : 3 = 5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Muzikālās dzirdes 

attīstības un 

treniņa sistēmas, 

eks. 

30 : 2 + 15 + eks. 

0,5. = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Pedagoģisko 

pētījumu 

metodoloģija, iv. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Mācību nodarbību 

vadīšana, iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

52  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

260/ 

 

17,5 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 758,79 : 5 mēn. = € 151,76 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 910,55 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un teorija, 

eks. 

15 : 3 = 5,5 11,75 64,63 15,25 79.88 

Inovācijas mūzikas 

teorijas saturā un 

metodikā, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Pedagoģisko 

pētījumu 

metodoloģija, iv. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Vokālā darba 

metodika, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Mācību nodarbību 

vadīšana, iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

56,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

185/ 

 

12,5 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 824,15 : 5 mēn. = € 164,83 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 988,98  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 

kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Inovācijas mūzikas 

literatūras saturā 

un metodikā, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Mūzikas uztveres 

attīstības aspekti, 

iv 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Mācību nodarbību 

vadīšana, iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, iesk. 

20  11,75 235,- 55,44 290,44 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

63,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

160/ 

 

10,5 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 922,16 : 5 mēn. = € 184,43  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1106,59  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Mūzikas uztveres 

attīstības aspekti, iv 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Augstākās izglītības 

vadība, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 6 

= 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Diplomdarba 

praktikums, DE 

5 + DE 2 = 7 11,75 82,25 19,40 101,65 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

54  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

85/ 

 

5,5 

 

4. semestrī  kopā: EUR 784,20 : 5 mēn. = € 156,84  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 941,04  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 3947,16  (trīs tūkstoši 

deviņi simti četrdesmit septiņi euro 16 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 1973,58 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 226 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 56,5 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 113 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 7,1 students  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  690 stundas 

semestrī – 172,5 stundas  (690 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11,5 stundas (172,5 stundas : ar 15 

nedēļām) 
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4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 

Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  

Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, kompetences 

vērtējuma apraksts  ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas 

adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas 

konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji pamatojas 

uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 

gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas 

un Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu 

izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas un 

diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.  

Tāpat kā JVLMA abu valstu augstākās izglītības sistēmā studiju programmas apjoms tiek 

noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums ir 2 līdz 3 

gadi, studiju programmas apjoms arī  ir ECTS 120/160 KP.  

Lai maģistranti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējai - bakalaura līmeņa sagatavotībai.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā maģistra studiju 

programma Mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  mūziķu sagatavotības 

līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 

Studiju kursu Kameransamblis un Klavierpavadījums salīdzinājums ar citām augstskolām, ko 

savā maģistra darbā izstrādājusi maģistre Līga Kārkliņa, apskatāms tabulās:  
Tabula Nr.1 

Valsts Pilsēta Akadēmija Studiju programmas 

nosaukums 

Latvija Rīga Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija 
Klavierpavadījums 

Lietuva Viļņa Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmija 

/Lietuvos Muzikos ir Teatro 

akademija/ 

Koncertmeistars 

Koncertmeistaris 

Igaunija Tallina Igaunijas Mūzikas un Teātra 

akadēmija 

/Eesti Muusika – ja Teatriakadeemia/ 

Klavierpavadījums 

Saateklass 

Somija Helsinki Sibeliusa akadēmija 

/Sibelius – Akatemia/ 
Vokālā mūzika, operas 

koučings un sadarbības 

piansts / 

Korrepetitio 

Vācija Hamburga Hamburgas Mūzikas un Teātra 

augstskola 

/Hochschule für Musik und Theater 

Hamburg/ 

Dziesmas pavadījuma 

veidošana 

Liedgestaltung 

Vācija Ķelne Ķelnes Mūzikas un Dejas augstskola 

/Hochschule für Musik und Tanz 

Köln/ 

Klavierpavadījums 

Liedbegleitung 

Vācija Leipciga Leipcigas Fēliksa Mendelszona –

Bartoldi Mūzikas un Teātra 

augstskola 

/Hochschule für Musik und Theater 

„Felix Mendelssohn Bartholdy“ 

Leipzig/ 

Vokālais koučings 

Vokale Korrepetition 

Amerikas 

Savienotās 

valstis 

Ņujorka Džuljarda skola 

/The Juilliard School/ 
Collaborative piano/ 

Sadarbības pianists 

http://www.polifonia-/
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Tabula Nr. 2 

 Rīga Viļņa Tallina Helsinki Hamburga Ķelne Leipciga Ņujorka 

Klavierpavadījums OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. 

Kameransamblis Izv. Izv. OBL. Izv. Izv. OBL. OBL.  

Klavierspēle Izv. OBL. OBL. Izv. Izv. OBL. Izv. Izv. 

Klavesīns, 

ciparotais bass. 

 Izv.  Izv.   Izv.  

Dziedāšana    Izv.  OBL. Izv.  

Diriģēšana  OBL.  OBL.   Izv.  

Koncertmeistara 

darbs pie vokālā 

pedagoga 

   OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. 

Sociālās zinātnes OBL.  OBL.  OBL.    

Mūzikas teorija OBL. OBL. OBL. Izv. OBL. OBL. Izv. OBL. 

Kultūras 

ekonomika 

OBL. OBL. OBL.  OBL. Izv.   

Mākslinieciskā 

procesa 

producēšana 

  OBL.  OBL.    

Valodu apmācība OBL.   OBL.     

Fonētika/Ortoepija Izv. OBL. OBL. OBL.  Izv.  OBL. 

Lasīšana no lapas  OBL. OBL. Izv.  OBL. Izv.  

Transponēšana  OBL.  Izv.  OBL. Izv.  

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

OBL.     Izv. Izv.  

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- studējošo skaits kopā - 87 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 81, par 

fiziskas personas līdzekļiem studēja 6 maģistranti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 47 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 43 maģistranti, par fiziskas personas līdzekļiem – 4 maģistranti; 

- absolventu skaits kopā – 31 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem – 29 maģistrants, par 

studiju maksu  – 2 maģistranti; 

 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo 

viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu 

atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju 

vadībā viņi saņem zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 

kompetencēm; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos par 

kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem. 

      Maģistranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

            Džeza katedras studenti pēc katedras vadītāja lūguma katrreiz raksta atsauksmes par 

studiju programmu un tās kvalitāti. Aptauju rezultāti tiek fiksēti un ņemti vērā nākamā studiju 

gada organizācijā. Tas attiecas galvenokārt uz personālijām, kā arī uz mācību procesa realizācijas 

gaitu. Daudzi no priekšlikumiem ir tikuši realizēti, kā piemēram, savlaicīga maģistrantu 

informēšana, daudzpusīgu mūzikālo un starpdisciplināro projektu organizēšana, priekšlikumi 

328. telpas lietderīgas izmantošanas organizēšanai utt. 
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          Kameransambļa un klavierpavadījuma katedrā regulāri notiek studējošo aptaujas rezultātu 

analīze par studiju kursu saturu un docēšanas kvalitāti. Saņemtas pozitīvas atsauksmes par visu 

katedras docētāju darbu. Maģistranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskos 

kamermūzikas festivālos, meistarklasēs un konkursos. Vairāki maģistranti studiju kursu -  

kameransamblis apgūst kā izvēles studiju kursu, kas dod iespēju padziļināt praktiskās iemaņas 

kamermuzicēšanā.  

 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti 

un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā; 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

jau otro gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

2015.gada absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu pēc 

studiju kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus:  
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 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Vēsturisko 

instrumentu spēle 

Baroka vijoļspēle Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Pūšaminstrumentu 

spēle / Eifonija\M / Mūzika / 

Instrumentālā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Tubas spēle 

Eifonija spēle Svarīgs Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Alta spēle 

Kameransamblis Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Vijoļspēle 

Kameransamblis Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Taustiņinstrumentu 

spēle / Klavierspēle 

Klavierpavadījums Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Diriģēšana / Kora 

diriģēšana 

Kora diriģēšana Svarīgs Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Vijoļspēle 

Kultūras projektu vadība Nesvarīgs Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Kultūras projektu vadība Vidēji 

svarīgs 

Vidējs Jāsamazina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Taustiņinstrumentu 

spēle / Klavierspēle 

Kultūras socioloģija Svarīgs Ļoti zems Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Kultūras socioloģija Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 
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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 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Senā mūzika 

Kultūras socioloģija Vidēji 

svarīgs 

Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Diriģēšana / 

Pūtēju orķestra diriģēšana 

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

Svarīgs Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Taustiņinstrumentu 

spēle / Klavierspēle 

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Taustiņinstrumentu 

spēle / Klavierspēle 

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

Vidēji 

svarīgs 

Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Mūzikas mācība Svarīgs Augsts Jāsamazina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Vijoļspēle 

Mūzikas uztveres fizioloģija Svarīgs Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Operdziedāšana Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Čella spēle 

Profesionālā etiķete Nesvarīgs Augsts Jāsamazina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Vijoļspēle 

Profesionālā etiķete Nesvarīgs Vidējs Jāsamazina 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Profesionālā etiķete Svarīgs Augsts Jāsamazina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Profesionālā maģistra studiju 

programmas  Mūzika 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Svešvaloda Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Vokālā mūzika Svarīgs Vidējs Jāpalielina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Vijoļspēle 

Zinātnisko darba pamati Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

  

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.  

  8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

      2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 

iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus 

pasākumus un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

 Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no 

dalībniekiem pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 

 Darbība JVLMA iekšienē.   

 Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu pieteikumu 

izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam atbalstam var 

pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  
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       Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

        Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, 

Senātā, Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

 Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā JVLMA, 

kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 23. 

JVLMA labākā kameransambļa konkursā. 

    JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā ar 

viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, kas 

guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. Atvērto 

durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

      Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī 

kopīgi ar JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

 Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo identitāti. 

     Darbība ārpus JVLMA. 

 JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas 

Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākusi 

piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kur 

tiek pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

 Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pārstāv 

JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

 Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. gada 

stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 

 

Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 

Nākošā akadēmiskā gada mērķis: 

 Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju iespējas  

1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekmētu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti 

skaidri kritēriji kompetences vērtēšanai, skaidri formulētas pārbaudījumu prasības, lai studiju 

kursa apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās varētu patstāvīgajā darbā 

pilnvērtīgi apgūt saturu.   

2. Būtiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura 

apguvei plašāk izmantot e-studiju vidi.  

3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti,  atbalstīt atsevišķu  studiju kursu 

apguvi angļu valodā, kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas 

iespējas.  

4. Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi veicināt studējošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 

pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju vides 

sakārtotība, u.c.).  
5. Palielināt studējošo  atbildību par valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu (atbirums 

nesekmības dēļ, nepamatota eksmatrikulēšanās pēc studējošā paša vēlēšanās). 

6. Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 

7. Regulāri veikt studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 

programmu īstenošanas kvalitāti. 

8. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respektējot studentu aptaujas anketās sniegtās 

atsauksmes , uzlabot -  studiju kursu izvēles iespējas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti, 

saskarsmes kultūru, telpu rezervēšanas sistēmu patstāvīgā darba veikšanai). 
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

 

2.9. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

1) Studiju programmas nosaukums: 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālā maģistra studiju programma 

„Horeogrāfija“ 

kods 47212 

 

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija: 

 profesionālais maģistra grāds horeogrāfijā 

 

 

3) Studiju programmas mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa horeogrāfu - 

baletmeistaru izglītošanu, kuri papildus profesionālā bakalaura horeogrāfijas nozarē 

iegūtai kompetencei apgūst padziļinātas vai paplašinātas baletmākslas zinātņu 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas maģistra profesionālās studijas.  

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- attīstīt mākslinieciski radošās, pedagoģiskās un zinātniski pētnieciskās prasmes;  

- lietot profesionālajām maģistra studijām atbilstošas mācību metodes un darba 

organizācijas formas;  

- motivēt tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā un sagatavot tālākām studijām 

doktorantūrā. 

 

   

2.9.2 Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

      Maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 

interpretācija, Laikmetīgās dejas analīze, Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, 

Kultūras projektu vadība, Sociālā psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu 

didaktika un ierobežotās izvēles daļas studiju kursus Horeogrāfijas nozares dažādu žanru, 

laikmetu un stilu  literatūra,  Specializācijas un profila deju stils un interpretācija, 

Inovācijas un novitātes dejas mākslā  spēj  parādīt padziļinātas vai arī paplašinātas (zināšanu 

apjoms ir atkarīgs no maģistranta individuālā studiju plāna un satura) zināšanas un izpratni, no 

kurām daļa atbilst dejas mākslas nozares un konkrētās profesionālās jomas (dejas 

kompozīcija, mūsdienu deja, modernā deja, baletrepertuārs) jaunākajiem atklājumiem un, 

kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu 

jomu saskarē. 
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Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

       Maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 

interpretācija, , Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras projektu vadība, 

Sociālā psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika, ierobežotās 

izvēles daļas studiju kursus Dejas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  literatūra,  

Specializācijas un profila dejas mākslas stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes 

horeogrāfijā un prakses daļas studiju kursus Koncertprakse, Asistenta prakse, Meistarklase 

spēj: 

- patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu 

māksliniecisku darbību, augsti kvalificēta horeogrāfa profesionālas funkcijas, kā arī veiktu 

savas specializācijas pētniecisku darbību; 

- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem dejas nozares un dejas 

profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 

- patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; 

- uzņemties atbildību par personāla (deju kopas, opertrupas, audzēkņiem) grupu darba 

rezultātiem un to analīzi; 

- veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūcijas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga 

privātprakse); 

- īstenot inovācijas savas specializācijas horeogrāfijas nozarē, veikt profesionālo horeogrāfu 

darbu; 

- nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) 

sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidojot, lietojot jaunas 

pieejas. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

     Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un kritiski 

analizēt sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja 

nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu (deja, horeogrāfija 

psiholoģija, augstskolu didaktika) zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, 

profesionālās darbības metožu attīstībā dejas mākslā, parādīt izpratni un ētisko atbildību 

par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.   

 

2.9.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

Uzņemšanai profesionālajā maģistra studiju programmā ir šādas iepriekšējās 

izglītības prasības:  

Uzņemšanai profesionālajā maģistra studiju programmā Horeogrāfija nepieciešams 

bakalaura grāds horeogrāfijas nozarē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

horeogrāfijas nozarē ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 

Studijām profesionālajā m a ģ i s t r a  studiju programmā HOREOGRĀFIJA 

reflektantam jānokārto šādi iestājpārbaudījumi: 

 horeogrāfija 

 kolokvijs 

 

2.9.4. 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 plānojumu) 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

     Programmas daļas  

“A” daļa – 24 ECTS  KP (obligātie vispārējie teorētiskie studiju kursi) Profesionālā etiķete, 

Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras projektu vadība, Zinātniskā darba 

pamati, Mūzikas uztveres fizioloģija, Augstskolu didaktika, Svešvaloda. 

 “B” daļa – 37,5 ECTS KP  (ierobežotās izvēles profesionālie studiju kursi, kuri 

nepieciešami zināšanu un prasmju padziļināšanai horeogrāfijas speciālistiem  un augstākās 

izglītības horeogrāfijas studiju programmu docētājiem: Dejas kompozīcija, Baletpedagoģijas  
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vēsture un teorija, Dejas mākslas stili un interpretācija, Dejas treniņa sistēmas, Deju mūzikas 

literatūra, Inovācijas dejas teorijā un metodikā, Inovācijas dejas literatūrā, Laikmetīgā deja, 

Lietišķā franču valoda). 

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

un prasmes, kas nepieciešamas horeogrāfa darbības dažādās jomās: Modernā deja, 

Baletuzvedumu teorija un prakse, Sarīkojumu deja, Tautu deja, Projektu menedžments, 

Mūsdienu māksla, Mūsdienu literatūra, u.c. 

Prakse – 18 ECTS KP. Prakses periods ir 4 semestri. 

Prakses darba rezultātā maģistrants nostiprina profesionāli māksliniecikā darba pieredzi. 

Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.   

Prakses laikā ir plānota praktiskā studiju kursu apguve -  horeogrāfijas uzvedumu veidošana, 

asistenta prakse,  darbs meistarklasēs. 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 ECTS  KP 

Studiju programmas noslēgumā ir jākārto: 

- maģistra diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana  

- diplomdarba programmas sagatavošana un aizstāvēšana 

 

Studiju plāns 
 

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite;  

E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) – 24 KP 

Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 50 30  30i/3   

Kultūras projektu 

vadība 

3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

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

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45 15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  37,5 KP 

Dejas kompozīcija 12 G 230 90 30E/6 30E/3 30E/3  

Baletpedagoģijas 

vēsture un teorija 

3 G 50 30  30E/3   

Dejas mākslas stili un 

interpretācija 

4,5 G 75 45 30i/1,5 15E/3   

Dejas treniņa sistēmas 1,5 G 10 30 30i/1,5    

Deju mūzikas literatūra 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Inovācijas dejas teorijā 

un metodikā 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas dejas 

literatūrā  

3 G 50 30   30E/3  

Laikmetīgā deja 3 G 50 30   30E/3  

Lietišķā franču valoda 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

C daļa (brīvā izvēle) –  9 KP   

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

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

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

Tautu deja 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  
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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 KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Baletuzvedumu teorija un 

prakse 

9 G 195 45 15i/3 15i/3 15i/3  

Baletuzvedumu teorija un 

prakse 

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

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

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

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

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

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

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

Prakse –  18 KP 

Uzvedumu veidošanas 

prakse 

13,5 I 345 15 5E/4,5 5E/4,5 5E/4,5  

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20    20DE /4,5  

Diplomdarba programmas 

sagatavošana un 

aizstāvēšana 

27 I 690 30     30 DE/27 

 

2.9.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas 

metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju programmas apguve paredzēta 4 semestru periodā 120 ECTS  kredītpunktu 

apjomā. 

Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 

pārbaudījumā ir pozitīvs. 

Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir 

palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē.  

Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 

procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības 

pret patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,30%  pret 0,70%.  

           Kontaktstundas tika organizētas galvenokārt piektdienās un sestdienās, tādejādi dodot 

maģistrantiem iespēju studijas savienot ar mākslinieciski profesionālās darbības projektiem. 

Kontaktstundas tiek plānotas plūsmu, grupu un individuālo nodarbību formās. Atbilstoši studiju 

kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 

kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Studiju programmas 

apguves noslēguma maģistrantu  zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par 

valsts pārbaudījumiem, kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu 

veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un 

tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī 

apelācijas kārtība.   

Horeogrāfa izglītošanā liela nozīme ir mākslinieciskās prakses darba plānošanai un tās 

norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. Prakse tika 

organizēta māksliniecisko projektu veidā -  deju/horeogrāfiskie uzvedumi gan Mūzikas 

akadēmijā, gan ārpus tās.  
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       Būtiska nozīme bija pievērsta asistenta darba praksei. Šīs prakses kvalitatīvai norisei 

maģistranti iegūst augstskolas docētājam nepieciešamās prasmes, praktiski tiek sagatavota 

jaunā docētāju maiņa. Maģistranti savu pieredzes bagāto docētāju vadībā strādā kā 

profesoru asistenti, piedalās meistarklasēs, analizē un izstrādā studiju kursu aprakstus, kā 

arī bakalaura līmenim atbilstošu studiju kursu māksliniecisko  repertuāru. 

     Vērtēšanas sistēma  

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu 

aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju 

rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan maģistranti, gan darba tirgus pārstāv ji. 

Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru 

sēdēs. Par lēmumu izpildi sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, atsevišķus jautājumus 

apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Maģistrantu kompetence tika vērtēta starprezultātos – 

semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos. Studiju programmas noslēgumā – valsts 

pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes 

iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu 

maģistranti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem 

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

pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A 

daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  

  Vērtēšanas pamatformas 

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu 

eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti.  

Vērtēšanas kritēriji 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

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

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

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

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

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts 

- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
 

2.9.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 

ar atsaucēm uz informācijas avotiem 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 

ministrija sadarbībā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA 

absolventu nodarbinātībai ir radītas plašas iespējas. Horeogrāfi strādā kultūras institūcijās par 

horeogrāfijas un deju speciālistiem, kultūrizglītības iestādēs veic dejas pedagoga pienākumus, 

nereti ir arī pašnodarbionātās personas.  

Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un kultūrizglītības institūciju uzskaitījums, 

kuros strādā JVLMA absolventi - horeogrāfi: 

Profesionālās organizācijas 

- Nacionālā Opera un balets;  

     - Kultūras mani; 

     - Interešu izglītības centri; 

     - Vispārējās izglītības iestādes (interešu izglītības deju pedagogi)  

     - Teātri; 

     Kultūrizglītības iestādes 

   - Rīgas horeogrāfijas vidusskola           

  Profesionālās ievirzes mākslu izglītības iestādes, kurās īsteno deju izglītības programmas -  

49 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes. 
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2.9.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja 

tādi ir bijuši). 

Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izvērtēja studiju 

virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo maģistra studiju programmu 

Horeogrāfija.. 

Studiju virziena Mākslas studiju programmas vērtēja par četrām galvenajām vērtēšanas 

grupām:  

1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  

 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīmēta 

studiju programmas īstenošanas kvalitāte, produktīva un radoša sadarbība ar darba devējiem un 

profesionālajām organizācijām. Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu un 

rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes horeogrāfus, ka jaunie 

speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū ne tikai Latvijā, bet arī 

starptautiskajā mērogā. 
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2.9.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

1) studiju kursu apraksti/anotācijas  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus.  
 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursu apguves rezultāti 

A daļa (obligātā) – 24 KP 

Profesionālā 

etiķete 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par profesionālās etiķetes 

pamatjautājumiem un praktisku uzdevumu darba formā 

trenē profesionālas etiķetes pamatprincipiem atbilstošu 

uzvedību. Attīsta spēju uzstāties auditorijas priekšā un 

prasmes piedalīties profesionālā (lietišķā) sarunā. Kopumā 

– sniedz  zināšanas par sabiedrībā vispārpieņemtām 

normām profesionālajā etiķetē, lai topošais skatuves 

mākslinieks, pedagogs vai komponists spētu patstāvīgi 

izlemt par profesionālajai etiķetei atbilstošu rīcību un 

uzvedību. 

Kursa satura apguves rezultātā students: 

- ieguvis izpratni par uzvedības kultūras noteikumiem - 

profesionālo etiķeti kā uzvedības kultūras sastāvdaļu; 

- orientējas lietišķās etiķetes aktualitātēs mūsdienu pasaulē; 

- izpratis personīgā tēla veidošanas nozīmi, 

pamatvajadzības un saskarsmes struktūru; 

- ieguvis izpratni par kultūrdialogu un uzvedības normām 

profesionālajā etiķetē starptautiskajās attiecībās; 

- izprot neverbālās un verbālās etiķetes nozīmi kā vienu no 

svarīgākajiem un ietekmīgākajiem saskarsmes līdzekļiem; 

- ieguvis zināšanas par svētku etiķetes nozīmi savstarpējo 

attiecību komunikācijā; 

- ieguvis zināšanas par apģērbu, dāvināšanas, ziedu un 

apsveikumu etiķetes normām, kā arī atribūtikas 

pielietošanu dažādās dzīves situācijās; 

- ieguvis zināšanas par etiķete un aktualitātes rakstiskā, 

virtuālā un telefoniskā saziņā; 

- iegūtas zināšanas par svētku etiķeti, protokolu, galda 

kultūru, apģērba kultūru, ziedu un dāvināšanas kultūru; 

- iegūtas zināšanas par profesionālo etiķeti, kas ir 

specifiska, strādājot mūziķa, docētāja un skatuves 

mākslinieka profesijās; 

- spēj pielietot iegūtās zināšanas par uzvedības kultūru, 

profesionālo etiķeti un protokolu dažādās situācijās. 

Mūzikas 

psiholoģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss aplūko mūzikas un mākslas psihologu 

ievērojamākos pētījumus, jaunākās atziņas, psiholoģijas 

likumsakarību izpausmes atskaņotājmākslinieka, 

horeogrāfa, komponista, muzikologa un mākslu pedagoga 

darbībā. 

Kultūras 

socioloģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sabiedrības un kultūras 

attiecībām industriālā un postindustriālā sabiedrībā,, dzīves 

vērtībām un idejām, par jaunākajām teorijām kultūras 

socioloģijā kultūru globalizācijas apstākļos.  

Kultūras 

projektu 

vadība 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju kā 

savstarpēji saistītu uzņēmējdarbības kopumu, iepazīstina ar 

uzņēmējdarbības veidiem, sniedz ieskatu uzņēmējdarbības 

tiesībās, ekonomikā un tirgzinībā, iepazīstina ar intelektuālā 

īpašuma veidiem un aizsardzību, veido pamatprasmes 

projektu izstrādei. 

Zinātniskā 

darba pamati 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas pētnieciskā darba 

veikšanas metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta 

prasmes maģistra diplomreferāta izstrādei.  
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursu apguves rezultāti 

Mūzikas 

uztveres 

fizioloģija 

1,5  P/G 1 sem. i Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās 

informācijas uztveres un apstrādes procesiem 

mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt ar 

muzikālās apdāvinātības noteikšanas iespējām, 

absolūtās dzirdes fenomenu un emocionalitāti 

mūzikā. Aktualizēt diskusiju par kolektīvās 

muzicēšanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants 

iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas 

mācīšanās kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 

- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti 

mūzikā; 

- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā maģistrants iegūst prasmes un 

iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā 

mūzikas uztveri, mūzikas klausīšanos un mūzikas 

kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu 

zinātnisko literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma 

uzsākšanai. 

Augstskolu 

didaktika 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par augstskolu darba 

pamatdokumentiem, par studiju darba organizācijas 

principiem, studiju kursa apraksta izveides prasībām, 

par studiju darba formām, veidiem, metodēm, 

kompetences vērtēšanas principiem un kritērijiem. 

Svešvaloda 6 G 3 sem. E Studiju kurss padziļina iepriekš apgūtās svešvalodas 

prasmes.  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  37,5 KP 

Dejas 

kompozīcija 

12 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas un prasmes analizēt un 

izstrādāt deju kompozīcijas, aplūko horeogrāfijas 

iestudējuma veidošanas aspektus un  to nozīmi idejas 

atklāsmē -  konflikts un tā risinājumi, vienotības 

nozīme skaņas un tēla veidošanā, kostīmu, aksesuāru, 

rekvizīta, gaismas, skatuves efektu un scenogrāfijas 

nozīme. 

Balet-

pedagoģijas 

vēsture un 

teorija 

3 G 1 sem. E Studiju kurss apskata rietumu baleta attīstību no 

pirmsākumiem līdz mūsdienām, krievu baleta skolas 

raksturīgākās iezīmes latviešu baletskolas attīstības 

vēsturi.  

Dejas mākslas 

stili un 

interpretācija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādu laikmetu 

dejas mākslas stiliem (Senā Grieķija un Roma, 

Viduslaiki 11.-13.gs., Renesanse 14.-16.gs., Baroks 

17.gs. Klasicisms 18.gs., Romantisms 19.gs, 

Modernisms un neomodernisms 20.gs.),  attīsta 

prasmes atbilstoši dotajam uzdevumam sniegt  savu 

horeogrāfiskās kompozīcijas interpretāciju, analizēt 

un vērtēt dažādu laikmetu un stilu horeogrāfijas. 

Dejas treniņa 

sistēmas 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes analizēt dejas treniņa 

sistēmas vēsturiskajā skatījumā un pielietot šīs 

sistēmas praktiskajā darbībā. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
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Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursu apguves rezultāti 

Deju mūzikas 

literatūra 

 4,5 G 3 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes orientēties dejas mūzikas 

žanros un stilos (senie deju žanri, nacionālo skolu 

tradīcijas, renesanses laika deju mūzikas kultūra, baroka un 

klasicisma laika periodu ietekme uz dejas mūzikas attīstību, 

mūsdienu mūzikas ietekme uz deju žanru attīstību), studiju 

kursa apguves rezultātā maģistrants spēj  patstāvīgi 

klasificēt un atlasīt piemērotāko mūzikas materiālu 

horeogrāfiskā uzveduma veidošanai. 

Inovācijas 

dejas teorijā 

un metodikā 

3 G 1 sem. E Studiju kurss aplūko mūsdienu modernās dejas teoriju un 

deju uzvedumu veidošanas un to iestudēšanas jaunākās 

metodes, t.sk. Martas Gremas, Hose Limona nozīmi 

modernās dejas pasaulē, modernismu zviedru baletā, 

Feldenkraisa dejas mācīšanas metodes.  

Inovācijas 

dejas literatūrā  

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par izcilāko mūsdienu 

horeogrāfu daiļrades pētījumiem, jaunākām atziņām 

modernās dejas teorijā, par ētisko un estētisko mūsdienu 

horeogrāfijā.  

Laikmetīgā 

deja 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz ieskatu par dažādu valstu mūsdienu 

dejas tehnikas attīstību un filozofiju, kustību metožu un 

sistēmu izmantošanu laikmetīgās dejas attīstībā ASV, 

Eiropas, Āzijas valstīs un Latvijā, radošās darbības 

pamatprincipiem, attīsta prasmes demonstrēt mūsdienu 

dejas dažādas tehnikas un veidot horeogrāfijas. 

Lietišķā 

franču valoda 

3 G 2 sem. i Studiju kurss attīsta lietišķās franču valodas prasmes, kuras 

nepieciešamas horeogrāfa profesionālās terminoloģijas 

lietošanai, veidojot horeogrāfiskos uzvedumus.   

C daļa (brīvā izvēle) –  9 KP   

Modernā  deja 3 – 4,5 G 2 – 3 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves 

programmu izstrādā maģistranti kopā ar docētājiem 

individuāli, ņemot vērā profesionālās vēlmes iepriekš 

apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai 

paplašināšanai. 

Tautu deja 3 – 4,5 G 2 – 3 sem. i 

Baletuzvedumu 

teorija un prakse 

3 - 9 G 2 – 3 sem. i 

Sarīkojumu deja 3 - 9 G 2 – 3 sem. i 

Projektu 

menedžments 

1,5 I 1 sem. i 

Mūsdienu 

māksla 

3 – 4,5 G 2 sem. i 

Mūsdienu 

literatūra 

3 – 4,5 G 2 sem. i 

Prakse –  18 KP 

Uzvedumu 

veidošanas 

prakse 

 13,5 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes veidot deju kompozīcijas, 

horeogrāfiskus uzvedumus, iestudēt tos un parādīt to 

publiski koncertizpildījumā.  

Asistenta prakse 3 I 2 sem. i Maģistrants iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 

pedagoģiskajā praksē ar JVLMA horeogrāfijas nodaļas 

studentiem saskaņā ar asistenta prakses darba programmu. 

 

Meistarklase  1,5 I No 1 – 4 

sem. 

patstāv. 

darbs 

i Students patstāvīgā darba formā piedalās meistarklasēs ne 

mazāk kā 40 stundas studiju periodā un darba pārskatu 

atspoguļo meistarklašu uzskaites pārskatā, kuru studiju 

perioda beigās iesniedz katedras vadītājam un saņem 

novērtējumu.   

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā ar 

zinātnisko un uzziņu literatūru, beletmākslas materiāliem, 

diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās 

zināšanas un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu 

un publiski to aizstāv. 

Diplomdarba 

programmas 

sagatavošana un 

aizstāvēšana 

27 I 1 sem. DE Maģistrants veido deju koncertuzvedumu un to publiski 

aizstāv atklāta koncerta veidā.    
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2) Studiju programmas satura 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  - uz profesionālā bakalaura kompetences bāzes 

padziļinātas un paplašinātas zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa profesijas 

standartam Horeogrāfs (profesijas standarti atrodas Latvijas Republikas Profesiju 

klasifikatora Pielikumu sadaļā, pielikums apstiprināts ar MK noteikumiem) un  Ministru 

kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) 7.līmeņa aprakstu prasībām. Studiju 

programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobrī 

Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena 

Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī profesionālā maģistra studiju programmu 

Horeogrāfija. Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir 

ļoti augsts.  

rofesionālās maģistra studiju programmas Mūzika satura atbilstība Ministru kabineta 

2001.gada 20.novembra noteikumu Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu maģistra studiju programmu prasībām.  
Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu (izvilkums): 

IV. Maģistra programmas 

obligātais saturs 

17. Maģistra programmas 

apjoms ir vismaz 40 

kredītpunkti.  

18. Maģistra programmas 

obligāto saturu veido: 

18.1. studiju kursi, kas 

nodrošina jaunāko sasniegumu 

apguvi nozares teorijā un 

praksē un kuru apjoms ir 

vismaz 7 kredītpunkti; 

 

18.2. pētnieciskā darba, 

jaunrades darba, projektēšanas 

darba un vadībzinību studiju 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 

kredītpunkti; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

18.3. pedagoģijas un 

psiholoģijas studiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti 
 

 

Profesionālā maģistra studiju programmas Horeogrāfija satura 

un apjoma parametri: 

 

 

Programmas apjoms ir 80 KP ar kopējo studiju ilgumu 2 gadi 

pilna laika studijās. 

B daļa  
Inovācijas dejas teorijā un metodikā – 2 KP 
Inovācijas dejas literatūrā – 2 KP 
Laikmetīgā deja – 2 KP 
Baletpedagoģijas vēsture un teorija – 2 KP 
Dejas mākslas stili un interpretācija – 3 KP 
Dejas treniņa sistēmas – 1 KP 
C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) – 6 KP 

 Mūsdienu māksla 
Mūsdienu literatūra 

Kopā: 18 KP 

 

A daļa 

Zinātniskā darba pamati – 1 KP 
Profesionālā etiķete – 2 KP 

Kultūras socioloģija – 2 KP 

Kultūras projektu vadība – 2 KP 
B daļa 

Dejas kompozīcija - 8 KP 
Deju mūzikas literatūra – 3 KP 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) – 6 KP 
Modernā  deja  
Tautu deja 
Baletuzvedumu teorija un prakse 
Sarīkojumu deja 
Projektu menedžments 
Profesionālā ētika 

Kopā: 24 KP 
 

A daļa 

Augstskolu didaktika – 2 KP 

Mūzikas uztveres fizioloģija – 1 KP 

Mūzikas psiholoģija – 2 KP 

Kopā: 5  KP 

 



653 

 

 

18.4. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti 
 

 

 

 

 

18.5. valsts pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir maģistra darba vai 

diplomdarba (diplomprojekta) 

izstrādāšana un aizstāvēšana un 

kura apjoms ir vismaz 20 

kredītpunktu. 

 

21. Studiju kursu izvēli 

maģistra programmā, studiju 

kursu saturu un apjomu, kā arī 

prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajam grādam nosaka 

attiecīgās profesijas standarts. 

 

22. Pēc maģistra programmas 

apguves piešķir profesionālo 

maģistra grādu nozarē, 

starpnozarē vai profesijā. 

 

Prakse  

Uzvedumu veidošanas prakse – 9 KP  

Asistenta prakse – 2 KP 

Meistarklase – 1 KP 

Kopā: 12 KP 

 

Valsts pārbaudījumi –21 KP 

Maģistra diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 3 KP 

Diplomdarba – deju koncertuzveduma programmas sagatavošana un 

aizstāvēšana – 18 KP 

 

 

 

 

 

 

 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standarts 

Horeogrāfs  

 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais 

maģistra grāds horeogrāfijā. 

 
 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem. 

        Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 7874,49 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 2923,28 

- 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 1792,67 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 1792,67) 

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 457,72 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 457,72) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 521,64 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 521,64) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1615,01 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 1615,01) 

- Sportam gadā – EUR 38,41 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 38,41) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 19,24 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 19,24) 
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Viena maģistranta studiju izmaksas 

kalkulācija 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Mūzikas 

psiholoģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu 

vadība, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Dejas kompozīcija, 

eks. 

30 : ar 2 = 15 + 

eks. 3 = 18 

11,75 211,50 49,89 261,39 

Dejas mākslas stili 

un interpretācija, 

iesk. 

30 : ar 2 = 15 11,75 176,25 41,58 217,83 

Dejas treniņa 

sistēmas, iesk. 

30 : ar 2 = 15 11,75 176,25 41,58 217,83 

Deju mūzikas 

literatūra, iesk.  

15 : ar 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Lietišķā franču 

valoda, iesk. 

15 : ar 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Uzvedumu 

veidošanas prakse, 

eks. 

5 + 2 = 7 11,75 82,25 19,40 101,65 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

maģ. 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

86,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

260/ 

 

17,5 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1259,79 : 5 mēn. = € 251,96 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1511,75 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Kultūras 

socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniskā darba 

pamati, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Dejas kompozīcija, 

eks. 

30 : ar 2 = 15 

+ eks. 3 = 18 

11,75 211,50 49,89 261,39 

Baletpedagoģijas 

vēsture un teorija, 

eks. 

30 : ar 2 = 15 

+ eks. 0,5 = 

15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Dejas mākslas stili 

un interpretācija, 

eks. 

15 : ar 2 = 7,5 

+ eks. 0,5 = 8 

11,75 94,- 22,17 116,17 

Deju mūzikas 

literatūra, iesk.  

15 : ar 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Inovācijas dejas 

teorijā un 

metodikā, eks. 

30 : ar 2 = 15 

+ eks. 0,5 = 

15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Lietišķā franču 

valoda, iesk. 

15 : ar 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Uzvedumu 

veidošanas prakse, 

eks. 

5 + 2 = 7 11,75 82,25 19,40 101,65 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 maģ. 

10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Asistenta prakse 5  11,75 58,75 13,86 72,61 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

99,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

265/ 

 

17,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1448,57 : 5 mēn. = € 289,71 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1738,28 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Profesionālā 

etiķete, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Svešvaloda, eks. 15 : 6 = 2,5 + 

eks. 0,5 = 3 kst. 

11,75 35,25 8,32 43,57 

Dejas kompozīcija, 

eks. 

30 : ar 2 = 15 + 

eks. 3 = 18 

11,75 211,50 49,89 261,39 

Deju mūzikas 

literatūra, iesk.  

15 : ar 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Inovācijas dejas 

literatūrā, eks. 

30 : ar 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Laikmetīgā deja, 

eks. 

30 : ar 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi 

= 30 kst. : ar 

vid. 3 maģ. 10 

kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C daļas studiju 

kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Uzvedumu 

veidošanas prakse, 

eks. 

5 + 2 = 7 11,75 82,25 19,40 101,65 

Asistenta prakse 5  11,75 58,75 13,86 72,61 

Maģistra 

diplomreferāta 

izstrāde, 

izvērtēšana, 

aizstāvēšana,  

recenzēšana  

20 +  3 + 1,5 + 6 

= 30,5 

11,75 358,38 84,54 442,92 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

107,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

210/ 

 

14 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1662,77 : 5 mēn. = € 332,55  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1995,32  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atskaņošana, DE 

30  DE 4,5 

= 34,5 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

36  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

60/ 

 

4 

 

4. semestrī  kopā: EUR 501,01 : 5 mēn. = € 100,20  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 601,21  semestrī 

 

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 5846,56  (pieci tūkstoši 

astoņi simti četrdesmit seši euro 56 centi) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem = 

vid. akadēm. gadā EUR 2923,28 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 329,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 82,38 stundas 

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 164,75 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4,9 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  795 stundas 

semestrī – 198,75 stundas  (795 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 13,5 stundas (198,75 stundas : ar 15 

nedēļām) 
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4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 

Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  

Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, kompetences 

vērtējuma apraksts  ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas 

adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas 

konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas un horeogrāfijas/baleta izglītības 

saturs un kritēriji pamatojas uz Dublinas deskriptiem.  

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 

gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam izvēlētas Nīderlandes un Lietuvas Mūzikas un 

teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas baletdejotāju 

izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas un 

diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.  

Tāpat kā JVLMA abu valstu augstākās izglītības sistēmā studiju programmas apjoms tiek 

noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums ir 2 līdz 3 

gadi, studiju programmas apjoms arī  ir ECTS 120/160 KP.  

Lai maģistranti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējai - bakalaura līmeņa sagatavotībai.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā maģistra studiju 

programma Horeogrāfija  savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  horeogrāfu 

sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 
 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- studējošo skaits kopā - 3 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 3, par fiziskas 

personas līdzekļiem studēja 0 maģistranti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  2 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 2 maģistranti, par fiziskas personas līdzekļiem – 0 maģistranti; 

- absolventu skaits kopā – 1 maģistrants, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem – 1 maģistrants, par 

studiju maksu  – 0 maģistranti; 
 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 

studiju kvalitātes prasībām. 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu  docētāju vadībā 

viņi saņem zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:  

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 

kompetencēm; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos par 

kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem. 

      Maģistranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā; 

Arī 2015.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 horeogrāfijas speciālistu sagatavošanas kvalitāti.  

 Apkopojot absolventa Aptaujas anketā pausto viedokli, tiek secināts, ka: 

 

http://www.polifonia-/
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 - studijām uzstādītos mērķus absolvents ir sasniedzis, ar sasniegto prasmju līmeni ir apmierināts; 

- iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu speciālistam uzticētos 

pienākumus; 

- apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes prasībām. 

   Pozitīvi tiek vērtēta arī asistenta prakse, kas ievada augstskolas pedagoģiskajā darbā. 

Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolvents  atzīst radītās plašas iespējas iesaistīties radošajos 

projektos.  

Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi) 

augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no 

absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.  Izanalizējot saņemto informāciju, 

varam secināt, ka mūsu absolventi strādā LNO baleta trupā,  deju trupās, strādā arī par 

profesionālo (arī profesionālās ievirzes) izglītības iestāžu pedagogiem.  
 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

      2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 

iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus pasākumus 

un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

 Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no 

dalībniekiem pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 

 Darbība JVLMA iekšienē.   

 Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu pieteikumu 

izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam atbalstam var 

pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  

       Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

        Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, 

Senātā, Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

 Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā JVLMA, 

kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 23. JVLMA 

labākā kameransambļa konkursā. 

    JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā ar 

viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, kas 

guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. Atvērto 

durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

      Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī kopīgi 

ar JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

 Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo identitāti. 

     Darbība ārpus JVLMA. 

 JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas 

Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākusi 

piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kur tiek 

pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

 Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pārstāv 

JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

 Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. gada 

stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

 

2.10. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

1) Studiju programmas nosaukums: 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

akadēmiskā maģistra studiju programma 

„Mūzika“ 

kods 45212 

 

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija: 

 Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā/- 

  

3) Studiju programmas mērķi 

Nodrošināt mūzikas zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas 

akadēmiskās studijas, kuru rezultātā maģistrants iegūtu humanitāro zinātņu maģistra 

grādu mākslā, apgūtu akadēmiskai un zinātniskai darbībai nepieciešamās zināšanas un 

prasmes,  būtu konkurētspējīgs darba tirgū un  motivēts profesionālai attīstībai un 

tālākizglītībai. 

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- padziļināt bakalaura grādam raksturīgās zināšanas un izpratni, nodrošinot iespējas 

oriģinalitātei ideju attīstībā un izmantošanā pētniecībā, kā arī praktiskajā muzikologa 

darbībā; 

- attīstīt problēmu risināšanas spējas jaunā vai nepazīstamā vidē muzikoloģijas kontekstā; 

- attīstīt spējas integrēt zināšanas, formulēt slēdzienus ierobežotas un/vai sarežģītas 

informācijas apstākļos, uzņemoties profesionālo un ētisko atbildību; 

- sniegt zināšanas un attīstīt prasmes zinātniski pamatoti izklāstīt secinājumus un 

demonstrēt pētījumu rezultātus gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās;  

- attīstīt patstāvīgā pētnieciskā un mākslinieciskā darba spējas, sagatavot maģistrantus 

studijām doktorantūrā. 

 

2.10.2 Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 

7.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Maģistrants, apgūstot mūzikas nozares obligātos studiju kursus, kuri ietver 

teorētisko atziņu izpēti Mūzikas antropoloģijā, Mūzikas psiholoģijā, Stilu un 

interpretācijas mākslā, Kultūras socioloģijā, Sociālajā psiholoģijā, Zinātniski 

pētnieciskā darba metodoloģijā,  Mūzikas augstskolu didaktikā un Kultūras projektu 

vadībā un ierobežotās izvēles mūzikas apakšnozaru kursus, kuri ietver izvēlētās jomas 

teorētisko atziņu izpēti, izstrādājis un aizstāvējis pētniecisku darbu izvēlētajā mūzikas 

apakšnozarē, spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst 

mūzikas zinātnes nozares un konkrētās profesionālās jomas (Muzikoloģija - Mūzikas 

vēsture, Mūzikas teorija, Mūzikas socioloģija, Mūzikas filosofija, Mūzikas pedagoģija, 

Mūzikas psiholoģija, Mūzikas antropoloģija; Etnomuzikoloģija, Instrumentālā mūzika, 
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Vokālā mūzika, Kompozīcija, Diriģēšana) jaunākajiem atklājumiem un, kuras nodrošina 

pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Maģistrants, apgūstot obligātās un ierobežotās izvēles daļas studiju kursus  (skat. 

Zināšanas sadaļā) un zinātnisko pētījumu aprobācijas prakses studiju kursus Zinātniskā 

darba prakse, Specializācijas prakse, Augstskolas asistenta prakse, Projektu vadības 

prakse, Koncertprakse, Kompozīcija un instrumentācija spēj patstāvīgi izmantot teoriju, 

metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu savas specializācijas pētniecisku un 

māksliniecisku darbību, kā arī augsti kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas. 

Maģistrants spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 

mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi, 

uzņemties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai 

kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību 

(kultūras institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie projekti, 

pedagoga privātprakse), īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē, veikt 

profesionālo mūziķa darbu, nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos 

(tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja 

nepieciešams, tos pārveidojot, lietojot jaunas pieejas. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un 

kritiski analizēt sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, 

un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu (mūzika, 

psiholoģija, filosofija, socioloģija, augstskolu didaktika) zināšanas, dot ieguldījumu 

jaunu zināšanu radīšanā, profesionālās darbības metožu attīstībā (atskaņotājmākslā, 

diriģēšanas mākslā, kompozīcijas mākslā, vokālajā mākslā), parādīt izpratni un ētisko 

atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.   
 

2.10.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

Uzņemšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā Mūzika nepieciešams 

humanitāro vai starpnozaru zinātņu bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds 

mūzikā/ mūzikas pedagoģijā. 

Studijām akadēmiskajā m a ģ i s t r a  studiju programmā Mūzika reflektantam 

jānokārto šādi iestājpārbaudījumi: 

 kolokvijs par iecerēto maģistra darba tēmu  un izvēlēto specializācijas jomu 

 svešvaloda 
 

2.10.4. 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 plānojumu) 

Programmas daļas  

A daļa ECTS 30 KP - Mūzikas nozares obligātie studiju kursi ietver teorētisko atziņu 

izpēti Mūzikas antropoloģijā, Mūzikas psiholoģijā, Stilu un interpretācijas mākslā, 

Kultūras socioloģijā, Mūzikas uztveres fizioloģija, Zinātniski pētnieciskā darba 

metodoloģijā,  Mūzikas augstskolu didaktikā un Kultūras projektu vadībā.  

B daļa ECTS 30 KP -  Mūzikas apakšnozaru kursi ietver izvēlētās jomas teorētisko 

atziņu izpēti. 

Apakšnozares Muzikoloģija specializācijas, specializācijas profilkursus un to saturu 

nosaka maģistra darba tēma. Muzikoloģijas apakšnozare piedāvā šādas 

specializācijas: 
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B1 – Mūzikas vēsture  

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

konkrētu mūzikas vēstures pētījumu lauku un pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina 

oriģinalitāti  ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

B2 – Mūzikas teorija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

konkrētu mūzikas teorijas pētījumu lauku un pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina 

oriģinalitāti  ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

B3 - Mūzikas socioloģija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

mūzikas socioloģiju, sabiedrību kā vienotu sistēmu, mūzikas lomu dažādos sociālajos 

procesos, kā arī socioloģijas pētniecības metožu izmantošanu muzikoloģiskajā praksē.   

B4 - Mūzikas filosofija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

mūzikas būtību, atsevišķu fenomenu nozīmi un vērtību,  filosofiju kā zinātnes nozari, kas 

veido pasaules izpratni, balstoties uz izziņas, vērtību, ētisko un estētisko pieeju, kā arī 

mūzikas filozofijas pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā 

pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

B5 - Mūzikas pedagoģija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

mūzikas nozīmi izglītībā, likumsakarībām mūzikas mācīšanas un audzināšanas procesos, 

mūzikas pedagoģijas pētniecības metodoloģiju un konkrētu pētījumu lauku, kas 

nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā mūzikas pedagoga 

darbībā. 

B6 - Mūzikas psiholoģija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

mūzikas psiholoģijas likumsakarībām mūziķa radošajās izpausmēs, pētījumu nostādnēm, 

jaunākajām atziņām un metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā 

pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā.  

B7 - Mūzikas antropoloģija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis zināšanas par mūzikas 

procesiem kultūrā un sabiedrībā, mūzikas un skaņas simboliskajām funkcijām, 

mūzikas un varas lomu ideoloģijā un politikā, mūzikas antropoloģiju kā sociālās 

antropoloģijas un muzikoloģijas atzaru, balstītu uz 20. gs. strukturālisma un 

funkcionālisma filozofiju un metodoloģiju, kas sekmē inovatīvas pieejas ideju 

attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

Apakšnozares Etnomuzikoloģija  specializācijas profilkursus un to saturu nosaka 

maģistra darba tēma. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

kādu konkrētu pasaules reģionu un sociālo grupu mūzikas veidu (tradicionālā, populārā, 

kulta, mākslas u.c. mūzika) kultūras kontekstā un cilvēku muzikālo uzvedību, kā arī 

pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un 

praktiskajā etnomuzikologa darbībā. 

Apakšnozares Instrumentālā mūzika specializācijas kursu saturu nosaka maģistra 

darba tēma. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

instrumentālās mūzikas stiliem, interpretācijas mākslu, mūzikas analīzes konceptiem, 

mūzikas stilu un žanru teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības 

metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski 

radošajā darbībā. 

Apakšnozares Vokālā mūzika specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba 

tēma. 
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Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

vokālās mūzikas stiliem, interpretācijas mākslu, mūzikas analīzes konceptiem, mūzikas 

stilu un žanru teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības metodoloģiju, kas 

nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski radošajā darbībā. 

Apakšnozares Kompozīcija specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba tēma. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

mūzikas stiliem, mūsdienu kompozīcijas tehnikām, mūzikas analīzes konceptiem, 

mūzikas stilu un žanru teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības 

metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski 

radošajā darbībā. 

Apakšnozares Diriģēšana specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba tēma. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas 

zināšanas par mūzikas stiliem, interpretācijas mākslu, mūzikas analīzes konceptiem, 

mūzikas stilu un žanru teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības 

metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski 

radošajā darbībā. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – ECTS 22,5 KP atbilstoši izvēlētajai 

mūzikas apakšnozarei ietver šādus studiju kursus:  Zinātniskā darba prakse, 

Specializācijas prakse,  Augstskolas asistenta prakse, Projektu vadības prakse, 

Koncertprakse, Kompozīcija un instrumentācija. Zinātnisko pētījumu aprobācijas 

prakse nodrošina mūzikas zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski 

piemērojamas akadēmiskās studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt 

pētījumu rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 

akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt pētniecisko un 

mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba tirgū.  

Maģistra darbs – ECTS 30 KP pētnieciskā darba izstrāde un aizstāvēšana izvēlētajā 

mūzikas apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus zinātniskus secinājumus. 

Maģistra darba apjoms apakšnozarēs Muzikoloģija un Etnomuzikoloģija ir vismaz 80 

lpp., bet  apakšnozarēs Instrumentālā mūzika, Vokālā mūzika, Kompozīcija un 

Diriģēšana – vismaz 40 lpp. 

C daļa - ECTS 7,5 KP brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu 

un prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas apakšnozarē. 

Studiju plāns 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite;  

E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-

punktu 

skaits 
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e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 

 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

A daļa Mūzikas zinātņu obligātie studiju kursi  –  30 KP 

Mūzikas 

antropoloģija 

3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un 

interpretācijas 

māksla 

3 P/G 50 30 30E/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 50 30  30i/3   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

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

Kultūras projektu 

vadība 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

4,5 P/G 90 30    30E/4,5 

Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

9 P/G 210 30 30i/9    
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-

punktu 

skaits 
 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 
 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

B daļa apakšnozares  /Muzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi   –  30 KP  
Specializācijas  

B1 – Mūzikas vēsture 

B2 – Mūzikas teorija 

B3 - Mūzikas socioloģija 

B4- Mūzikas filosofija 

B5 - Mūzikas pedagoģija 

B6 - Mūzikas psiholoģija 

B7 - Mūzikas antropoloģija 

Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/ 

1,5 

15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 

Specializācijas 

profilkursi : 

specializācijas 

profilkursus un to 

saturu nosaka 

maģistra darba 

tēma, tie tiek 

veidoti pēc 

individuāla plāna. 

21 

 

 

 

 

 

4,5 

G 410 

 

 

 

 

 

90 

150 

 

 

 

 

 

30 

45/4,5 

 

 

 

 

 

15i/1,5 

45/10,5 

 

 

 

 

 

15i/3 

30/3 

 

 

 

 

 

- 

30/3 

 

 

 

 

 

- 

Audiālā uztvere un 

uzmanība 

3 G 50 30 30i/3    

Baltijas mūzika 

21.gs. sākumā 

7,5 G 170 30  30i/7,5   

Mūzikas 

terminoloģija 

3 G 50 30   30i/3  

Akadēmisko tekstu 

stilistika un 

rediģēšana 

3 G 50 30    30i/3 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Augstskolas 

asistenta prakse 

9 I 230 10   5i/4,5 5i/4,5 

Specializācijas 

prakse 

9 I 225 15  5i/4,5 5i/3 5i/1,5 

Zinātniskā darba 

prakse 

4,5 I 110 10   5i/3 5i/1,5 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 680 120 30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 

zināšanu/ prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 

zināšanu/ prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-

punktu 

skaits 
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Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 
 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

B daļa apakšnozares /Etnomuzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/ 

1,5 

15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 

Specializācijas 

profilkursi : 
specializācijas 

profilkursus un to 

saturu nosaka 

maģistra darba tēma, 

tie tiek veidoti pēc 

individuāla plāna. 

21 

 

 

 

 

 

4,5 

G 410 

 

 

 

 

 

90 

150 

 

 

 

 

 

30 

45/4,5 

 

 

 

 

 

15i/1,5 

45/10,5 

 

 

 

 

 

15i/3 

30/3 

 

 

 

 

 

- 

30/3 

 

 

 

 

 

- 

Audiālā uztvere 

un uzmanība 

3 G 50 30 30i/3    

Baltijas mūzikas 

vēsture 21.gs. 

sākumā 

7,5 G 170 30  30i/7,5   

Mūzikas 

terminoloģija 

3 G 50 30   30i/3  

Akadēmisko 

tekstu stilistika 

un rediģēšana 

3 G 50 30    30i/3 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Etnomuzikoloģis

kie lauka pētījumi 

7,5 I 185 15  10i/4,5 5i/3  

Zinātniskā darba 

prakse 

6 I 145 15   10i/3 5i/3 

Projektu vadība 3 I 65 15   10i/1,5 5i/1,5 

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 150 10   5i/3 5i/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 680 120 30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-

punktu 
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Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 
 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

B daļa apakšnozares /Instrumentālā mūzika/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas kurss: 

Instrumentālās mūzikas 

stili   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas kurss: 

Interpretācijas māksla 

3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 

koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un žanru 

teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba prakse 4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas asistenta 

prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Koncertprakse 12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba izstrāde 

un aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi zināšanu/ 

prasmju padziļināšanai 

vai paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi zināšanu/ 

prasmju padziļināšanai 

vai paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

B daļa apakšnozares /Vokālā mūzika/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Vokālās mūzikas stili   3 G 50 30  30i/3   

Interpretācijas māksla 3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 

koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un žanru 

teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba prakse 4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas asistenta 

prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Koncertprakse 12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-

punktu 

skaits 
 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 
 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi zināšanu/ 

prasmju padziļināšanai 

vai paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi zināšanu/ 

prasmju padziļināšanai 

vai paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

B daļa apakšnozares / Kompozīcija / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  

Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Mūzikas stili   3 G 50 30  30i/3   

Mūsdienu 

kompozīcijas tehnikas 

3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 

koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un 

žanru teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

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

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba 

prakse 

4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas asistenta 

prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Kompozīcija un 

instrumentācija  

12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/4,5  30iv/4,5 30iv/7,5 30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 

zināšanu/ prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 

zināšanu/ prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

B daļa apakšnozares / Diriģēšana / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  

Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas 

kurss: 

Mūzikas stili   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas 

kurss: 

Interpretācijas 

māksla 

3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 

koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un 

žanru teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

3 G 40 40  20i/1,5 20i/1,5  

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-

punktu 

skaits 
 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 
 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba 

prakse 

4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Koncertprakse 12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

 

2.10.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas 

metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja – 

vairākus studiju kursus apgūst individuālajās nodarbībās, ir noteiktas patstāvīgā darba formas, 

kurās ir nodrošināta piekļuve modernajām tehnoloģijām (bibliotēkas un Informācijas tehnoloģiju 

klases darbība), ir izveidoti studiju kursi e-vidē. Atbilstoši studiju kursu apraksta plānojumam, 

docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet 

individuālās nodarbības praktikuma darba formā.  

Paplašinātajās katedru sēdēs, kurās piedalās arī maģistranti,  tiek izvērtētas un 

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

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

Tika konkretizētas gala pārbaudījumu prasības zināšanu un prasmju novērtēšanai, 

aktualizēti akadēmisko darbu izstrādes metodiskie norādījumi, uzlabojusies patstāvīgā darba 

kvalitāte. Kontaktstundu kvalitāte vērtējama kā laba un ļoti laba, atkarībā no docējamajiem 

studiju kursiem tiek izmantotas daudzveidīgas darba metodes. Kontaktstundu apmeklējumu 

katedru akadēmiskais personāls vērtē kā apmierinošu, norādot, ka to bieži traucē apstāklis, ka 

maģistranti strādā. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas praksi īsteno:  

- Zinātniskā darba praksi – konferencēs, kuras organizē JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs, 

kā arī sadarbībā ar Latvijas (īpaši Daugavpils Universitāti) un ārvalstu augstskolām Erasmus 

programmu ietvaros, kā arī koncertlekcijās, kuras organizē JVLMA koncertdaļa.  

- Augstskolas asistenta prakse notiek JVLMA atbilstoši docētāju sastādītajai darba programmai, 

maģistranti ir mācībspēku asistenti, asistenta praksi maģistranti  uzskaita asistenta prakses 

pārskatā.  

- JVLMA koncertdaļa koncertpraksi organizē gan Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē, gan 

Ērģeļzālē, gan ārpus Mūzikas akadēmijas – īpaši Latvijas Mūzikas vidusskolās.  

- Etnomuzikoloģiskie lauka pētījumi parasti notiek Latvijas reģionos, vienojoties ar kultūras 

institūcijām un sadarbībā ar Kultūras ministrijas kultūras ekspertiem. 



669 

 

 Studiju kursu apguves secības plānojumā ir ievērota satura pēctecība.  

Studiju programmas saturs ir veidots tā, lai maģistranti teorētiskās atziņas paralēli 

aprobētu praktiskajā darbībā. Šāda pieeja ļauj maģistrantam jau studiju laikā integrēties darba 

tirgus vai pētnieciskajā vidē. Studiju programmas apguve paredzēta 4 semestru periodā LV 80/ 

ECTS 120 kredītpunktu apjomā. Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par 

praksi), ja pārbaudījuma vērtējums ir pozitīvs. Studiju rezultāti tiek uzskaitīti, atspoguļoti studiju 

kartēs, apspriesti un analizēti katedru sēdēs katra semestra noslēgumā, kā arī semestra darba procesā.  

Specializāciju studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti 

atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

Studiju programmas realizācijā izmantotās pasniegšanas metodes atbilst programmas 

mērķiem un uzdevumiem. Regulārajās katedras sēdēs tika diskutēts par konkrētu metožu lietderību, 

aplūkojot to pielietojumu gan vietējā, gan starptautiskā līdzīgas ievirzes izglītības programmu 

kontekstā. Lai nodrošinātu maksimālu patstāvīgā darba efektivitāti, kontaktstundās tika skaidri 

formulēti uzdevumi un piedāvāti paraugi tajā līmenī, kuru maģistrantam jācenšas sasniegt 

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

nodarbībās maksimāli skaidri 1) strukturēts sniedzamais materiāls; 2) izceltas pamatzināšanas (kuras 

jāpatur aktīvajā atmiņā); 3) norādīti ceļi savu zināšanu padziļināšanai (praktiskās darba formas, 

ieteicamā literatūra, ieteicamo skaņdarbu apguve); 4) parādīta zināšanu praktiskā pielietojamība 

maģistrantu patstāvīgajā radošajā un studiju darbā. 

Datoru, multimediju un interneta izmantošana ir obligāti nepieciešama mūsdienīga studiju 

procesa sastāvdaļa. Šobrīd adekvāti studiju programmas mērķiem un uzdevumiem tiek izmantotas 

datortehnoloģijas bez kurām nav iedomājama kvalitatīva studiju procesa realizācija. Lekciju 

materiālu sagatavošanai bieži tiek izmantoti interneta resursi, taču vēl nepieciešams veikt gan radošu, 

gan materiāltehnisku ieguldījumu veiksmīgākai multimediju izmantošanai studiju procesā. 

Vērtēšana. Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu 

aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu 

vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan maģistranti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus 

apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi 

sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts.    

Maģistrantu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, 

ieskaitēs, semināros, lektorijos, studiju programmas noslēgumā – gala pārbaudījumos. Vērtēšanas 

veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas 

prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu maģistranti tiek iepazīstināti katra studiju kursa 

apguves sākumā.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus 

pamatprincipus: 

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

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

izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A daļas, B 

daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  

  Vērtēšanas pamatformas 

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

minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 

Vērtēšanas kritēriji 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

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

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

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

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

2.10.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 

atsaucēm uz informācijas avotiem 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras ministrija 

sadarbībā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu 

nodarbinātībai ir radītas plašas iespējas. Muzikologi strādā Televīzijā, radio, bieži vien izvēlas 

pašnodarbinātās personas statusu,  ir kultūras institūciju vadošie darbinieki, kultūras sfēras vadītāju 

padomnieki, ierēdņi, bet kultūrizglītības iestādēs muzikologiem ir plašs darba lauks, veicot mūzikas 

teorētisko priekšmetu pedagoga pienākumus. Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un 

kultūrizglītības institūciju uzskaitījums, kuros strādā JVLMA absolventi - muzikologi: 

Profesionālās organizācijas 

- Masu mediji 

- Latvijas Televīzija; 

- Latvijas Radio; 

- Latvijas Koncerti; 

- Nacionālā Opera un balets;  

- Akadēmiskais koris “Latvija”; 

     - Latvijas Radio koris; 

     - Orķstri; 

     - Teātri; 

     - Bibliotēkas 

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;  

            Profesionālās ievirzes mūzikas  

143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas 

programmas 
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2.10.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir 

bijuši). 

        Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izvērtēja studiju 

virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī akadēmiskā  maģistra studiju programmu Mūzika. 

Studiju virziena Mākslas studiju programmas vērtēja par četrām galvenajām vērtēšanas grupām:  

1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  
 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīmēta studiju 

programmas īstenošanas kvalitāte. Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu un rezultātus, 

komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes muzikologus  un nozares pedagogus, 

jaunie speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs.  
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2.10.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

 

1) studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 

Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izrakstus/anotācijas . 
 Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa Mūzikas zinātņu obligātie studiju kursi  –  30 ECTS KP 

Mūzikas 

antropoloģija 

3 P/G 1 sem. E Kursa mērķis ir iepazīstināt maģistrantus ar mūzikas antropoloģijas 

vēsturi (nozīmīgākajiem autoriem, teorijām, pieejām, paradigmām).  

Kursa uzdevumos ietilps teorētiska un praktiska iepazīšanās ar 

dažādām  mūzikas formām, atšķirīgām mūzikas sociālās dabas 

interpretācijas pieejām. Kursa virsuzdevums ir mācīties izmantot 

mūziku (tās ražošanu, izptatīšanu un izplatīšanos, pārdošanu un 

patērēšanu, baudīšanu un nepazišanu) plašāka sociālā konteksta 

analīzei. 

Noklausoties lekciju kursu un izpildot tā prasības, maģistrants 

1) orientējas mūzikas antropoloģijas vēsturē, autoros, pieejās, 

teorijās un izpētes metodēs;  

2) spēj analizēt mūzikas sociālās funkcionēšanas mehānismus un 

nozīmi;  

3) orientējas mūzikas kultūru un tehnoloģiju transformāciju 

vēsturē. 

Stils un 

interpretācijas 

māksla 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 

mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 

māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 

jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss 

attīsta prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas.  

Mūzikas 

psiholoģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss aplūko mūzikas un mākslas psihologu 

ievērojamākos pētījumus, jaunākās atziņas, psiholoģijas 

likumsakarību izpausmes atskaņotājmākslinieka, horeogrāfa, 

komponista, muzikologa un mākslu pedagoga darbībā.  

Kultūras 

socioloģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sabiedrības un kultūras attiecībām 

industriālā un postindustriālā sabiedrībā,, dzīves vērtībām un idejām, 

par jaunākajām teorijām kultūras socioloģijā kultūru globalizācijas 

apstākļos.  

Mūzikas 

uztveres 

fizioloģija 

1,5 P/G 1 sem. i Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres un 

apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt ar muzikālās 

apdāvinātības noteikšanas iespējām, absolūtās dzirdes fenomenu un 

emocionalitāti mūzikā. Aktualizēt diskusiju par kolektīvās muzicēšanas 

nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas mācīšanās kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 

- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 

- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā maģistrants iegūst prasmes un iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā mūzikas uztveri, 

mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma uzsākšanai. 

Kultūras 

projektu vadība 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju kā savstarpēji 

saistītu uzņēmējdarbības kopumu, iepazīstina ar uzņēmējdarbības 

veidiem, sniedz ieskatu uzņēmējdarbības tiesībās, ekonomikā un 

tirgzinībā, iepazīstina ar intelektuālā īpašuma  veidiem un aizsardzību, 

veido pamatprasmes projektu izstrādei. 

Mūzikas 

augstskolu 

didaktika 

4,5 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par augstskolu darba 

pamatdokumentiem, par studiju darba organizācijas principiem, studiju 

kursa apraksta izveides prasībām, par studiju darba formām, veidiem, 

metodēm, kompetences vērtēšanas principiem un kritērijiem.  

Zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

metodoloģija   

9 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 

diplomdarba izstrādei. 
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Studiju kursi ECTS 
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Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa apakšnozares  /Muzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi   –  30 ECTS KP  
Specializācijas izvēli nosaka maģistra darba tēma. 

B1 – Mūzikas vēsture. 

 Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkrētu mūzikas vēstures pētījumu lauku un 

pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

B2 – Mūzikas teorija.  

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkrētu mūzikas teorijas pētījumu lauku un 

pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

B3 - Mūzikas socioloģija. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas socioloģiju, sabiedrību kā vienotu sistēmu, 

mūzikas lomu dažādos sociālajos procesos, kā arī socioloģijas pētniecības metožu izmantošanu muzikoloģiskajā praksē.   

B4- Mūzikas filosofija. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas būtību, atsevišķu fenomenu nozīmi un vērtību,  

filosofiju kā zinātnes nozari, kas veido pasaules izpratni, balstoties uz izziņas, vērtību, ētisko un estētisko pieeju, kā arī mūzikas filozofijas 

pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

B5 - Mūzikas pedagoģija. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas nozīmi izglītībā, likumsakarībām mūzikas 

mācīšanas un audzināšanas procesos, mūzikas pedagoģijas pētniecības metodoloģiju un konkrētu pētījumu lauku, kas nodrošina oriģinalitāti 

ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā mūzikas pedagoga darbībā. 

B6 - Mūzikas psiholoģija. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas psiholoģijas likumsakarībām mūziķa radošajās 

izpausmēs, pētījumu nostādnēm, jaunākajām atziņām un metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā 

muzikologa darbībā.  

B7 - Mūzikas antropoloģija. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis zināšanas par mūzikas procesiem kultūrā un sabiedrībā, mūzikas  un skaņas 

simboliskajām funkcijām, mūzikas un varas lomu ideoloģijā un politikā, mūzikas antropoloģiju kā sociālās antropoloģijas un 

muzikoloģijas atzaru, balstītu uz 20. gs. strukturālisma un funkcionālisma filozofiju un metodoloģiju, kas sekmē inovatīvas p ieejas ideju 

attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā.  

Zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 

diplomdarba izstrādei. 

Svešvaloda 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 

svešvalodas prasmes.  

Specializācijas 

profilkursi : 

specializācijas 

profilkursus un 

to saturu nosaka 

maģistra darba 

tēma, tie tiek 

veidoti pēc 

individuāla 

plāna. 

21 G 4 sem. i Specializācijas profilkursus un to saturu nosaka maģistra darba 

tēma. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 ECTS KP 
Augstskolas 

asistenta prakse 

9 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 

studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 

rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 

akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 

pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 

tirgū.  

Specializācijas 

prakse 

9 I 3 sem. i 

Zinātniskā 

darba prakse 

4,5 I 3 sem. i 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā maģistrants 

spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 

apjoms apakšnozarē Muzikoloģija ir vismaz 80 lpp. 
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Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 

prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas 

apakšnozarē. 

 

B daļa apakšnozares /Etnomuzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 

diplomdarba izstrādei. 

Svešvaloda 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 

svešvalodas prasmes.  

Specializācijas 

profilkursi : 

specializācijas 

profilkursus un 

to saturu nosaka 

maģistra darba 

tēma, tie tiek 

veidoti pēc 

individuāla 

plāna. 

21 G 4 sem. i Specializācijas profilkursus un to saturu nosaka maģistra darba 

tēma. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 ECTS KP 
Etno-

muzikoloģiskie 

lauka pētījumi 

7,5 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 

studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 

rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 

akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 

pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 

tirgū.  

Zinātniskā 

darba prakse 

6 I 2 sem. i 

Projektu vadība 3 I 2 sem. i 

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 2 sem. i 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā maģistrants 

spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 

apjoms apakšnozarē Etnomuzikoloģija ir vismaz 80 lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 

prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas 

apakšnozarē. 

 

 

B daļa apakšnozares /Instrumentālā mūzika/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 

diplomdarba izstrādei. 

Specializācijas 

kurss: 

Instrumentālās 

mūzikas stili   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumentālā žanra skaņdarbu 

stilu novitātēm un ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko 

problēmu loku. Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un vērtēt 

dažādu stilu skaņdarbu redakcijām un interpretācijām  

Specializācijas 

kurss: 

Interpretācijas 

māksla 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 

mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 

māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 

jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss attīsta 

prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas. 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 

analīzes 

koncepti 

6 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, 

apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves 

loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants spēj analizēt 

mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 

laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 

formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 

pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu un 

žanru teorijas 

6 G 3 sem. i 

Mūsdienu 

mūzikas 

notācija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 

svešvalodas prasmes. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā 

darba prakse 

4,5 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 

studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 

rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 

akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 

pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 

tirgū.  

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Koncertprakse 12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā maģistrants 

spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 

apjoms apakšnozarē Instrumentālā mūzika ir vismaz  40  lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 

prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas 

apakšnozarē. 

 

 

B daļa apakšnozares / Vokālā mūzika / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 

diplomdarba izstrādei. 

Vokālās 

mūzikas stili   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par vokālā žanra skaņdarbu stilu 

novitātēm un ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko problēmu 

loku. Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un vērtēt vokālo stilu 

skaņdarbu interpretācijas.  

Interpretācijas 

māksla 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 

mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 

māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 

jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss attīsta 

prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas. 

Mūzikas 

analīzes 

koncepti 

6 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, 

apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves 

loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants spēj analizēt 

mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 

laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 

formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 

pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu un 

žanru teorijas 

6 G 3 sem. i 

Mūsdienu 

mūzikas 

notācija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 

svešvalodas prasmes. 
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Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā 

darba prakse 

4,5 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 

studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 

rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 

akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 

pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 

tirgū.  

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Koncertprakse 12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā maģistrants 

spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 

apjoms apakšnozarē Vokālā mūzika ir vismaz  40  lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 

prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas 

apakšnozarē. 

 

 

B daļa apakšnozares / Kompozīcija / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 

diplomdarba izstrādei. 

Mūzikas stili   3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas stilu novitātēm un ar to 

saistīto teorētisko un māksliniecisko problēmu loku. Studiju kurss 

attīsta prasmes analizēt un vērtēt dažādu stilu kompozīcijas, 

skaņdarbu interpretācijas atšķirības, mūzikas valodas īpatnības. 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 G 1 sem. E Studiju kursā maģistranti iepazīstas ar dažādu  reģionu, stilu, 

žanru un laikmetu kompozīcijas tehnikām, to piemērošanu 

praktiskajā komonista radošajā darbībā. 

 

Mūzikas 

analīzes 

koncepti 

6 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, 

apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves 

loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants spēj analizēt 

mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 

laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 

formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 

pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu un 

žanru teorijas 

6 G 3 sem. i 

Mūsdienu 

mūzikas 

notācija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 

svešvalodas prasmes. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā 

darba prakse 

4,5 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 

studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 

rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 

akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 

pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 

tirgū.  

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Kompozīcija un 

instrumentācija  

12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  

Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā maģistrants 

spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 

apjoms apakšnozarē Kompozīcija ir vismaz  40  lpp. 
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

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 studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 

prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas 

apakšnozarē. 

 

 

B daļa apakšnozares / Diriģēšana / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 

diplomdarba izstrādei. 

Specializācijas 

kurss: 

Mūzikas stili   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par kora žanra skaņdarbu stilu 

novitātēm un ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko problēmu 

loku. Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un vērtēt vokālo stilu 

skaņdarbu interpretācijas.  

Specializācijas 

kurss: 

Interpretācijas 

māksla 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 

mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 

māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 

jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss attīsta 

prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas. 

Mūzikas 

analīzes 

koncepti 

6 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, 

apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves 

loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants spēj analizēt 

mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 

laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 

formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 

pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu un 

žanru teorijas 

6 G 3 sem. i 

Mūsdienu 

mūzikas 

notācija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 

svešvalodas prasmes. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā 

darba prakse 

4,5 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 

studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 

rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 

akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 

pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 

tirgū.  

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Koncertprakse 12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā maģistrants 

spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 

apjoms apakšnozarē Diriģēšana  ir vismaz  40  lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 

prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas 

apakšnozarē. 
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2) Studiju programmas satura 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  - uz profesionālā bakalaura kompetences bāzes 

padziļinātas un paplašinātas zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa profesijas 

standartam Muzikologs (profesijas standarti atrodas Latvijas Republikas Profesiju 

klasifikatora Pielikumu sadaļā, pielikums apstiprināts ar MK noteikumiem) un  Ministru 

kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) 7.līmeņa aprakstu 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 

Mākslas īstenotās programmas, tai skaitā arī akadēmiskā maģistra studiju programmu Mūzika. 

Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti augsts.  

Akadēmiskā maģistra studiju programmas Mūzika satura atbilstība Ministru kabineta 

2001.gada 20.novembra noteikumu Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu maģistra studiju programmu prasībām.  

Noteikumi par valsts akadēmiskās 

izglītības standartu maģistra 

studiju programmu prasībām 

(izvilkums): 

IV. Maģistra studiju programmas  

23. Maģistra programmas apjoms 

ir 80 kredītpunktu, no kuriem 

ne mazāk kā 20 kredītpunktu 

ir maģistra darbs.  

 

 

 

 
24. Maģistra studiju programmas 

obligātajā saturā  

ietver attiecīgās zinātņu nozares 

vai apakšnozares izvēlētās jomas 

teorētisko atziņu izpēti (ne mazāk 

kā 30 kredītpunktu)  

un teorētisko atziņu aprobāciju 

zinātņu nozares vai apakšnozares 

izvēlētā jomas aktuālo problēmu 

aspektā (ne mazāk kā 15 

kredītpunktu)  

 

Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības studiju programmas 

Mūzika  satura un apjoma parametri: 

 

Programmas apjoms ir 80 KP ar kopējo studiju ilgumu 2 gadi 

pilna laika studijās. 

Maģistra darbs ir 20 KP apjomā. Maģistra darbs ir pētnieciskā 

darba izstrāde un aizstāvēšana izvēlētajā mūzikas 

apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus 

zinātniskus secinājumus. Maģistra darba apjoms apakšnozarēs 

Muzikoloģija un Etnomuzikoloģija ir vismaz 80 lpp., bet 

apakšnozarēs Instrumentālā mūzika, Vokālā mūzika, 

Kompozīcija un Diriģēšana – vismaz 40 lpp. 
 

Kopā 40 KP 

A daļa 20 KP - Mūzikas nozares obligātie studiju kursi ietver 

teorētisko atziņu izpēti Mūzikas antropoloģijā, Mūzikas 

psiholoģijā, Stilu un interpretācijas mākslā, Kultūras 

socioloģijā, Sociālajā psiholoģijā, Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģijā, Mūzikas augstskolu didaktikā un 

Kultūras projektu vadībā. 

B daļa 20 KP -  Mūzikas apakšnozaru kursi ietver izvēlētās 

jomas teorētisko atziņu izpēti. 

apakšnozares Muzikoloģija specializācijas: 

B1 – Mūzikas vēsture  

B2 – Mūzikas teorija 

B3 - Mūzikas socioloģija 

B4 - Mūzikas filosofija 

B5 - Mūzikas pedagoģija 

B6 - Mūzikas psiholoģija 

B7 - Mūzikas antropoloģija 

apakšnozares Etnomuzikoloģija  specializācijas profilkursus un 

to saturu nosaka maģistra darba tēma; 

apakšnozares Instrumentālā mūzika specializācijas kursu 

saturu nosaka maģistra darba tēma; 
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apakšnozares Vokālā mūzika specializācijas kursu saturu 

nosaka maģistra darba tēma; 

apakšnozares Kompozīcija specializācijas kursu saturu nosaka 

maģistra darba tēma; 

apakšnozares Diriģēšana specializācijas kursu saturu nosaka 

maģistra darba tēma. 
 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 15 KP,  

atbilstoši izvēlētajai mūzikas apakšnozarei ietver šādus 

studiju kursus:  Zinātniskā darba prakse, Specializācijas 

prakse,  Augstskolas asistenta prakse, Projektu vadības 

prakse, Koncertprakse, Kompozīcija un instrumentācija. 
 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem. 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 8294,87 

- Akadēmiskā personāla izmaksas gadā uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 

3343,66 

- 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 1792,67 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11 x 1,5 maģ. koefic.  = EUR 1792,67) 

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 457,72 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 457,72) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 521,64 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 521,64) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1615,01 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 1615,01) 

- Sportam gadā – EUR 38,41 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 38,41) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 19,24 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 19,24) 
 

Viena maģistranta studiju izmaksas kalkulācija 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

 

1. 

Stils un interpretācijas 

māksla, eks. 

30 : 3 = 10,5  11,75 123,38 29,10 152,48 

Mūzikas psiholoģija, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Kultūras projektu vadība, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija, iesk. 

15 : 30 = 0,5 11,75 5,88 1,39 7,27 

Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija, iesk. 

30 : 3 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Specializācijas 

profilkursi, iesk. 

45 : 1,5 = 30 11,75 352,50 83,15 435,65 

Maģistra darba izstrāde, 

iv 

30 11,75 352,50 83,15 435,65 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
85,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

225/ 

15 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1245,24 : 5 mēn. = € 249,05 + (1 mēn. atv.) x 6  = EUR 1494,29 

 

2. 

Kultūras socioloģija, 

iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija, iesk. 

30 : 3 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Svešvaloda, iv 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Specializācijas 

profilkursi, iesk. 

45 : 1,5 = 30 11,75 352,50 83,15 435,65 

Specializācijas prakse, 

iesk. 

10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Maģistra darba izstrāde, 

iv 

30 11,75 352,50 83,15 435,65 

C daļas studiju kursi, iesk. 15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
91  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

175/ 

11,5 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1325,11 : 5 mēn. = € 265,02 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1590,13  

   

3. 

Mūzikas antropoloģija, 

eks. 

30 : 3 = 10 + eks. 

0,5 = 10,5 

11,75 123,38 29,10 152,48 

Svešvaloda, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

Specializācijas 

profilkursi, iesk. 

30 : 1,5 = 20 11,75 235 55,44 290,44 

Augstskolas asistenta 

prakse, iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Specializācijas prakse, 

iesk. 

10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Zinātniskā darba prakse, 

iesk. 

10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Projektu vadība, iesk. 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Maģistra darba izstrāde, 

iv 

30 11,75 352,50 83,15 435,65 

C daļas studiju kursi, iesk. 15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
105,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

155/ 

 

10,5 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1535,69 : 5 mēn. = € 307,14  + (1 mēn. atv.) x 6  =   € 1842,83  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi kopā 

EUR 

 

4. 

 

Augstskolu didaktika, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 eks. 

= 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Svešvaloda, iv. 15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Specializācijas profilkursi, 

iesk. 

30 : 1,5 = 20 11,75 235 55,44 290,44 

Augstskolas asistenta 

prakse, iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Specializācijas prakse, iesk. 5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Zinātniskā darba prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Maģistra darba izstrāde un 

aizstāvēšana, DE 

30 + DE 3 = 33 11,75 387,75 91,47 479,22 

Maģistra darba 

izvērtēšana, DE 

 

2 st. x 3 komisijas loc. 

= 6 st. 

11,75 

 

 

70,50 

 

16,63 

 
87,13 

 

Maģistra darba 

recenzēšana, DE 

18 11,75 211,50 49,89 261,39 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 
101  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

120/ 

 

8 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1466,72 : 5 mēn. = € 293,34  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1760,06  semestrī 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 4. semestrim kopā EUR 6687,31  (seši tūkstoši seši simti 

astoņdesmit septiņi euro 31 cents) : ar 2 akadēmiskajiem gadiem =  

vid. akadēm. gadā EUR 3343,66 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 4. semestrim kopā – 383 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 95,75 stundas 

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 191,5 stundas (uz vienu 

pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 4,2 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 4.semestrim kopā:  675 stundas 

semestrī – 168,75 stundas  (675 stundas : ar 4 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 11,25 stundas (168,75 stundas : ar 15 nedēļām) 

4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 

Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA. Studiju programmas apraksts  ir 

salīdzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas adrese: www.polifonia-

tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas konservatoriju asociācijas 

izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji pamatojas uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 

līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Sibēliusa Mūzikas akadēmiju (Helsinki, 

Somija) un F. Šopena Varšavas Mūzikas Universitāti (Polija). Helsinku un Varšavas mūzikas 

augstskolās maģistra studijas sastāv no pirmās augstākās izglītības (bakalaura) pakāpes (3 studiju 

gadi) un otrās augstākās izglītības (maģistra) pakāpes (2 studiju gadi) - kopīgā 5 gadu maģistra 

studiju programmas. Tas arī nosaka vairākas būtiskas atšķirības studiju kursu piedāvājumā, 

salīdzinot ar JVLMA, kurā, ievērojot iegūstamo humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā, studiju 

programmā ietverts plašāks un daudzpusīgāks gan  specializācijas, gan vispārizglītojošo studiju 

http://www.polifonia-/
http://www.polifonia-/
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kursu kopums. Tāpat kā JVLMA abu valstu augstākās izglītības sistēmā studiju programmas 

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

Lai maģistranti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējam - bakalaura līmeņa sagatavotībai.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā akadēmiskā maģistra studiju 

programma Mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  mūzikas pētnieku 

sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 
 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- studējošo skaits kopā - 8 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 8, par fiziskas 

personas līdzekļiem studēja 0 maģistranti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  1 maģistrants, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 1 maģistrants, par fiziskas personas līdzekļiem – 0 maģistranti; 

- absolventu skaits kopā – 2 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem – 2 maģistranti, par 

studiju maksu  – 0 maģistranti; 
 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

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 6 maģistranti (studentu aptaujas anketas atrodas 

Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 

ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā saņem kvalitatīvas izglītību, tās zināšanas 

un prasmes, kuras būs nepieciešamas nākošajam speciālistam: 

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās specializācijas nepieciešamajām kompetencēm, ir 

iespējas atbilstoši maģistra darba tēmai izvēlēties specializācijas studiju kursus, kurus ir 

iespējams apgūt arī citās augstskolās; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos arī par 

kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem. 

Maģistranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos pētniecības projektos, 

meistarklasēs, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā; 

Arī 2015.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 pre t studiju procesa 

gaitu un muzikoloģijas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 

 Apkopojot absolventu Aptaujas anketā pausto viedokli, ir secināts, ka: 

 - studijām uzstādītos mērķus absolventi ir sasnieguši, ar sasniegto zināšanu un prasmju līmeni ir 

apmierināti; 

- iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu speciālistam uzticētos 

pienākumus; 

- apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes prasībām. 

   Pozitīvi tiek vērtēta arī asistenta prakse, kas ievada augstskolas pedagoģiskajā darbā. 

Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās plašas iespējas iesaistīties dažādos 

pētniecības un radošajos projektos.  

Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi) 

augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no 

absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.  Izanalizējot saņemto informāciju, 

varam secināt, ka mūsu absolventi visi amatos, kas ir saistīti ar muzikoloģijas nozari. 
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8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

      2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 

iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus pasākumus 

un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

 Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no 

dalībniekiem pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 

 Darbība JVLMA iekšienē.   

 Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu pieteikumu 

izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam atbalstam var 

pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  

       Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

        Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, 

Senātā, Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

 Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā JVLMA, 

kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 23. JVLMA 

labākā kameransambļa konkursā. 

    JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā ar 

viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, kas 

guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. Atvērto 

durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

      Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī kopīgi 

ar JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

 Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo identitāti. 

     Darbība ārpus JVLMA. 

 JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas 

Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākusi 

piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kur tiek 

pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

 Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pārstāv 

JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

 Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. gada 

stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 
 

Muzikoloģijas katedras darbības attīstības plāns 

Muzikoloģijas katedra, izvērtējot līdz šim paveikto akadēmiskās maģistra studiju programmas 

Mūzika īstenošanā, kā prioritārus turpmākajā darbā  joprojām izvirza šādus ilgtermiņa uzdevumus: 

 regulāri aktualizēt maģistra studiju programmas saturu, pievēršot uzmanību citu 

valstu pieredzei līdzīgu studiju programmu realizācijā un apsverot iespējas integrēt šo pieredzi 

JVLMA maģistra studiju programmās; 

 paplašināt iespējas studēt programmā plašākam studentu skaitam, sabalansējot 

studiju programmas mērķus, uzdevumus un rezultātus ar darba tirgus piedāvājumu un iespējām;  

 intensificēt topošo muzikologu radošā un pētnieciskā darba aktivitātes, 

iesaistoties un iniciējot konkrētus radošos un pētnieciskos projektus;  

 turpināt sistemātiski strādāt pie akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, 

apmācības un attīstības politikas, piesaistot aktīvus un radošus nozarē strādājošus muzikologus, 

kā arī studiju programmas absolventus; 

 katedras attīstības stratēģiju balstīt uz augsti kvalificēta akadēmiskā personāla 

dinamisku darbu Mākslas zinātnes muzikoloģijas apakšnozares mūsdienu pieredzes un darba 

virzienu kontekstā. 
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

 

2.11. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

1) Studiju programmas nosaukums: 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

doktora studiju programma 

„Muzikoloģija“ 

kods 51212 

 

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija: 

 Mākslas zinātņu doktora grāds zinātniskais grāds/- 

 

 

3) Studiju programmas mērķi 

sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus mākslas zinātnes 

nozares muzikoloģijas apakšnozarē, nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu 

kompetenci un starptautiski pielīdzināmu mākslas zinātņu doktora grādu. 

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- maksimāli attīstīt katra doktoranta individuālās zinātniski pētnieciskās un radoši 

mākslinieciskās spējas; 

- sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas doktoranta izvēlētajā muzikoloģijas 

specializācijas jomā;  

- izkopt doktoranta akadēmiskā darba iemaņas, strādājot ar augstskolas studentiem 

un mūzikas vidusskolu vecāko kursu audzēkņiem; 

- nodrošināt iespēju jau studiju laikā iekļauties starptautiskajā zinātniskajā apritē;  

- sniegt doktorantam nepieciešamo metodisko un organizatorisko palīdzību, lai 

studijas vainagotos ar promocijas darba aizstāvēšanu. 

 

2.11.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 

8.līmenim 

 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

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

Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas, specializāciju   Vēsturiskā 

muzikoloģija,  Sistemātiskā muzikoloģija,  Etnomuzikoloģija  profilkursus atbilstoši 

promocijas darba tēmai,  spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālās zinātniskās teorijas 

un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes 

mākslas zinātnes nozares  muzikoloģijas apakšnozarē un dažādu jomu (mūzikas 

psiholoģijas, mūzikas pedagoģijas, atskaņotājmākslas) saskarē. 
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Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

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

Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas, zinātniskā darba aprobācijas 

prakses un specializāciju studiju kursus, uz promocijas darba vajadzībām vērstas 

svešvalodu studijas,  kā arī brīvās izvēles studiju kursus, spēj patstāvīgi izvērtēt un 

izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu 

robežu paplašināšanā, devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumu praksē, 

īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu 

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

darbības jomu ar plašākām zinātniskajām aprindām muzikoloģijā un sabiedrību 

kopumā. Studiju laikā, kas galvenokārt notiek patstāvīgā darba formā, izmantojot 

prakses iespējas dalībai starptautiskajos projektos, doktorants spēj patstāvīgi paaugstināt 

savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares 

starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, strādājot JVLMA Zinātniskās 

pētniecības centra organizētajos projektos, doktorants ir guvis praktiskās iemaņas vadīt 

pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur 

nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes. 
 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Studiju programmas Muzikoloģija apguves rezultātā doktorants spēj, veicot  

patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus, kā 

arī inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un 

vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā.    
 

2.11.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju 

programmu)  

Uzņemšanai doktora studiju programmā Muzikoloģija nepieciešams humanitāro 

vai starpnozaru zinātņu maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds 

mūzikā/mūzikas pedagoģijā.  

Studijām doktora studiju programmā Muzikoloģija reflektantam jānokārto šādi 

iestājpārbaudījumi: 

 kolokvijs par pieteikto promocijas darba tēmu, pētniecisko un radošo 

darbu; 

 svešvaloda 
 

2.11.4. 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 plānojumu) 
 

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

 

Studiju kursi 

 

KP 

LV/ 

ECTS 

 

Nodarb. 

veids 

 

 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

 

Patst.darba 

stundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

pārbaudījuma veids / KP 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

3. 

sem. 

4. 

sem. 

5.  

sem. 

6. 

sem. 

I  Obligātā daļa - Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde, LV 100 KP/ECTS 150 KP  

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas *) 

a) promocijas 

darba literatūra 

(1.-6. sem.) 

b) rogrammas 

bāzes literatūra  

(1.-3.sem.) 

 

100/ 

150 

I 240 2280 40 iv 

/10 

40 E 

 /18 

40 i 

/7 

40  

/10 

 

E 

 

5/ 

10 

40  

/8 

 

iv 

 

5/ 

 2 

40  

/10 

 

 PE 

 

/ 10 

 

 

I 

 

 

25 

 

 

1455 

 

 

5  

iv/4 

 

 

5 

iv/ 6 

 

 

5 

E/ 5 
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Studiju kursi 

 

KP 

LV/ 

ECTS 

 

Nodarb. 

veids 

 

 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

 

Patst.darba 

stundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

pārbaudījuma veids / KP 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

3. 

sem. 

4. 

sem. 

5.  

sem. 

6. 

sem. 

II Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi, LV 32KP/ECTS 48 KP  

Vēsturiskā 

muzikoloģija 
(studiju kursus 

plāno 

doktorants kopā 

ar promocijas 

darba vadītāju 

atbilstoši 

promocijas 

darba tēmai) 

22/33 I 180 700 30i/2 30i/2 30i/3 30i/3 30i/6 30E/6 

Pētniecības 

metodoloģija 

un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      

Svešvaloda 
(pēc doktoranta 

izvēles): 

angļu valoda; 

vācu valoda; 

franču valoda; 

itāļu valoda 

krievu valoda) 

8/12 G 120 200 30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 

30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 

  

Sistemā-

tiskā 

muzikolo-

ģija 
(studiju kursus 

plāno 

doktorants kopā 

ar promocijas 

darba vadītāju 

atbilstoši 

promocijas 

darba tēmai) 

22/33 I 180 700 30i/2 30i/2 30i/3 30i/3 30i/6 30E/6 

Pētniecības 

metodoloģija 

un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      

Svešvaloda 
(pēc doktoranta 

izvēles): 

angļu valoda; 

vācu valoda; 

franču valoda; 

itāļu valoda 

krievu valoda) 

8/12 G 120 200 30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 

30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 

  

Etno-

muzikolo-

ģija 
(studiju kursus 

plāno 

doktorants kopā 

ar promocijas 

darba vadītāju 

atbilstoši 

promocijas 

darba tēmai) 

22/33 I 180 700 30i/2 30i/2 30i/3 30i/3 30i/6 30E/6 

Pētniecības 

metodoloģija 

un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      
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Studiju kursi 

 

KP 

LV/ 

ECTS 

 

Nodarb. 

veids 

 

 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

 

Patst.darba 

stundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

pārbaudījuma veids / KP 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

3. 

sem. 
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2.11.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas 

metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

          Studiju satura īstenošanas prasības: 

Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas 

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

saīsin. KP) apjomā.  

Studiju kursa apguvi doktorants īsteno divās tematiskajās daļās:  

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

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

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

kontaktstundas, 2280 patstāvīgā darba stundas.  

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

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

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

patstāvīgā darba stundas.  

Literatūras studiju tematiskā daļa sastāv no programmas bāzes literatūras un promocijas 

darba literatūras studijām. 

Programmas bāzes literatūras studijas attiecināmas uz visiem doktora studiju programmas  

Muzikoloģija doktorantiem. Bāzes literatūras sarakstu apstiprina Doktorantūras padome. 

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

ECTS KP apjomā. Promocijas darba literatūras studijas laikā no 1. līdz 3.semestrim notiek 

promocijas darba izstrādes ietvaros. Promocijas darba literatūras sarakstu sastāda promocijas darba 

vadītājs un doktorants studiju perioda sākumā, to aktualizē vai papildina promocijas darba 

izstrādes gaitā. Promocijas darba literatūras apguves sarakstu un apjomu promocijas darba vadītājs 

konkretizē doktoranta individuālā darba plāna uzdevumos.  

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

darba izstrādei LV 22/33 ECTS KP apjomā. 

Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi  
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Specializācijas profilkursus atbilstoši promocijas darba tēmai doktorants plāno kopā ar promocijas 

darba vadītāju, izstrādājot individuālo studiju plānu visam studiju periodam.  

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

32/48 ECTS KP apjomā. Specializācijas joma Vēsturiskā muzikoloģija sevī ietver studiju kursus, 

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

Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 180 

kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.  

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

32/48 ECTS KP apjomā.  Specializācijas joma Sistemātiskā muzikoloģija sevī ietver studiju 

kursus, kuru saturs aptver mūzikas teorētiskās disciplīnas, mūzikas estētiku, mūzikas socioloģiju 

un mūzikas antropoloģiju. Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju 

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

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

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

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

mūzikas etnogrāfijas, mūzikas arheoloģijas un organoloģijas disciplīnas. Kredītpunktus doktorants 

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

darba stundu studijās.  

- Specializācijās  Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija,  

Etnomuzikoloģija plānoto studiju kursu Pētniecības metodoloģija un metodes doktoranti apgūst 

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

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

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

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

datu apstrādē  un to lietošanu promocijas darba izstrādes gaitā.  

- Specializācijās  Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija, Etnomuzikoloģija plānoto 

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

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

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

promocijas darba vajadzībām vērstas svešvalodu studijas. Kopējo kredītpunktu apjomā 

doktorantam ir tiesības izvēlēties studēt vienu vai vairākas svešvalodas - angļu, vācu, franču, itāļu 

vai krievu – viena semestra ietvaros vienlaicīgi vai secīgi ar mērķi padziļināt iepriekš apgūtās 

svešvalodas zināšanas un prasmes vai saņemt pamatzināšanas citā, agrāk neapgūtā, bet 

zinātniskajam darbam nepieciešamā svešvalodā. 

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

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

Studiju kursu saturā var iekļaut vieslektoru lekciju ciklus, interpretu meistarklases, ārzemju 

studijās apgūtos speckursus u.c. Brīvās izvēles studiju kursus doktoranti apgūst laikā no 3. līdz 

5.semestrim  

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

kompetenci, kas iegūta 90 kontaktstundu un 150 patstāvīgā darba stundu studijās.  

Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV6/ECTS 9 KP 

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

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

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

iegūta 20 kontaktstundu konsultācijās un 140 patstāvīgā darba stundu studijās.  

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

studiju kursu  docēšanas prasmes augstskolā LV 2/ECTS 3 KP apjomā. Kredītpunktus doktorants 

iegūst, ja ir docēti studiju kursi vismaz 80 stundu apmērā.  
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             Studiju programmas īstenošanas gaitā doktorantiem ir nodrošināta individuāla pieeja – 

doktoranti vairākus studiju kursus apgūst individuālajās nodarbībās, ir noteiktas patstāvīgā darba 

formas, kurās ir nodrošināta piekļuve modernajām tehnoloģijām (bibliotēkas un Informācijas 

tehnoloģiju klases darbība), ir izveidoti studiju kursi e-vidē. Atbilstoši studiju kursu apraksta 

plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, 

bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā.  

Paplašinātajās Doktorantūras padomes sēdēs, kurās piedalās arī doktoranti,  tiek izvērtētas 

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

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

Studiju programmas realizācijā izmantotās pasniegšanas metodes atbilst programmas 

mērķiem un uzdevumiem. Regulārajās Doktorantūras padomes un Muzikoloģijas katedras sēdēs tika 

diskutēts par konkrētu metožu lietderību, aplūkojot to pielietojumu gan vietējā, gan starptautiskā 

līdzīgas ievirzes izglītības programmu kontekstā. Lai nodrošinātu maksimālu patstāvīgā darba 

efektivitāti, kontaktstundās tika skaidri formulēti uzdevumi un piedāvātas daudzveidīgas darba 

metodes  (datoru, multimediju un interneta izmantošana ir obligāti nepieciešama mūsdienīga studiju 

procesa sastāvdaļa). Šobrīd adekvāti studiju programmas mērķiem un uzdevumiem tiek izmantotas 

datortehnoloģijas bez kurām nav iedomājama kvalitatīva studiju procesa realizācija. Lekciju 

materiālu sagatavošanai bieži tiek izmantoti interneta resursi, taču vēl nepieciešams veikt gan radošu, 

gan materiāltehnisku ieguldījumu veiksmīgākai multimediju izmantošanai studiju procesā. 

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

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

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

vidusskolām, pētniecības un kultūras institūcijām un pašvaldībām. JVLMA studiju programmas 

īstenošana ir saistīta ar valsts pasūtījumu, lai nodrošinātu valstij nepieciešamo mūzikas pētnieku, 

muzikologu un akadēmiskā personāla sagatavošanu.  

      Akadēmiskā darba kvalitāti nodrošina zinātnes un studiju vienotība.  Ikviens JVLMA 

akadēmiskā personāla pārstāvis piedalās studiju procesā un veic pētniecības un mākslinieciskās 

jaunrades darbu. Notiek regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana - tiek 

organizētas ārvalstu augstskolu profesūras meistarklases JVLMA - vidēji 44 meistarklases gadā, 

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

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

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

pilnveide; akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide; valsts kultūras 

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

starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana; finansējuma avoti un 

infrastruktūras nodrošinājums. 

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

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

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

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

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

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

programmā iesaistītie mācībspēki (profesore A.Beitāne) piedalās citu valstu augstskolu studiju 

programmu izvērtēšanā kā eksperti, mūsu studiju programma tika salīdzināta ar Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmijas un Igaunijas Mūzikas akadēmijas studiju programmām un, izmantojot labāko 

pieredzi, tiek ieviestas satura korekcijas. 

Būtiska nozīme jauno zinātnieku izglītošanā ir JVLMA Zinātniskās pētniecības centram.  

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 
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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.  

Vērtēšanas sistēma. Doktoranta studiju rezultāti tiek vērtēti ik semestri: 

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

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

Promocijas padomes pārstāvim; 

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

rezultātus vērtē studiju kursa docētājs;  

3) studiju programmas daļas vai pilnas programmas apguves rezultātus kopumā vērtē DP un lemj 

par doktoranta atestāciju nākamajam periodam, studiju turpināšanu vai arī par studiju pabeigšanu.  

Doktoranta pienākumi: 

- reizi semestrī uzstāties JVLMA  doktorantu zinātnisko darbu lasījumos;  

- uzrakstīt katram semestrim plānoto promocijas darba apjomu un  

studiju noslēgumā iesniegt 75% pilna apjoma promocijas darbu, atbilstoši  

JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba izstrādes  

un noformēšanas kārtību; 

- patstāvīgi studēt programmas bāzes literatūru, promocijas darba literatūru un pierādīt savu 

kompetenci pārbaudījumos; 

- studiju laikā sagatavot vismaz divas publikācijas un uzstāties vismaz divās starptautiskajās 

konferencēs vai semināros; 

- katra semestra beigās atskaitīties DP par individuālā plāna izpildi.   

Doktora studiju programmas apguves noslēgumā notiek promocijas darba priekšaizstāvēšana.  

Priekšaizstāvēšanas datumu izsludina DP  6.semestra sākumā.  

Promocijas darbs atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba 

izstrādes un noformēšanas kārtību jāiesniedz vienu mēnesi pirms izsludinātā priekšaizstāvēšanas 

datuma. Doktoranta iesniegto promocijas darbu recenzē divi māklsas zinātnes attiecīgās 

apakšnozares eksperti.  

Promocijas darba priekšaizstāvēšanu vērtē DP, piedaloties vismaz  diviem Promocijas padomes 

pārstāvjiem, un pieņem lēmumu par studiju programmas apguves rezultātiem.  

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

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

lūgumu pārskatīt iegūto vērtējumu. Rektors uzdod DP divu darbadienu laikā izvērtēt tās lēmumu 

par doktoranta zināšanu vērtējumu un iesniegt motivētu skaidrojumu. Skaidrojumu paraksta vis i 

DP locekļi. Rektors izvērtē DP skaidrojumu un par savu lēmumu paziņo doktorantam divu dienu 

laikā.  

Doktora studiju programmas apguves rezultātā doktorants saņem JVLMA izziņu.  

Mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu doktorants iegūst atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot studiju kursu apguvi, ievēro šādus pamatprincipus:  

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

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

izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

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

studiju kursos. 

Vērtēšanas pamatformas 

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

minimālais studiju kursa apjoms - 2 kredītpunkti. 

Vērtēšanas kritēriji 

Doktoranta zināšanas un prasmes vērtē , izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 
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Apguves 

līmenis 
Atzīme Skaidrojums 

Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

 

2.11.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 

atsaucēm uz informācijas avotiem 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras ministrija 

sadarbībā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu 

nodarbinātībai ir radītas plašas iespējas. Muzikologi strādā nozares augstskolās, nozares pētniecības 

institūcijās, televīzijā, radio, ir kultūras institūciju vadošie darbinieki, kultūras sfēras vadītāju 

padomnieki, ierēdņi, arī kultūrizglītības iestādēs muzikologiem ir plašs darba lauks, veicot mūzikas 

teorētisko priekšmetu pedagoga pienākumus. Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un 

kultūrizglītības institūciju uzskaitījums, kuros strādā JVLMA absolventi - muzikologi: 

Profesionālās organizācijas 

- Masu mediji 

- Latvijas Televīzija; 

- Latvijas Radio; 

- Latvijas Koncerti; 

- Nacionālā Opera un balets;  

- Akadēmiskais koris “Latvija”; 

     - Latvijas Radio koris; 

     - Orķstri; 

     - Teātri; 

     - Bibliotēkas 

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;  

            Profesionālās ievirzes mūzikas  

143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas 

programmas 
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2.11.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir 

bijuši). 

        Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izvērtēja studiju 

virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī doktora studiju programmu Muzikoloģija. Studiju 

virziena Mākslas studiju programmas vērtēja par četrām galvenajām vērtēšanas grupām:  

1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  
 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīmēta studiju 

programmas īstenošanas kvalitāte. Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu un rezultātus, 

komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes muzikologus, pētniekus  un nozares 

pedagogus, jaunie speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū gan Latvijā, gan 

ārvalstīs.  
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2.11.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

 

1) studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 

Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izrakstus 
 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 v

ei
d

s 

 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite;  

iv – diferencēta 

ieskaite; 

PE- promocijas 

eksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Obligātā daļa - Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde, LV 100 KP/ECTS 150 KP  

Promocijas darba 

izstrāde un literatūras 

studijas  

a) promocijas darba 

literatūra 

(1.-6. sem.) 

b) programmas bāzes 

literatūra  

(1.-3.sem.) 

 

 

 

 

 

100/ 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā 

doktorants: 

- ir spējīgs patstāvīgi veikt oriģinālu 

zinātnisku pētījumu; 

- ir apguvis pētniecības metodoloģiju 

un darbam muzikoloģijā 

nepieciešamās metodes; 

- spēj patstāvīgi analizēt iegūtos 

rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus 

secinājumus; 

- apguvis akadēmiskā darba prasmes;  

- sagatavots aizstāvēt promocijas 

darbu un pēc promocijas darba 

aizstāvēšanas iegūt starptautiski 

pielīdzināmu doktora zinātnisko 

grādu Mākslas zinātņu doktors 

(Dr.art). 

II Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi, LV 32KP/ECTS 48 KP 

Vēsturiskā 

muzikoloģija; 

Sistemātiskā 

muzikoloģija; 

Etnomuzikoloģija 

 

 

 

 

 

 

22/ 

33 

 

I 

 

6 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursu apguves rezultātā, 

kurus doktorants  plāno kopā ar 

promocijas darba vadītāju atbilstoši 

promocijas darba tēmai, doktorants ir 

vispusīgi apguvis: 

Vēsturiskā muzikoloģijā - pasaules 

valstu, reģionu, skolu un stilu 

mūzikas izpēti vēsturiskā aspektā. 

 Sistemātiskā muzikoloģijā - 
mūzikas teorētiskās disciplīnas, 

mūzikas estētiku, mūzikas 

socioloģiju un mūzikas 

antropoloģiju. 

Etnomuzikoloģijā - pasaules tautu, 

reģionu un sociālo grupu mūzikas 

izpēti kultūras kontekstā, kā arī 

mūzikas etnogrāfijas, mūzikas 

arheoloģijas un organoloģijas 

disciplīnas. 

Pētniecības 

metodoloģija un 

metodes 

2/3 G 
1 sem. 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

 

 

Studiju saturs nodrošina jaunāko 

pētījumu metožu un pētījumu 

prezentēšanas paņēmienu apguvi, 

studiju kursa ietvaros doktorants 

saņem informāciju par jaunākām 

atziņām  pētniecības tehnoloģiju 

jomā, datu apstrādē  un to lietošanu 

promocijas darba izstrādes gaitā.  
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 v

ei
d

s 

 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite;  

iv – diferencēta 

ieskaite; 

PE- promocijas 

eksāmens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Svešvaloda 

(pēc doktoranta 

izvēles): 

angļu valoda; 

vācu valoda; 

franču valoda; 

itāļu valoda 

krievu valoda 

8/12 G 

4 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

Kursa saturu veido specializētas, uz 

promocijas darba vajadzībām vērstas 

svešvalodu studijas. Kopējo 

kredītpunktu apjomā doktorantam ir 

tiesības izvēlēties studēt vienu vai 

vairākas svešvalodas - angļu, vācu, 

franču, itāļu vai krievu – viena semestra 

ietvaros vienlaicīgi vai secīgi ar mērķi 

padziļināt iepriekš apgūtās svešvalodas 

zināšanas un prasmes vai saņemt 

pamatzināšanas citā, agrāk neapgūtā, 

bet zinātniskajam darbam nepieciešamā 

svešvalodā. 

III  Brīvās izvēles studiju kursi LV 6/ECTS 9 KP 

Izvēles kursi  6/9 G 

3 sem. 
 

i 

 

Kursu mērķis ir padziļināt vai 

paplašināt agrāk iegūtās zināšanas un 

prasmes vai iegūt jaunas, pēc kurām 

promocijas darba izstrādes gaitā 

radusies nepieciešamība. Studiju kursu 

saturā var iekļaut vieslektoru lekciju 

ciklus, interpretu meistarklases, 

ārzemju studijās apgūtos speckursus 

u.c. 

IV  Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP 

Akadēmiskā darba 

prakse 

2/ 3 I 
2 sem. 

 

i 

 

Akadēmiskā darba prakses ietvaros 

doktorants apgūst un pierāda studiju 

kursu  docēšanas prasmes augstskolā 

Zinātniskā darba 

prakse 

4/ 6 I 

4 sem. 
 

i 

 

Zinātniskā darba praksē doktorants 

aprobē pētnieciskā darba rezultātus 

(publikācijas, referāti konferencēs, 

semināros, zinātniskajos lasījumos 

u.c) 
 

2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā 

              Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Zinātniskās darbības likuma un Augstskolu 

likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē 

speciāls dokuments – Studiju satura un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta 

struktūra atbilst AL prasībām, programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un 

kompetence atbilst  Ministru kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  

2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 

8.līmeņa prasībām.  

   Studiju programma noslēdzas ar promocijas darba izstrādi un tā priekšaizstāvēšanu 

Doktorantūras padomē. Mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu piešķir Promocijas padome 

pēc promocijas darba aizstāvēšanas. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas prasības atbilst 

Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1001. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 

(promocijas) kārtība un kritēriji prasībām. 

    Studiju virziena Mākslas doktora studiju programma Muzikoloģija trešo reizi akreditēta uz 

sešiem gadiem, Studiju virziena akreditācijas lapas Nr.235, akreditācijas termiņš līdz 

23.05.2019. 
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3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem. 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 1415034 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 4754,43 

- 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 1195,11 gadā x  koefic. 3 = EUR 3585,33 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11 x koefic. 3)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā x  koefic. 3 = EUR 915,45 

(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15 x koefic. 3) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā x koefic. 3 = EUR 1043,28 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76 x koefic. 3) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā x koefic. 3 = EUR 3230,01  

(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67x koefic. 3) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 x koefic. 3 = EUR 76,83 

(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61 x koefic 3) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 x koefic. 3 = EUR 38,49 

(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83 x koefic. 3)  

Viena doktoranta studiju izmaksas kalkulācija 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju plānā/dalīts 

ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kopā 

EUR 

 

1. 

Promocijas darba 

izstrāde un literatūras 

studijas, iv 

45 11,75 528,75 124,73 653,48 

Muzikoloģijas studijas, 

iesk. 

30  11,75 352,50 83,15 435,65 

Pētniecības metodoloģija 

un metodes, iesk. 

30  11,75 352,50 83,15 435,65 

Svešvaloda, iv 30 11,75 352,50 83,15 435,65 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

135  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

135/ 

9 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1960,43 : 5 mēn. = € 392,09 + (1 mēn. atv.) x 6  = EUR 2352,52  

 

 

2. 

Promocijas darba 

izstrāde, eks., literatūras 

studijas, iv 

45 + eks. 1 st. x 7 

komis. loc. = 52 

11,75 611,- 144,13 755,13 

Muzikoloģijas studijas, 

iesk. 

30  11,75 352,50 83,15 435,65 

Svešvaloda, iv 30 11,75 352,50 83,15 435,65 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

112  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

105/ 

 

7 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1626,43 : 5 mēn. = € 325,29 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1951,72 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits (kst.) 

studiju plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz vienu 

studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi kopā 

EUR 

 

3. 

Promocijas darba 

izstrāde, iesk. literatūras 

studijas, eks. 

45 + eks. 1 st. x 7 komis. 

loc. = 52 

11,75 611,- 144,13 755,13 

Muzikoloģijas studijas, 

iesk. 

30  11,75 352,50 83,15 435,65 

Svešvaloda, iv 30 11,75 352,50 83,15 435,65 

Brīvās izvēles studiju 

kursi, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Zinātniskā darba prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

124,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

125/ 

8,5 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1807,96 : 5 mēn. = € 361,59 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 2169,55 

 

 

4. 

Promocijas darba izstrāde, eks. 

literatūras studijas, eks. 

45 + eks. 1 st. x 7 

komis. loc. = 52 

11,75 611,- 144,13 755,13 

Muzikoloģijas studijas, iesk. 30  11,75 352,50 83,15 435,65 

Svešvaloda, iv 30 11,75 352,50 83,15 435,65 

Brīvās izvēles studiju kursi, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Zinātniskā darba prakse, iesk. 5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 124,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

125/ 

8,5 

 

 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1807,96 : 5 mēn. = € 361,59 + (1 mēn. atv.) x 6  = EUR 2169,55 

 

 

5. 

Promocijas darba izstrāde, iv, 

literatūras studijas, iv 

45 11,75 528,75 124,73 653,48 

Muzikoloģijas studijas, iesk. 30  11,75 352,50 83,15 435,65 

Brīvās izvēles studiju kursi, 

iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Zinātniskā darba prakse, iesk. 5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Akadēmiskā darba prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Apmaksātās kontaktstundas kopā 92,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

100/ 

6,5 

 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1343,27 : 5 mēn. = € 268,65 + (1 mēn. atv.) x 6  = EUR 1611,92  
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Promocijas darba 

izstrāde, PE, literatūras 

studijas, PE 

50 + 10 = 60 11,75 705,- 166,31 871,31 

Promocijas darba 

priekšaizstāvēšanas   

komisijas darbs 

7 komis. loc. x 1 

st. = 7 st. 

11,75 82,25 19,40 101,65 

Promocijas darba 

priekšaizstāvēšanas darba 

izvērtēšana 

7 komis. loc. x 10 

st. = 70 st. 

11,75 822,5 194,03 1016,53 

Promocijas darba 

priekšaizstāvēšanas 

recenzēšana 

2 recenzenti x 25 

st. = 50 st. 

11,75 587,5 138,59 726,09 

Muzikoloģijas studijas, 

eks. 

30 + 3 = 33 11,75 387,75 91,47 479,22 

Zinātniskā darba prakse, 

iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Akadēmiskā darba 

prakse, iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Apmaksātās kontaktstundas 

kopā 

230  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

100/ 

 

6,5 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 3340,02 : 5 mēn. = € 668,- + (1 mēn. atv.) x 6  = EUR 4008,02 
 

Studiju izmaksas no 1. līdz 6. semestrim kopā EUR 14263,28  (četrpadsmit 

tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro 28 centi) : ar 3 akadēmiskajiem gadiem 

= vid. akadēm. gadā EUR 4754,43 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 6. semestrim kopā – 818,5 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 136,42 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 273 stundas (uz 

vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,9 doktoranti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 6.semestrim kopā:  690 stundas 

semestrī – 115 stundas  (690 stundas : ar 6 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 8  stundas (115 stundas : ar 15 nedēļām) 

 

4) 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 doktora studiju programma Muzikoloģija tiek īstenota tikai JVLMA. Studiju 

programmas apraksts ir salīdzināts ar mākslas zinātņu nozares līdzīgām studiju programmām, t.i. 

ar Latvijas Kultūras akadēmijas humanitāro zinātņu doktora studiju programmu “Mākslas”, ar 

Latvijas Universitātes Filoloģijas doktora studiju programmas Mākslas zinātnes nozares 

apakšnozares studiju programmu muzikoloģija (etnomuzikoloģija), kā arī ar Lietuvas Mūzikas un 

teātra akadēmijas un Tallinas Mūzikas akadēmijas doktora studiju programmām Muzikoloģija. 
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Katrā valstī, neatkarīgi no piederības vai nepiederības ES, augstskolās ir atšķirīgi veidotas 

doktorantūras programmas, kas lielā mērā izriet no katras augstskolas un katras valsts iedibinātām 

tradīcijām. Kredītpunktu sadalījums pa  studiju kursiem, samērs starp obligāto un izvēles daļu, 

aprobācijas prakses sadales, īpaši asistenta pedagoģiskās prakses iekļaušana vai neiekļaušana katrā 

no aplūkotajām Tartu  un Viļņas augstskolu studiju programmām variējas, ņemot vērā doktora grāda 

nosaukumu. Aplūkoto Baltijas valstu augstskolās studiju ilgums ir nemainīgs, vienāds. Doktora 

studiju programmām, t.sk. arī JVLMA ir raksturīgs starpdisciplinārisms, patstāvīgu zinātnisku 

studiju, zinātnisko lasījumu un publikāciju  nozīme.  

Kopsecinājums: doktorantūras programmās, kas aptver mākslas zinātni plašākā vai šaurākā 

apakšnozaru diapazonā ir akcentēts studiju starpdisciplinārais raksturs, tradīciju samērošana ar 

mūsdienu prasībām, variēšanās starp obligāto un izvēles studiju kursu daļu, ko nosaka katras 

attiecīgās augstskolas iespējas un tradīcijas (tai skaitā piedāvāto lekciju kursu sarakstā un tematiskajā 

ievirzē). 

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- studējošo skaits kopā –  15 doktoranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja –  

- 15 doktoranti; par studiju maksu – 0 doktoranti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  1 doktorants, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 1doktorants; par studiju maksu –  0 doktoranti; 

- absolventu skaits kopā – studiju programmu pabeidza 3 doktoranti (studēja par valsts budžeta 

līdzekļiem), doktora grādu ieguva – 3 doktoranti 

 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 
 

Doktorantūras padome veica doktorantu aptauju par studiju programmas īstenošanas 

jautājumiem. Doktorantu aptauju analīzes rezultāti apliecināja, ka studiju programma ir saturīga, 

daudzpusīga, saturs nodrošina studiju programmā formulēto mērķu sasniegšanu un paver plašas 

iespējas konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu zinātniskajam, 

akadēmiskajam un organizatoriskajam darbam.  Visi katedras docētāji mutisku pārrunu formā veica 

aptaujas par studiju procesa kvalitāti nosakošajiem jautājumiem, lai varētu koriģēt studiju darba 

organizāciju un sava darba efektivitāti. Doktorantu ierosinājumi ir apspriesti Doktorantūras padomes 

sēdēs. Atskaites periodā tika organizēta nodaļas doktorantu aptauja par tiem docētājiem, kuri 

piedalījās vēlēšanās akadēmiskajos amatos. Doktoranti atzīmēja JVLMA akadēmiskā personāla 

augsto darba profesionalitāti. Atjautās studējošie ir izteikuši priekšlikumu par bibliotēkas fondu 

atjaunināšanu, kā piemēram - neizslēdzot klasisko partitūru esamību, ir nepieciešama modernās 

mūzikas  partitūru iegāde vai arī kādas citas pieejamības nodrošināšana.  

Apkopojot doktorantu aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka doktoranti pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā 

saņem tās zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:  

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās specializācijas nepieciešamajām kompetencēm, 

ir iespējas atbilstoši doktora darba tēmai izvēlēties specializācijas studiju kursus, kurus var apgūt 

arī citās augstskolās; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē doktorantus arī 

par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem. 

Doktoranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos pētniecības projektos, 

meistarklasēs, praksēs Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā; 

2015.gada  absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto studiju 

kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves 
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kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa 

gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. Aptaujā piedalījās 2 absolventi. 

Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto ir apmierināti. 

Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu 

speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst 

specialitātes prasībām. Pozitīvi tiek vērtēta zinātniskā darba aprobācijas prakses organizēšana.  

Absolventi atzinīgi novērtēja muzikoloģijas katedras docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu 

profesionālo darbu. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās plašas iespējas 

iesaistīties pētnieciskajos un radošajos projektos.  

JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no absolventiem saņemtu informāciju par viņu 

nodarbinātību.  Izanalizējot saņemto informāciju, varam secināt, ka mūsu absolventi strādā savā 

muzikologa profesijā.  

Otra aptauja tika organizēta ar mērķi, lai  noskaidrotu  absolventu apmierinātību ar Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju vidi kopumā.  Studiju vides novērtējuma rezultāti 

(kopsavilkums atrodas Studiju programmu direkcijā) 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 patstāvīgā darba iespēju nodrošināšanu 

JVLMA. 
 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

      2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies 

gan iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus 

pasākumus un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

 Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no 

dalībniekiem pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 

 Darbība JVLMA iekšienē.   

 Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu 

pieteikumu izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam atbalstam 

var pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  

       Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā 

ar Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

        Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju 

komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

 Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā 

JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 23. 

JVLMA labākā kameransambļa konkursā. 

    JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā 

kopā ar viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, 

kas guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. Atvērto 

durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

      Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, 

kā arī kopīgi ar JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

 Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo 

identitāti. 

     Darbība ārpus JVLMA. 

 JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un 

Latvijas Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākusi 

piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kur tiek 

pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

 Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja 

pārstāv JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

 Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 

2015./2016. gada stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 
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III. Kopsavilkums par studiju virziena Mākslas attīstības plāniem 

               Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 

nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts attīstības prioritātes, Latvijas 

uzdevumu Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība 

Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 
 

        Īstenojot studiju virzienu Mākslas un šī virziena vienpadsmit studiju programmas, 

novērtējot studiju virziena un studiju programmu attīstības perspektīvas, JVLMA ņem vērā: 

1. politikas plānošanas dokumentā “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam 

„Radošā Latvija” izvirzītās valsts attīstības četras prioritātes:  

1) Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos. 

2) Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta kultūrizglītība. 

3) Konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas. 

4) Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība; 

2. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam (apstiprinātas LR Saeimas 

plenārsēdē 2014. gada 22. maijā).  Dokumentā ir definēti izglītības attīstības politikas virsmērķi, 

kas paredz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un 

ilgtspējīgai valsts izaugsmes sasniegšanai. Pamatnostādnēs paredzētie pasākumi ir izglītības 

nozares attīstību secīgi turpinoši, ietverot arī iepriekšējā periodā sasniegto rezultātu izvērtējumu, 

Latvijas izglītības attīstības tendences, sasaistot nacionālajā līmenī noteiktos mērķus ar Eiropas 

Savienības (ES) attīstības plānotajiem mērķiem un Nacionālo reformu programmu „ES ” 

stratēģijas īstenošanai (NRP).  

         Izglītības attīstības pamatnostādnes aktualizē  arī augstākās izglītības attīstības pasākumus, 

kas vērsti uz:  internacionalizāciju un starptautisku konkurētspēju, pedagogu un akadēmiskā 

personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšanu, elastīgas augstākās izglītības 

sistēmas pilnveides nepieciešamību, kas ir starptautiski atvērta, plaši pieejama, kvalitatīva, 

eksportspējas kāpināšanu , kas  ir viens no prioritārajiem augstākās izglītības attīstības rīcības 

virzieniem ar  mērķi palielināt ārvalstu studentu īpatsvaru augstskolās Latvijā līdz vismaz 10% 

no kopējā studējošo skaita.  

3. Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam 

(apstiprinātas ar MK 2013. gada 28. decembra rīkojumu Nr.685), kurās noteikti prioritārie 

zinātnes attīstības virzieni, tostarp  valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība, Letonika (vēsture, 

valoda, kultūra). 

4. „Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības koncepcija 2013.-2020.gadam” 

5. Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā  

1.daļas Eiropas standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai augstākās 

izglītības iestādēs prasības 

6. Boloņas procesa ministru komunikē: 

- Erevānas ministru komunikē (14. - 15.05.2015.) Eiropas Augstākās izglītības 

telpa (EAIT) 

mērķi jaunā kontekstā: 

- mācīšanās un pasniegšanas kvalitātes un to atbilstīguma palielināšana;  

- absolventu nodarbināmības veicināšana;  

- padarīt iekļaujošu augstākās izglītības sistēmu;  

- EAIT konsolidācija: kopīga grādu struktūra un kredītpunktu sistēma, kopīgi 

kvalitātes nodrošināšanas standarti un vadlīnijas, sadarbība mobilitātes veicināšanai, 

kā arī kopējās programmas un grādi;  

Pieņemto politikas dokumentu prasību iestrāde JVLMA darbībā: 

- pārstrādātie „Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās 

izglītības telpā”;  

- Eiropas pieeja kopīgo programmu kvalitātes nodrošināšanai;  

- pārstrādātā ECTS lietotāja rokasgrāmata -  oficiāls EAIT dokuments.  
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Izvērtējot studiju programmas satura atbilstību Latvijas normatīvo aktu prasībām un 

Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, ir konstatēts, ka īstenotās  

studiju virziena Mākslas  studiju programmas atbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām: 

1)  Latvijas Augstskolu likums  (VI nodaļas Studijas augstskolā  šādiem pantiem: 

55.pants Studiju programmas,  

55.2 pants Studiju programmas licencēšana,  

55.3. pants Studiju virziena akreditācija, 

56.pants Studiju reglamentācija, 

56.
1.
 pants Studiju kurss, 

57.pants Studiju ilgums 

58.pants Studiju gala pārbaudījumi un valsts pārbaudījumi, 

59.pants Studiju iegūstamie grādi un profesionālā kvalifikācija  

63.pants Doktora grāda piešķiršana (prasības attiecas uz akadēmiskā doktora augstākās 

izglītības studiju programmu Muzikoloģija). 

2) Zinātniskās darbības likums  

11.pants  Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtība  (prasības attiecas uz akadēmiskā 

doktora augstākās izglītības studiju programmu Muzikoloģija). 

3) Ministru kabineta noteikumi: 

-  20.11.2001. Ministru kabineta noteikumi  Nr.481  Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu  (prasības attiecas uz septiņām profesionālām bakalaura 

studiju programmām, divām profesionālām maģistra  studiju programmām), 

- 03.01.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr.2 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 

standartu (prasības attiecas uz vienu akadēmisko maģistra augstākās izglītības studiju 

programmu Mūzika ), 

- 02.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, 

pielikums Nr.1, 1. un 2. tabula   (prasības, kas attiecas  uz studiju līmeņiem, studiju rezultātu 

formulēšanu un sasniegšanu  attiecas uz visām vienpadsmit studiju programmām), 

- 18.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju 

klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, 2.pielikums Profesiju standarti: 

1.25. Skaņu režisora profesijas standarts 

1.64. Muzikologa profesijas standarts 

1.65. Instrumentu mūziķa profesijas standarts 

1.66. Komponista profesijas standarts 

1.67. Vokālista profesijas standarts 

1.68. Horeogrāfa profesijas standarts 

(profesijas standarta prasības attiecas uz profesionālām bakalaura studiju programmām), 

- 28.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.662 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, 

- 27.12.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.1001 "Doktora zinātniskā grāda 

piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji  (prasības attiecas uz akadēmiskā doktora 

augstākās izglītības studiju programmu Muzikoloģija),  

- 16.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.202 Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko 

izglītību apliecinošus dokumentus. 
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Studiju virziena Māksla  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 ieviesti kvalifikāciju izprotamības 

veicināšanas instrumenti:  

-  pilnībā ieviesta Eiropas kredītpunktu sistēma (ECTS) un ieviests Eiropas vienotā diploma 

pielikums (JVLMA par izcilu pieeju  Eiropas Kredītpunktu Pārneses sistēmas piemērošanā un 

diplomu pielikumu sagatavošanā un izdošanā Eiropas komisija ir piešķīrusi atzinības zīmi), 

- atbilstoši  Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas Standartu un vadlīniju 

prasībām ir izstrādāta un Senātā apstiprināta  JVLMA Studiju programmu iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas stratēģija , 

- studiju rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence), kas ir formulēti studiju programmu 

aprakstos, atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras  

prasībām,  

- studiju programmu saturs ir salīdzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas 

lapas adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. 

Eiropas konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs  un kritēriji 

pamatojas uz Dublinas deskriptiem, 

- JVLMA kvalitātes vadības sistēma tiek uzturēta un attīstīta atbilstoši Eiropas izcilības modelim 

(EIM), 

- Lisabonas diplomatzīšanas konvencija (1999) 

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.  

 

JVLMA Studiju virziena Mākslas  un studiju programmu īstenošanas attīstības plāna 

aspekti konkurētspējas un eksportspējas nodrošināšanai    

- Kvalitāte: resursi, ilgtspēja, sadarbība 

KVALITĀTE 

Kvalitātes mērķi: 

1) izglītot  augstas raudzes mūziķus, horeogrāfus, mūzikas nozares pētniekus un nozares 

pedagogus, nodrošinot kvalitatīvas studijas visu līmeņu Mūzikas un skatuves mākslas, kā arī 

Nozares pedagogu izglītības daudzveidīgajās studiju programmās, 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. 

Mērķa sasniegšanas kritēriji 

studiju programmu  satura atbilstība valsts izglītības standartiem, profesijas standartiem un 

iegūstamajai kvalifikācijai; 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma 

resursu atbilstība studiju programmu īstenošanai:  

studējošo atlases kritēriji plānoto studiju rezultātu sasniegšanai paredzētajā kvalitātē un laikā, 

studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti; 

docētāju atlases kritēriji un darbības vērtēšanas sistēma; 

http://www.polifonia-/
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bibliotēkas fondi, telpas, aprīkojums,  pakalpojumi; 

studējošo un docētāju mākslinieciski radošā un pētniecības darba iespējas; 

e-studiju vides piedāvājums; 

profesionāļu iesaistīšana praktisko nodarbību un studiju kursu docēšanā 

studiju programmu ilgtspēja  

studiju virziena visu līmeņu studiju programmas (B, M, D); 

ieinteresēto pušu (darba devēji, absolventi) iesaistīšana studiju programmu attīstības plānošanā; 

docētāju profesionālās meistarības pilnveide; 

ārvalstu docētāju iesaistīšana studiju procesā; 

ārvalstu studentu piesaiste; 

studiju un prakses īstenošanas vienotība;  

studiju programmu kvalitātes iekšējais un ārējais novērtējums 

sadarbība 

studentu un docētāju mobilitāte (ERASMUS un augstskolu apmaiņas); 

sadarbība ar vietējām vidējās izglītības iestādēm; 

sadarbība ar studiju programmu absolventiem (datubāze); 

sadarbība ar darba devējiem; 

sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā, Baltijā, Eiropā, pasaulē kopīgu jautājumu 

risināšanā; 

akadēmiskā personāla svešvalodu zināšanas 

Mūžizglītības un tālākizglītības jomā 

Piedāvāt mūzikas un horeogrāfijas nozares speciālistu  profesionālajai pilnveidei kvalitatīvas un 

pieprasītas tālākizglītības programmas 

Izveidot efektīvu tālākizglītības pārvaldības sistēmu JVLMA, kas nodrošina vienotu izglītības 

mārketingu un akadēmisko struktūrvienību ieinteresētību.  

Izmantot KM pētījumu rezultātus tālākizglītības piedāvājuma sagatavošanā, atbilstošā cenu 

noteikšanā un mārketinga komunikācijā. 

Personu iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana un 

studiju iespēju nodrošināšana.  
 

Studiju programmu attīstības plāna īstenošanas rezultāti 

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

mākslinieciski radošo darbību un pētījumiem mākslas zinātnē, sniedz mūzikas, horeogrāfijas, 

mūzikas pedagoģijas nozares vairāku līmeņu augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu 

valstu iedzīvotājiem.  

JVLMA ir izšķiroša loma sabiedrības kultūras tradīciju, mūzikas un horeogrāfijas 

izglītības, profesionālās mūzikas kultūras un kultūrvides attīstībā.  

 JVLMA augstākā izglītība, mākslinieciski radošā darbība un pētniecība ir starptautiski 

atzīta, nozīmīga valsts tēla daļa.  

 JVLMA līdzdarbojas izglītības kvalitātes pilnveidošanā. Pieaug profesionālā bakalaura, 

profesionālā un akadēmiskā maģistra, kā arī doktora, tai skaitā profesionālā doktora studiju 

programmu piedāvājums, tiek attīstītas tālākizglītības un mūžizglītības programmas.  

JVLMA akadēmiskajā darbībā ir ieviesti un tiek izmantoti vienotās kvalitātes vadības 

principi.  

Īstenojot profesionālas bakalaura, akadēmiskas un profesionālas maģistra un doktora 

studiju programmas, kā arī nodarbojoties ar māksliniecisko jaunradi un pētniecību, JVLMA 

darbības pamatprincipus nosaka: 

- tradīcijas; 

- akadēmiskajā vidē un mijiedarbībā ar sociālajiem partneriem noteiktās tendences;  

- spēja uztvert laikmeta tendences un fleksibli atsaukties uz piedāvātajiem izaicinājumiem; 

- Latvijas valstiskās attīstības intereses, kuras tiek izteiktas valsts pasūtījuma veidā;  

- brīvās konkurences izglītības tirgus, kuru veido maksātspējīgais pieprasījums;  

- JVLMA spēja un ieinteresētība sniegt kvalitatīvu pakalpojumu izglītības un inovāciju jomās; 

- akadēmiskā darba kvalitāte ir studiju, mākslinieciskās jaunrades un  zinātnes vienotībā ;  
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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 :  

 studiju, mākslinieciskā un pētniecības darba pilnveidē un attīstībā;  

 iekšējās kvalitātes vadības pilnveidē; 

 akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveidē;  

 valsts kultūras attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu speciālistu 

sagatavošanas pilnveidē; 

 starptautiskās sadarbības sekmēšanā un mobilitātes veicināšanā; 

 finansējuma un infrastruktūras nodrošināšanā 
 

Kultūras kapitāla resursu ilgtspējīgas izmantošanas rezultāti 

JVLMA Latvijā ir vienīgā augstākās izglītības institūcija, kas  īsteno unikālas mūzikas un 

horeogrāfijas jomas 13 studiju programmas, kuru satura apguves galvenais princips ir studiju un 

prakses vienotība. Prakses ietvaros JVLMA visā Latvijā piedāvā dažādu mūzikas žanru, stilu un 

dalībnieku sastāva koncertus (simfoniskās mūzikas, kora mūzikas, kamermūzikas - akadēmiskā, 

džeza, senā, tradicionālā mūzika - koncerti, operstudijas izrādes), koncertlekcijas, kā arī 

horeogrāfiskus uzvedumus. Koncertprakses pasākumos piedalās gan talantīgi un radoši jaunieši - 

topošie profesionālie mūziķi, kuri jau studiju laikā ir pierādījuši sevi kā augstas raudzes mūziķi, kuri 

jau ir sasnieguši augstus mākslinieciskos rezultātus konkursos, skatēs festivālos gan Latvijā, gan 

starptautiskajos projektos, gan JVLMA mācībspēki - izcili atskaņotājmākslinieki, diriģenti, 

komponisti, baletdejotāji.  

Izmantojot JVLMA radošos cilvēkkapitāla (studenti, mācībspēki) resursus daudzveidīgu 

māksliniecisko projektu īstenošanai Latvijas reģionos, tiek nodrošināta iespēja: 1) veidot un attīstīt 

labvēlīgu kultūras un iekļaujošu dzīves vidi, kam būs nozīmīga loma iedzīvotāju personības 

izaugsmei; 2) piesaistīt cilvēkresursus, lai attīstītu konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, tostarp arī 

attīstīt lauku tūrisma aktivitātes.  

 Lai sadarbība starp JVLMA un pašvaldībām būtu juridiski korekta, starp JVLMA un 

konkrētu pašvaldību ir noslēgti sadarbības līgumi. Mākslinieciskajām aktivitātēm piešķirtais 

finansējums tiek izlietots mēķtiecīgi, ir nodrošināta konkrēta pasākuma norišu atbilstoša 

dokumentārā uzskaite un finanšu izlietojums, nodrošināts finanšu izlietojuma caurspīdīgums, 

māksliniecisko projektu īstenošanas rezultāti tiek atspoguļoti medijos un konkrēta pasākuma norises 

vietas institūcijas un JVLMA interneta mājas lapā. 
 

Studiju rezultāti 

           Izcilu mācībspēku – radošo mākslinieku un zinātnieku vadībā ir nodrošinātas kvalitatīvas 

izglītības ieguves iespējas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās studējošajiem, 

izmantojot augstvērtīgu, mūsdienīgu aprīkojumu, kā arī e - vides studiju tehnoloģijas, kas sekmē 

konkurētspējīgu rezultātu sasniegšanu: 

          Studiju programmu saturs ir veidots, balstoties uz darba tirgus prasībām Latvijas un Eiropas 

kontekstā, ievērojot profesiju standarta prasības;   

         Ir radītas iespējas ECTS prasībām atbilstoša satura apguve patstāvīgajā darbā,  izmantojot 

augstvērtīgu, mūsdienīgu aprīkojumu, kā arī e - vides studiju tehnoloģijas; 

         Izveidota studējošo un personāla latviešu valodas un svešvalodu kompetenču (tostarp 

akadēmiskās runas un rakstu valodas) uzlabošanas atbalsta sistēma;  

Atbalstīta studiju kursu sagatavošana un vadīšana angļu valodā vai citās Eiropas 

Savienības plaši lietotās valodās, kas ļauj paplašināt studiju piedāvājumu svešvalodās, stimulēt 

maģistra darbu sagatavošanu svešvalodās; 

Uzsākta ārvalstu reflektantu piesaistes kampaņa kaimiņvalstīs; 

 Tiek maksimāli izmantotas studējošo mobilitātes programmas un veicināta labāko 

studējošo līdzdalība tajās; 
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Tiek rūpīgi sekots Eiropas augstākās izglītības procesiem un iegūtās atziņas tiek 

izmantotas JVLMA attīstībai; 

Uzsāktas veidot kopējas programmas ar ārvalstu augstskolām; 

   Tiek atbalstīta studējošo prakse ārzemēs kā konkurētspējas nodrošināšanas elements 

mūziķa karjeras veidošanā; 

Ir palielināta profesionālo studiju kursu akadēmiskā personāla atbildība par absolventu 

tālākās karjeras iespējām un viņu prasmju atbilstību Latvijas un Eiropas darba tirgus prasībām; 

Ir veikts absolventu tālākās karjeras monitorings un analīzi, studējošie tiek informēti par 

analīzes rezultātiem; 

Veicināta ārvalstu augstskolu akadēmiskā personāla piesaiste studiju kursu vadīšanā;  

Nodrošināta studiju un prakses darba vienotība, sadarbojoties ar valsts un citām 

institūcijām, veicināta kultūrvides attīstība reģionos;  

Stiprināta saikne starp pamata un vidējās pakāpes izglītības  iestādēm, veicinot interesi 

par studijām JVLMA, tādejādi ir nodrošināts uzņemšanas konkurss, organizētas mācību priekšmetu 

olimpiādes, skates, konkursi nacionālajā un starptautiskajā līmenī; 

Atbalstīta akadēmiskā personāla mobilitāte kā viena no būtiskākajiem 

priekšnosacījumiem tā atjaunošanai un profesionālajai pilnveidei, panākot, ka vismaz 5 % no 

akadēmiskā personāla lasa lekcijas ārvalstu partneraugstskolās; 

Plānojot akadēmiskā personāla darba slodzes, nodrošināta normatīvajos aktos 

paredzētās akadēmiskā un radošā/zinātniskā darba apjoma attiecības, tādejādi sekmējot 

mākslinieciskā un zinātniskā potenciāla attīstību (t.sk. augstas kvalitātes mācību grāmatu un 

metodisko materiālu veidošana, JVLMA docētāju meistarklašu organizēšana, konsultāciju 

sniegšana, radoši mākslinieciskā pilnveide); 

Studējošajiem un akadēmiskajam personālam ir nodrošināta pieeja mūsdienīgām 

tehnoloģijām un studiju literatūrai.  
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IV. Studiju virziena Mākslas pašnovērtējuma pielikumi 

1. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, formu, tai 

skaitā atsevišķi norādot tālmācību, īstenošanas valodu un vietu, iegūstamo grādu, grādu un 

profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju. 
Studiju 

programma/izglītības 

programmas kods 

Apjoms 

LV/ECTS 

kredītpunk

tos 

Studiju 

veids/ 

forma 

 

Valoda 

Vieta 

 

Iegūstamais 

grāds 

Iegūstamā profesionālā 

kvalifikācija 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Instrumentālā 

 mūzika (42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Instrumenta mūziķis  

(specialitātes 

nosaukums atbilstošs 

apgūtajai 

specializācijai – piem:, 

pianists, vijolnieks, 

trompetists, ērģelnieks 

u.c.) 

Diriģēšana 

(42212 ) 

160/240 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Diriģents 

Vokālā mūzika 

(42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Vokālists 

Kompozīcija 

(42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Komponists 

Mūzikas vēsture 

un 

teorija  (42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Muzikologs 

Horeogrāfija 

(42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

horeogrāfijā 

Horeogrāfs 

Mūzika un 

skatuves  

māksla 

apakšprogramma 

Skaņu režija  

(42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Skaņu režisors 
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Studiju 

programma/izglītības 

programmas kods 

Apjoms 

LV/ECTS 

kredītpunk

tos 

Studiju 

veids/ 

forma 

 

Valoda 

Vieta 

 

Iegūstamais 

grāds 

Iegūstamā profesionālā 

kvalifikācija 

Profesionālās maģistra studiju programmas 

Mūzika (47212) 80/120 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona 

iela 1, 

LV-1050 

Profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

nav 

Horeogrāfija 

(47212) 

80/120 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona 

iela 1, 

LV-1050 

Profesionālais 

maģistra grāds 

horeogrāfijā 

nav 

Akadēmiskā 

maģistra  

studiju  

programma 

Mūzika (45212) 

80/120 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona 

iela 1, 

LV-1050 

Akadēmiskais 

grāds: 

humanitāro 

zinātņu 

maģistra grāds 

mākslā 

 

nav 

Doktora  

studiju  

programma 

Muzikoloģija 

(51212) 

144/216 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona 

iela 1, 

LV-1050 

Pēc 

promocijas 

darba 

aizstāvēšanas 

tiek piešķirts 

mākslas 

zinātņu 

doktora 

zinātniskais 

grāds 

 

nav 

 

 

  



708 

 

2. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā 

kvalifikāciju un pienākumus, kā arī studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā 

personāla īsteno. 

 
Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Klavieru katedras docētāji 
Juris Kalnciems Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

klavierspēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. progr. 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

klavierspēles skolotāja 

specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi 

Sergejs Osokins Pianists, 

Dr.art. 

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

klavierspēles 

specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Arnis Zandmanis Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

klavierspēles 

specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ventis Zilberts Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

klavierspēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

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 

Toms Ostrovskis Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof.bak. stud. progr. 

Stīgu instr., Vokālā 

mūzika, Mūzikas 

vēsture un teorija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

Juris Žvikovs Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

Ērģeļu klase 

Tālivaldis Deksnis Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Klavieru katedra Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Ērģēlspēle, 

Prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija Ērģeļspēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Vita Kalnciema Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesore Klavieru katedra  Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Ērģēlspēle, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija Ērģeļspēle 

 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Larisa Bulava Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesore 

Klavieru katedra  Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Ērģēlspēle, 

Prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija Ērģeļspēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Kristīne Adamaite Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Klavieru katedra  Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Ērģēlspēle, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija Ērģeļspēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Akordeona spēle 
Jurijs Rižovs Akordeonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Klavieru katedras 

akordeona klase 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika akordeona 

spēles specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

akordeona spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs akordeona 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

Artūrs Noviks Akordeonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Klavieru katedra Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika akordeona 

spēles specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

akordeona spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

 

Vispārējo klavieru katedra 
Normunds Vīksne Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācijas, izņemot 

specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi Kameransambļa 

un 

klavierpavadījuma 

katedra 

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., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Maija Sīpola Pianists, 

Dr.art. 

asoc. 

profesors 

Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Vita Vēriņa Pianists, 

Dr.art. 

docente Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

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 

Ieva Dzērve Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vispārējā klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi 

Ilze Kundziņa Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vispārējā klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi 

Solvita Vanaga Pianists, 

ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vispārējā klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra 
Aldis Liepiņš Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Jānis Maļeckis Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Klavieru katedra  

 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija 

 

Obligātie 

studiju 

kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

 

Obligātie 

studiju 

kursi 

Gunta Rasa Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesore Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Dace Kļava Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 

profesore 

Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra, 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija, 

koncertmeistara darbs 

ar studiju programmas 

Diriģēšana 

studējošajiem 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Herta Hansena Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 

profesore 

Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra, 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija, 

koncertmeistara darbs 

ar studiju programmas 

Instrumentālā mūzika 

studējošajiem 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Mārtiņš Zilberts Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docents Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra,  

 

 

 

 

 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija, 

koncertmeistara darbs 

ar studiju programmas 

Diriģēšana 

studējošajiem 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Inese Milzarāja Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektore Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

vijoļspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija  

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Lelde Tīrele Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra,  

 

 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

kameransambļa, 

klavierpavadījuma 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija, 

koncertmeistara darbs  

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Stīgu instrumentu katedra 
Eva Bindere Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 

profesore 

Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

vijoļspēles 

specializācija 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

vijoļspēles 

specializācija 

 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Agne Sprūdža Čellists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 

profesore 

Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Čella 

spēle, 

Prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija Stīgu 

kvartets 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Arigo Štrāls Altists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 

profesors 

Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Alta 

spēle, 

Prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija Alta 

spēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

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 

Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Čella 

spēle 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ināra Brīnuma Altists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā  

docente Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Alta 

spēle, 

Prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija Alta 

spēle 

 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Diāna Ozoliņa Čellists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

čella spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika čella 

spēles specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Sandis Šteinbergs Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docents Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

vijoļspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

vijoļspēles 

specializācija 

 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Terēze Zīberte-

Ijaba 

Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docente Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

vijoļspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

vijoļspēles 

specializācija 

 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs vijoļspēles 

skolotāja specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi 

Sanita Zariņa Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektore Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

vijoļspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika Stīgu 

kvarteta specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

 

Kokles spēle 
Teiksma Jansone Koklētājs, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docente Stīgu instrumentu 

katedras kokles 

klase 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija  

kokles spēle, prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika 

specializācija  

kokles spēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs kokles 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 

Pūšaminstrumentu katedra 
Koka pūšaminstrumentu klase 
Artis Sīmanis Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika saksofona 

spēles specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

saksofona spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs saksofona 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Imants Sneibis Flautists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

flautas spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika flautas 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 
Arvīds Kazlausks Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docents Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

saksofona spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

saksofona spēles 

specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Guntis Kuzma Klarnetists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docents Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klarnetes spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika klarnetes 

spēles specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ilona Meija Flautists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docente Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

flautas spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika flautas 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

 
Ilze Urbāne Flautists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docente Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

flautas spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika flautas 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

  



716 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Jānis Semjonovs Fagotists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektors  Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

fagota spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika fagota  

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ainars Šablovskis Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektors Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

saksofona spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Egils Upatnieks Obojists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektors Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

obojas spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Metāla pūšaminstrumentu klase 
Jānis Retenais Tubists/ 

eifonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 

 

 

Pūšam- 

instrumentu katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

tubas/eifonija spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

tubas/eifonija spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 
Viesturs 

Vārdaunis 

Mežradznieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents 

 

Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

mežraga spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika mežraga 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Gatis Evelons Mežradznieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors 

 

Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

mežraga spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika mežraga spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

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 

 

Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

sitaminstrumentu spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika sitaminstrumentu 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

  



717 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Rihards 

Zaļupe 

Sitam-

instrumentālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors  

 

Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

sitaminstrumentu 

spēles specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

sitaminstrumentu 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi 

Džeza mūzikas katedra 
Indriķis 

Veitners 

Klarnetists/ 

saksofonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents 

 

Džeza mūzikas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Andreja 

Jevsjukovs 

Mūzikas 

skolotājs/ģitārists

, profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikas 

pedagoģijā 

lektors Džeza mūzikas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Madars 

Kalniņš 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors  Džeza mūzikas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

  



718 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Senās mūzikas katedra 
Aina 

Kalnciema 

Pianists, 

klavesīnists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesore 
Senās mūzikas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija 

Klavierspēle, 

secializācija Klavesīna 

spēle 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Klavesīna spēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Māris Kupčs Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Senās mūzikas 

katedra, Mūzikas 

tehnoloģiju katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika, 

Vokālā mūzika 

specializācijas Vēsturisko 

instrumentu spēle, Senā 

mūzika 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Senā mūzika 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Guntars 

Prānis 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Senās mūzikas 

katedra, ērģeļu 

klase 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika, 

Vokālā mūzika 

specializācijas Vēsturisko 

instrumentu spēle, Senā 

mūzika 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Senā mūzika 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Agnese 

Kanniņa-

Liepiņa 

Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Senās mūzikas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika, 

specializācijas Vēsturisko 

instrumentu spēle, Senā 

mūzika 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Senā mūzika 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Kristīne 

Stumbure 

Flautists/blokflau

tists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  

 

Senās mūzikas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika, 

specializācijas Vēsturisko 

instrumentu spēle, prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Senā mūzika, 

prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Obligātās 

daļas 

mūzikas 

profesionālie 

studiju kursi 

  



719 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Instrumentu spēles skolotāju katedra (akadēmiskajos amatos nav ievēlēti),  docētāju sastāvu veidoja citu katedru 

docētāji, skatīt konkrētajās katedrās – stīgu instrumentu, klavieru, pūšaminstrumentu un vispārējo klavieru katedrās)  

Kora diriģēšanas katedra 
Aira Birziņa Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesore Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana kora 

diriģēšanas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Sigvards 

Kļava 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana kora 

diriģēšanas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Arvīds 

Platpers 

Mūzikas 

skolotājs/ 

diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Kora diriģēšanas 

katedra, mūzikas 

skolotāju katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana kora 

diriģēšanas 

specializācija, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Romans 

Vanags 

Mūzikas 

skolotājs/ 

diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana kora 

diriģēšanas 

specializācija, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Andris 

Veismanis 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents  Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana kora 

diriģēšanas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Jaņis Baltiņš Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana, Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Mārtiņš 

Klišāns 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana, Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

  



720 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Kora diriģēšanas katedra 

Dziedāšanas klase 

Ansis Sauka Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Kora diriģēšanas 

katedra  

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana 

apakšprogramma Kora 

diriģēšana, 

Studiju programma 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

specializācijas 

Ērģeļspēle, Kokles 

spēle 

Obligātie 

studiju kursi 

Ieva 

Jēkabsone 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Kora diriģēšanas 

katedra  

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana 

apakšprogramma Kora 

diriģēšana, 

Studiju programma 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Obligātie 

studiju kursi 

Orķestra diriģēšanas katedra 
Viesturs Gailis Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Orķestra 

diriģēšanas katedra, 

Vokālās katedras 

operdziedāšanas 

klase 

Prof. bak. stud. progr. 

Vokālā mūzika, 

Diriģēšana,  

Prof. maģ. stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Orķestra diriģēšana 

Obligātie 

studiju kursi 

Obligātie 

studiju kursi 

un prakse 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Jānis Puriņš Trompetists/orķe

stra diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Orķestra 

diriģēšanas katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana,  

Prof. maģ. stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Orķestra diriģēšana 

Obligātie 

studiju kursi 

un prakse 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Mārtiņš 

Ozoliņš 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Orķestra 

diriģēšanas katedra  

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana,  

Prof. maģ. stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Orķestra diriģēšana 

Obligātie 

studiju kursi 

Obligātie 

studiju kursi 

un prakse 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Vokālā katedra 
Lilija 

Greidāne 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesore Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika  mūzika 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika, specializācijas 

Kamerdziedāšana, 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Andžella Goba Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesore 
Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika  mūzika 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika, specializācijas 

Kamerdziedāšana, 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

  



721 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Kristīne 

Gailīte 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika  mūzika 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika, 

specializācijas 

Kamerdziedāšana, 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Zigrīda 

Krīgere 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika,  prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika, 

specializācijas 

Kamerdziedāšana 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Antra 

Jankava 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vokālā katedra Prof. bak.stud. 

progr. Vokālā 

mūzika,  prof. 

maģistra stud. 

progr. Mūzika, 

specializācijas 

Kamerdziedāšana 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Krišjānis 

Norvelis 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika,  prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika, 

specializācijas 

Kamerdziedāšana 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Aira Rūrāne Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika,  prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika, 

specializācijas 

Kamerdziedāšana 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Kompozīcijas katedra 
Juris Karlsons Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Kompozīcijas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Kompozīcija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Kompozīcija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Selga Mence Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesore Kompozīcijas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Kompozīcija, 

Kora diriģēšana, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Kompozīcija 

 

Obligātie 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

 



722 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Andris 

Vecumnieks 

Komponists/ 

diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Kompozīcijas 

katedra,  

orķestra diriģēšanas 

katedra, 

muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  

Instrumentālā 

mūzika 

Kompozīcija, 

Diriģēšana, 

Mūzikas vēsture un 

teorija, 

Prof. maģistra. stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Orķestra diriģēšana, 

apakšprogramma 

Kompozīcija 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Rolands 

Kronlaks 

Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Kompozīcijas 

katedra,  

Mūzikas 

tehnoloģiju katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Kompozīcija, 

Skaņu režija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Kompozīcija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Horeogrāfijas katedra 
Zita Errsa Baletdejotājs, 

horeogrāfs 

profesionālais 

maģistra grāds 

horeogrāfijā 

asoc. 

profesore 
Horeogrāfijas 

katedra 

Prof. bak.stud. 

progr. 

Horeogrāfija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Horeogrāfija 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 
Regīna 

Kaupuža 

Horeogrāfs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

horeogrāfijā  

docente Horeogrāfijas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Horeogrāfija,  

 

 

prof. maģistra stud. 

progr. Horeogrāfija 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Janīna 

Martinsone 

Horeogrāfs, 
profesionālais 

maģistra grāds 

horeogrāfijā 

docente Horeogrāfijas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Horeogrāfija,  

 

prof. maģistra stud. 

progr. Horeogrāfija 

 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
Valda 

Vidzemniece 

Horeogrāfs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

horeogrāfijā 

docente Horeogrāfijas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Horeogrāfija,  

prof. maģistra stud. 

progr. Horeogrāfija 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

  



723 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Mūzikas tehnoloģiju katedra 
Andris Ūze Skaņu režisors lektors  Mūzikas 

tehnoloģiju 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Mūzika un skatuves 

māksla 

apakšprogramma 

Skaņu režija 

Obligātie studiju 

kursi, prakse  

Normunds 

Slava 

Skaņu režisors lektors  Mūzikas 

tehnoloģiju 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Mūzika un skatuves 

māksla 

apakšprogramma 

Skaņu režija 

Obligātie studiju 

kursi, prakse  

Muzikoloģijas katedra 
Anda Beitāne Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikoloģijas 

katedra, 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

apakšprogramma 

Etnomuzikoloģija, 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma Mūzika,  

Akadēmiskā doktora 

studiju programma 

Muzikoloģija 

Obligātie studiju 

kursi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 

Mārtiņš Boiko Muzikologs, 

Dr.philol. 

profesors Muzikoloģijas 

katedra, 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

apakšprogramma 

Etnomuzikoloģija, 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma Mūzika, 

 

Akadēmiskā doktora 

studiju programma 

Muzikoloģija 

 

Obligātie studiju 

kursi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 

Lolita 

Fūrmane 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma 

Mūzika,  

Akadēmiskā 

doktora studiju 

programma 

Muzikoloģija 

 

 

Obligātie 

studiju kursi 

Obligātie 

studiju kursi 

un ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 

  



724 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Ilma 

Grauzdiņa 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas, prof. 

maģistra stud. 

progr. Mūzika 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma 

Mūzika,  

Akadēmiskā 

doktora studiju 

programma 

Muzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Obligātie 

studiju kursi 

un ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 

 
Jeļena 

Ļebedeva 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas, prof. 

maģistra stud. 

progr. Mūzika 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma 

Mūzika,  

Akadēmiskā 

doktora studiju 

programma 

Muzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Obligātie 

studiju kursi 

un ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 

 
Georgs Pelēcis Muzikologs, 

Dr.art. 

profesors Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas, prof. 

maģistra stud. 

progr. Mūzika 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma 

Mūzika,  

Akadēmiskā 

doktora studiju 

programma 

Muzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Obligātie 

studiju kursi 

un ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 
Jānis Kudiņš Muzikologs, 

Dr.art. 

asoc. 

profesors 

Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas, prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma Mūzika 

Obligātie studiju 

kursi 

 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

  



725 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Baiba 

Jaunslaviete 

Muzikologs, 

Dr.art. 

asoc. 

profesore 
Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas, prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma Mūzika 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Obligātie 

studiju kursi 

un ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 
Jūlija Jonāne  Muzikologs, 

Dr.art. 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 
Baiba 

Kurpniece 

Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Ieva Pāne Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedras 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

apakšprogramma 

Etnomuzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi, 

prakse 

 

 

 

 
Ieva 

Rozenbaha 

Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 
Ieva Tihovska Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedras 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

apakšprogramma 

Etnomuzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi, 

prakse 

 

 

 

 
Zane Šmite Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedras 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

apakšprogramma 

Etnomuzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi, 

prakse 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Koncertmeistaru katedra 
Jeļena 

Bugajenko 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi 

Ilze Dzērve Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi 

Ieva Dzērve Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi 

Agnese Egliņa Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi 

Veneta 

Miķelsone 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Sanita 

Glazenburga 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Ilze Nakase Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Inguna Puriņa Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra, vispārējā 

klavieru katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi, 

prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā 

mūzika, izņemot 

klavierspēles 

specializāciju   

 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Obligātie studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas daļa 

Ilze Dzenīte Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Zoja Sļivkina Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Dzīntra 

Vīcupe 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi 

Antra Vīksne Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Natālija 

Zandmane 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Liene Andreta 

Kalnciema 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Veronika 

Rinkule 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Mūzikas skolotāju katedra 

Dace Medne Psihologs, 

Dr.ped. 

asoc. 

profesore 

Mūzikas skolotāju 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas  

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Ilze Vilde Mūzikas 

skolotājs, 

zinātniskais 

doktora grāds 

pedagoģijā 

docente Mūzikas skolotāju 

katedra 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

apakšprogramma 

Mūzika un izglītība 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Irēna Nelsone Diriģents/ 

Mūzikas 

skolotājs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Mūzikas skolotāju 

katedra 

prof. maģistra  stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Mūzikas mācība 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas daļa 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra 

IlzeBuligina 
 

Filologs, 

maģistra grāds 

pedagoģijā 

lektore Vispārizglītojošo 

studiju kursu 

katedras 

svešvalodu klase 

Profesionālās 

maģistra studiju 

programmas  

Obligātie studiju 

kursi 

 

 

Ida  Losberga Svešvalodu 

skolotājs, 

Izglītības 

zinātņu maģistra 

grāds 

pedagoģijā 

lektore Vispārizglītojošo 

studiju kursu 

katedras 

svešvalodu klase 

Profesionālās 

bakalaura, prof. 

maģistra studiju 

programmas  

Obligātie studiju 

kursi 

 

 

Līga Norde Izglītības 

zinātņu maģistra 

grāds 

pedagoģijā 

lektore Vispārizglītojošo 

studiju kursu 

katedras 

svešvalodu klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas  

Obligātie studiju 

kursi 

 

 

 

3. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, 

radošās darbības un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā. 

Klavieru katedra 

Prof. J. Kalnciems organizējis un vadījis Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas meistarkursus Jūrmalā 

(21.-23.08.2014.), organizējis Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas festivālu Liepājas Mūzikas skolā 

(25.10.2014.), JVLMA organizējis Kauņas Mūzikas akadēmijas profesora Rokas Zubovas meistarklases, 

kā arī koncertlekciju “Čurļonis” (03.-04.11.2014.), organizējis un ar ievadvārdiem atklājis klavieru 

katedras studējošo koncertu Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē (05.11.2014.), darbojies kā žūrijas loceklis 

Alfr. Kalniņa Starptautiskajā pianistu konkursā Cēsīs (20.11.2014.), Igaunijas Nacionālajā pianistu 

konkursā (21.-28.11.2014.), starptautiskajā pianistu konkursā “Brāļi Mediņi” J. Mediņa 1. Rīgas mūzikas 

skolā (14.03.2015.), bijis žūrijas priekšsēdētājs starptautiskajā pianistu konkursā “Mazais virtuozs” P. 

Jurjāna mūzikas vidusskolā (26.02.2015.), starptautiskajā pianistu konkursā “Mūzikas varavīksne” Jelgavas 

Mūzikas vidusskolā (13.03.2015.). Prof. Kalnciems darbojies LR Kultūras ministrijas balvas “Par 

sasniegumiem starptautiskos konkursos” piešķiršanas komisijā, JVLMA Satversmē, Profesoru padomē, kā 

arī RLB Mūzikas komisijā un Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas valdē (valdes priekšsēdētājs). 
 

Doc. J. Žvikovs ieskaņojis Pētera Plakida kamermūzikas darbus trio OPERA sastāvā, sadarbībā ar Latvijas 

Radio 3 “Klasika” fondiem (30.09.2014.), atskaņojis koncertprogrammu Vīnes klasika un vācu romantisms 

Liepājas Hika zālē (06.12.2014.), sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju kopā ar māksliniecēm Ditu 

Krenbergu un Ingu Sunepu sniedzis koncertu Bratislavas Filharmonijas Mazajā zālē (02.02.2015.), LNO 

Beletāžas zālē ar trio OPERA atskaņojis programmu Klavieru trio vēsture (15.02.2015.), sadarbībā ar 

asociāciju Concerto Grosso (Francija) strādājis pianistu konkursa Town of Gagny žūrijā (13.-20.04.2015.), 

sadarbībā ar Liepājas Simfonisko orķestri atskaņojis I. Stravinska koncertu klavierēm un 

pūšaminstrumentiem Rundāles pils Baltajā Zālē (06.06.2015.), sniedzis lekciju-prezentāciju par Džona 

Keidža sonātēm un interlūdijām preparētām klavierēm konferencē MetaMind Rīgas Biržā (25.09.2014.), 

sniedzis klavieru dueta koncertu DIVI KĀ VIENS kopā ar Sanitu Glazenburgu Lielvārdes Mūzikas skolā 

(17.10.2015.), kā arī ar trio OPERA programmu piedalījies koncertciklā Saruna ar komponistu Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā (22.03.2015.). 

Prof. V. Zilberts uzstājies 2014. gada 1. septembra svinīgajā akadēmiskā gada atklāšanas ceremonijā 

JVLMA Lielajā zālē, kopā ar docētājiem Kristīni Gailīti, Antru Jankavu un Aivaru Kancmani sniedzis 

koncertu Cēsīs, Svētā jāņa baznīcā (06.09.2014.), piedalījies flautistes Ilonas Kudiņas solokoncertā 

JVLMA LMT zālē (11.09.2014.), sniedzis priekšlasījumu un piedalījies JVLMA mācībspēku koncertā 

“Maijai Einfeldei – 75, Rihardam Štrausam – 150” RLB Zelta zālē (01.10.2014.), piedalījies flautistes 
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Ilonas Kudiņas solokoncertā III Mūzikas un mākslas festivāla Daugavpils ReStArt 2014 Daugavpils 

mūzikas vidusskolas zālē (16.10.2014.), kopā ar emerit.prof. Juris Švolkovski sniedzis sonāšu koncertu 

RLB Zelta zālē (11.10.2014.), organizējis un piedalījies koncertā Paulam Šūbertam – 130 JVLMA Ērģeļu 

zālē (07.11.2014.), kopā ar docētājiem Antru Jankavu un Ingusu Pētersonu sniedzis koncertu Alfrēdam 

Kalniņam – 135 Cēsu koncertzālē (23.11.2014.), kopā ar altisti Andru Dārziņu sniedzis koncertu Poznaņas 

Mūzikas akadēmijā, Polijā (11.03.2015.). 

 

Doc. T. Ostrovskis sniedzis priekšnesumus kolektīva “Bellaccord Tanzorchester” sastāvā ar 

koncertprogrammām “Mariss Vētra. Rīga toreiz…” un “Kaupēns. Tumšā naktī.” Ziemeļblāzmas kultūras 

centrā (16.08.2014.), Alojas Kultūras namā (16.11.2014.), Priekuļu Kultūras namā (17.11.2014.), Gulbenes 

un Limbažu Kultūras namā (18.11.2014.), Vaiņodes Kultūras namā (24.11.2014.), Siguldas Kultūras namā 

(06.12.2014.), Liepājas Graudu ielas koncertzālē (27.12.2014.), Gulbenes Kultūras namā (17.05.2015.), 

Bīriņu pilī (19.06.2015.), piedalījies kamermūzikas koncertā Pārventas bibliotēkas zālē (30.09.2014.), 

kamermūzikas programmas “Bēthovena vēstules” atskaņojumos ar Daci Zālīti un Egilu Šēferu Ogres 

Kultūras centrā (11.03.2015.) un Siguldas pilī (12.07.2015.), kamermūzikas programmas atskaņojumā 

Rīgas Festivāla ietvaros Mazajā ģildē kopā ar Ingu Šļubovsku un Egīlu Šēferu (16.06.2015.), kā arī Doles 

Festivālā ar Rīgas Saksofonu kvartetu pirmatskaņojis G. Pelēča jaundarbu. T. Ostrovskis eksperta statusā 

piedalījies Latvijas Radio 3 “Klasika” raidījumos “Orfeja auss”, klausītāja statusā apmeklējis pianista A. 

Gavrilova meistarklasi Kauņas Mūzikas akadēmijā (07.-08.11.2014.), darbojies Inovatīvās konservatorijas 

radošo direktoru komandā Groningenā, Holandē (22.-24.08.2014.), Baltijas Mūzikas akadēmiju asociācijas 

(ABAM) darba grupā Rostokā, Vācijā (19.-21.09.2014.), Salacgrīvas Mūzikas skolas akreditācijas komisijā 

(28.04.2015.). T. Ostrovskis organizējis un darbojies žūrijas komisijā jauno Latvijas mūziķu konkursā 

“Ineses Galantes talanti”. 

 

Prof. S. Osokins sniedzis koncertu Dzintaru koncertzālē kopā ar Andreju Osokinu un Georgiju Osokinu, 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri (28.07.2015.), kopā ar Andreju Osokinu piedalījies 

koncertu sērijā “Baha maratons”, atskaņojot J.S. Baha koncertu 2 klavierēm ar orķestri (28.04.2015.), 

sniedzis solokoncertu ar R. Šūmaņa un V. Silvestrova mūziku, kā arī atskaņojis A. Šnitkes Klavieru 

kvintetu kopā ar “Nordic” kvartetu Dānijas Karaliskajā mūzikas akadēmijā (06.10.2014.), piedalījies 

koncertā “Vēstules. Klusā dziesmas” koncertzālē “Jūras vārti” Ventspilī (11.09.2014.). Darbojies 

Baltkrievijas Starptautiskā pianistu konkursa žūrijā (02.-14.12.2014.) un III Rīgas Starptautiskajā jauno 

pianistu konkursā Mazajā ģildē (10.2014.).  

 

Doc. J. Rižovs žūrijas locekļa statusā darbojies Starptautiskajā Mūzikas skolu konkursā Limbažos 

(12.03.2015.), Starptautiskajā Viļņas akordeonistu konkursā Lietuvā (26.-28.03.2015.) un starptautiskajā 

akordeonistu konkursā “Naujene-2015” Daugavpilī (23.-24.04.2015.), kā arī piedalījies profesionālās 

tālākizglītības kursos „Aktualitātes darbā ar akordeona spēles klases audzēkņiem mūsdienu prasībām 

atbilstošā mācību procesā”, Limbažu mūzikas skolā. 

 

Lektore Kristīne Adamaite 2014./2015. akad.g. veikusi darbu Ērģeļu klasē, strādājot ar izvēles 

ērģeļspēles un radniecīgās ērģeļspēles studentiem, visi studenti ir saņēmuši sekmīgus novērtējumus 

semestru ieskaitēs un piedalījušies publiskos koncertos.  

Regulāri koncertē, sadarbojoties ar koncertu organizācijām „Rīgas Doms”, „Latvijas koncerti”, Vidzemes 

koncertzāli „Cēsis”. Viņas biežākie koncertpartneri ir A.Sīmanis, Ē.Kiršfelds, G.Gelgote, I.Parša, 

J.Strikaite, VAK „Latvija”, diriģents M.Sirmais. Regulāri organizējusi iknedēļas Pusdienlaika koncertus 

Anglikāņu baznīcā, turpinājusi dalību projektā Latvijas ērģeļu katalogs. 
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Asoc. prof. Larisas Bulavas studenti un maģistranti piedalījušies ērģeļmūzikas koncertos Rīgā, 

Stirnienē, Jelgavā.  

       Līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā un Daugavpils mūzikas vidusskolā L.Bulava šī 

akadēmiskā gada laikā koncertējusi Latvijā – Rīgā, Liepājā, Salacgrīvā, Krāslavā; Vācijā – Brēmenē; 

Jeruzālemē – Jaffā. Sagatavojusi programmu J.S.Baham – 330, kā arī iestudējusi un pirmatskaņojusi 

V.Līces jaundarbu „Putnu sasaukšanās”. Veic Rīgas Doma draudzes ērģelnieces pienākumus. 2015. gada 

pavasarī atkārtoti ievēlēta JVLMA asoc. profesores akadēmiskajā amatā. 
 

Prof. Tālivaldis Deksnis līdzās darbam Mūzikas akadēmijā 2014./2015. akadēmiskā gada laikā spēlējis 

ērģeļmūzikas koncertos Rīgas Domā un citās Latvijas baznīcās, kā arī koncertos LU Lielajā aulā, 

iestudējis un pirmatskaņojis J.Lūsēna un J.Karlsona skaņdarbus, veicis ērģeļbūves eksperta pienākumus 

Liepājā, kā arī saistībā ar Latvijas Universitātes aulas ērģelēm, piedalījies Starptautiskā ērģelnieku 

konkursa žūrijas darbā Maskavā. 
 

Prof. Vita Kalnciema līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā un Rīgas Doma kora skolā 

sniegusi septiņus ērģeļmūzikas koncertus Rīgas Domā, piemēram, programmu kopā ar dziedātāju 

I.Šļubovsku, programmu Skandināvija ciklā „Eiropas elpa” kopā ar Rīgas Doma Meiteņu kori „Tiāra” un 

sitaminstrumentālistu E.Saksonu, latviešu ērģeļmūzikas programmu kopā saksofonistu Oskaru Petrauski 

un  čellisti Maiju Prēdeli, J.S.Baha darbu programmu, koncertējusi arī Vācijā pie vēsturiskām 1659.g. 

būvētām Stellwagen firmas ērģelēm, Ukrainā J.S.Baha mūzikas maratonā, Jaunpiebalgas ērģeļu simtgadei 

veltītā koncertā, Baznīcu nakts koncertos. Veikusi ērģeļmūzikas ierakstus, turpinājusi darboties Baznīcu 

Virsvaldes Mūzikas komisijā, sagatavojot jauno luterāņu Dziesmu grāmatu. Turpinājusi darboties kā 

Rīgas ev. lut. Jēzus baznīcas ērģelniece latviešu un vācu draudzēs, regulāri piedaloties arī televīzijas  

dievkalpojumos. 2015. gada pavasarī ievēlēta JVLMA profesores akadēmiskajā amatā. 

 

Vispārējā klavieru katedra 

          Paralēli pedagoģiskajam darbam katedras pedagogi lielu uzmanību velta arī savai mākslinieciskajai 

izaugsmei. Tā katedras mācībspēku koncertā  Laikmeta harmonija , kas notika 2015. g. 20. februārī , 

piedalījās doc. V.Vēriņa, lekt. I.Puriņa, asoc. prof. J.Matulis, lekt. 

I.Kundziņa, docēt. V.Razdorovs, lekt. S.Vanaga, lekt.Ieva Dzērve, docēt.U. Krišjānis. 

 

Asoc. prof. J. Matulis  – regulāri koncerti, skates, koru olimpiāde ar LU vīru kori ‘’Dziedonis”. LMA 

akadēmiskās šķīrējtiesas loceklis. 

 

 Prof. N. Vīksne – koncerti Latvijā un Lietuvā /klav. duets Antra un Normunds Vīksnes/. Dueta ieraksti 

atskaņoti Latvijā, Lielbritānijā, ASV. Meistarklašu vadīšana, darbs dažādās padomēs un komisijās gan 

LMA, gan ārpus tās.  

Radošais darbs 

Nozīmīgākie koncerti /klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes/ 

Koncerts VIA EX IDEA JVLMA LZ 04.09.2014.  

Hillars Kareva Gleznojumi uz sengrieķu vāzēm /pirmatskaņojums Latvijā/ 

Alise Ping Ji Ho Esības ķēde /Chain of Being /pirmatskaņojums Latvijā/ 

Romualds Jermaks Anno Domini /pirmatskaņojums/ 

Koncerts Klaipēdā 17.11.2014.  E.Balsis Mākslas skolā  

/F.Šūberts, V.Ļutoslavskis, F.Glāss, A.Vecumnieks/ 

JVLMA Ziemassvētki 19.12.2014. 

JVLMA simfoniskā orķestra concerts ROMANTISKĀ KLASIKA /F.Pulenks Koncerts divām klavierēm/ 

JVLMA LZ, Daugavpilī Vienības namā, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā 18.-21.03.2015. 

Koncerts IMPRESIJAS UN VERSIJAS  Rīgas Biržā 07.06.2015.  

Pauls Dambis  TAS AKMENS, divām klavierēm, čellam un ksilofonam  

Dace Aperāne  AD MARGINEM (after Paul Klee’s painting), divām klavierēm un sitaminstrumentiem , 

Selga Mence VERSIJAS I-IV, divām klavierēm un sitaminstrumentiem 

Visi pirmatskaņojumi. Piedalās arī Ē.Kiršfelds,čells un E.Saksons, sitaminstrumenti 
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Klavieru dueta ieraksti atskaņoti raidstacijās 

ASV – WQXR  www.wqxr.org 

Lielbritānija – BBC 3 Euroclassic Notturno 

Latvija – Radio Klasika 

Eksperta darbs žūrijās 

Žūrijas priekšsēdētājs Mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs Pārdaugavas MMS 

07.03.2015. Žūrijas loceklis Brāļu Mediņu jauno pianistu  

konkursā, Rīga 14.03.2015. 

Žūrijas priekšsēdētājs I Starptautiskajā klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkursā 

Liepājā 15.04.2015. 

Žūrijas loceklis V Starptautiskajā jauno pianistu konkurs;a “Baltijos gintarėliai” Klaipēdā 22.-23.05.2015. 

Meistarklases 

Festivālā Muzicējam kopā draugiem Ziemas meistarklašu vadīšana JMR1MS 4.-6.01.2015. 

Atklāto meistarkursu vadīšana XIV Klaipēdas klavierskolotāju seminārā “PIANISTŲ RENGIMO 

TARPTAUTINIAMS KONKURSAMS PAPILDOMAS ASPEKTAS” 17.-18.11.2014. 

Meistarklašu vadīšana X starptautiskajos Latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā Latviešu mūzika 

un mūziķi pasaulē, 2014.g.jūlijā  

Organizatoriskais darbs, darbs padomēs un  komisijās  

Kultūrizglītības padomes loceklis /KM/ 

Ekspertu komisijas loceklis priekšlikumu izstrādei Kultūras ministrijai par valsts finansēto vietu skaitu 

valsts profesionālās izglītības iestāžu licencētajās mākslas, mūzikas un dejas profesionālās izglītības 

programmās /LNKC/ 

Profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju un pašvaldību investīciju 

plāna izvērtēšanas komisijas loceklis-eksperts /KM/  

Starptautisko Latviešu jauno mūziķu meistarkursu organizētājs un direktors 

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

padomes priekšsēdētājs, Finanšu koleģiālās komisijas loceklis,  JVLMA Studentu simfoniskā orķestra 

padomes priekšsēdētājs, Borisa un Ināras Teterevu fonda Radošo braucienu atbalsta komisijas loceklis.   

 

Lekt. I.Kundziņa – koncerti ansambļu DuoRI  un Kameransamblis.lv sastāvā. 

 

Lekt. S.Vanaga – ērģelnieces pienākumu veikšana Latvijas Ev.lut. baznīcas pasākumos. Erasmus+ 

programmas ietvaros pilnveidošanās Grācas mūzikas universitātē. Meistarklašu apmeklēšana (R. Zubova, 

S. Okruško, M, Sivelovs, Kr. Stembridžs) 

 

Doc. V.Vēriņa – ievadvārdi un koncerta vadīšana RLB Zelta zālē. Darbs pie manuskripta Nikolajs 

Alunāns. Raksti. Erasmus+ programmā pieredzes apmaiņa Grācā /Austrija/. Meistarklašu apmeklēšana. 
 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra 

Piedalīšanās konferencēs 

Laikā no 2015. gada 10. līdz 12. aprīlim mūsu akadēmijā norisinājās starptautiskā Eiropas Kamermūzikas 

skolotāju asociācijas ECMTA 9. konference, kurā piedalījās 31 dalībnieks no 11 dalībvalstīm. Interesantus 

referātus bija sagatavojuši prof. Aldis Liepiņš (Latvijas komponistu kamermūzika) un asoc. prof. Herta 

Hansena (Kameransambļa apmācība Latvijas mūzikas izglītības sistēmā). Konferencē piedalījās arī prof. 

J. Maļeckis un prof. G. Rasa. 

 

Piedalīšanās koncertos 

Katedras docētāji prof. J. Maļeckis, prof. V. Zilberts, prof. A. Liepiņš, asoc. prof. D. Kļava, doc. H. 

Hansena, doc. M. Zilberts, lekt. L. Tīrele un lekt. I. Milzarāja regulāri piedalījušies Latvijas koncertdzīvē 

un katedras rīkotajos koncertos RLB.  
 

  

http://www.wqxr.org/
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Prof. J. Maļeckis  

25.-29.12.2014. Ieraksti Latvijas radio kopā ar RIX kvarteta dalībniekiem (J.Suka Elēģija vijolei, čellam 

un klavierēm, K.F.E. Baha sonāte un fantāzija klavierēm solo).  

10.11.2014. Piedalīšanās klavieru katedras rīkotajā jubilejas  koncertā   K. F. E. Baham - 300 Siguldā, 

Rīgā 

18.12. 2014. RIX klavieru kvarteta koncerts Mazajā Ģildē.  

Aprīlis 2015. Piedalīšanās klavieru katedras koncertā J. S. Baha festivāla ietvaros LMT zālē (Sarabanda ar 

variācijām).  

12.02. 2015. RIX klavieru kvarteta piedalīšanās P. Vaska autorkoncertā LNO beletāžas zālē un 

Vašingtonā Phillip Collection koncertsērijā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā ietvaros (ASV) 

Maijs 2015. Glezniecības izstāde kultūras centrā Ziemeļblāzma.  
 

Prof. A. Liepiņš 

01.10.2014. RLB Zelta zālē JVLMA Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras mācībspēku koncerts 

Maijai Einfeldei – 75, Rihardam Štrausam – 150. Kopā ar Ievu Paršu atskaņoju M.Einfeldes ciklu 

Romantiskas dziesmas.  

18.11. 2014. Valsts svētku koncerts Auces Kultūras namā. Ar Radio kori, Daci Kļavu. Programmā 

Im.Kalniņš un A.Maskats.  

21.11. 2014. Cēsu koncertzālē un 22.11. 2014.Rēzeknes Gorā uzvedums Vācietis. Klavierkoncerts. 

A.Maskata mūzika.  

20.12. 2014. Spīķeru koncertzālē Vīns un mūzika. Ar Ievu Paršu atskaņojām franču komponistu M.Ravela, 

F.Pulenka, E.Satī, K.Veila u.c. mūziku.  

25.02. 2015. JVLMA Lielajā zālē Daces Kļavas jubilejas koncerts. Ar jubilāri četrrocīgi spēlēsim Brāmsa 

Mīlas dziesmas kopā ar Radio kori.  

30.05. 2015. Klavieru solopartijas atskaņošana G.Kančeli skaņdarbā Mazā Daneliāde koncertā 

Vasks.Kančeli.Pērts Rīgas Domā. Diriģents S.Kļava 

13.06.2015.Baltijas un ziemeļvalstu dziesmusvētku ieskaņas koncertu Rēzeknes Gorā, veltītu Im. 

Kokaram. Kopā ar A.Veismani un kori Ave Sol atskaņoju Im. Kalniņa mūziku.  
 

Prof. Ventis Zilberts 

2014. g. 6. septembrī JVLMA docētāju Kristīnes Gailītes, Antras Jankavas  kā arī Aivara Krancmaņa 

koncerts Cēsīs Svētā Jāņa baznīcā  

2014. g. 11. septembrī  flautistes Ilonas Kudiņas (ASV) solokoncerts JVLMA, LMT zālē 

2014. g. 1. oktobrī  priekšlasījums – komentāri un dalība JVLMA mācībspēku koncertā Maijai Einfeldei – 

75, Rihardam Štrausam – 150 RLB Zelta zālē  

2014. g. 16. oktobrī  flautistes Ilonas Kudiņas (ASV) solokoncerts  III Mūzikas un Mākslas FESTIVĀLA  

DAUGAVPILS  ReStArt 2014 Daugavpils mūzikas vidusskolas zālē 

2014. g. 11. oktobrī  JVLMA emerit. prof. Jura Švolkovska solokoncerts - sonāšu vakars RLB Zelta zālē   

2014. gada 23. novembrī  JVLMA docētājas Antras Jankavas kā arī Ingus Pētersona koncerts Alfrēdam 

Kalniņam – 135 Cēsu koncertzālē    

2015.gada 11.martā altistes Andras Dārziņas / Štutgartes Mūzikas augstskolas profesore/ solokoncerts 

Poznaņas /Polija) Mūzikas akadēmijā. 
 

Asoc. prof. Dace Kļava 

01.10.2014.  Piedalīšanas Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras mācībspēku koncertā “Maijai 

Einfeldei – 75 Rihardam Štrausam – 150” kopā ar H.Hansenu  

09.10.2014.   koncertmeistare vokālistu forumā Tallinā kopā ar J.Strikaiti, H.Zukuli, L.Teivāni  Izpildīts 

13.10.2014. koncertmeistara darbs pie Radio kora. I.Stravinskis “Psalmu sinfonija”  

22.10.2014. Orķestrante TENSO koru noslēguma koncertā Rīgas Domā kopā ar Radio kori, orķestri 

“Sinfonietta Riga”. Diriģents S.Kļava  

29.10.2014.  koncertmeistare Starptautiskajā J.Vītola kordiriģentu konkursā JVLMA  

18.11.2014. Valsts svētku koncerts Aucē kopā ar Radio kori, Aldi Liepiņu. Diriģents S.Kļava   

21.11.2014.  koncerts “ Maskats. Vācietis. Klavierkoncerts” Cēsu koncertzālē  

22.11.2014. koncerts “ Maskats. Vācietis. Klavierkoncerts” koncertzālē “Gors” Rēzeknē   
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25.02.2015.  “D.Kļavas apaļais koncerts” JVLMA Lielajā zālē  

12.03.2015.  Piedalīšanās JVLMA prezentācijā Jelgavā ar A.Goba  

22.03.-25.03.2015. meistarklašu vadīšana Viļņas Mūzikas un Teātra akadēmijā  

24.03.2015. A.Gobas solo koncerts Viļņas Mūzikas un Teātra akadēmijā  

01.04.2015. Piedalīšanās koncertā “Vokālistu parāde” RLB Zelta zālē    

05.05.2015. Ieraksts sv.Jāņa baznīcā Ē.Ešenvalds “Debess Litānija” ar Radio kori,  

orķestri “Sinfonietta”. Diriģents S.Kļava  

2015. gada maijs  koncertmeistara darbs pie Radio kora Im.Kalniņa jubilejas koncerts  

“Dzejnieks un Nāra”  

26.05.2015. Noklausīšanās LNO ar J.Strikaiti   

2015. gada jūnijs koncertmeistare Starptautiskajā J.Vītola vokālistu konkursā JVLMA  ( Eunkuk Kim / 

Koreja,  Margrethe Fredheim / Norvēģija )   

16.07.2015. koncertmeistare koncertā Montpeljē, Francija ar Radio kori, diriģents S.Kļava   

Koncertmeistare JVLMA konsultācijās, iestājeksāmenos 

Datorsalikums sekojošām partitūrām sadarbībā ar Schott Music GmbH & Co.KG, Mainz: 

P.Vasks “The Fruit of Silence”  korim un stīgu orķestrim;  

P.Vasks Čello koncerts klavierizvilkums;  

P.Vasks “Lūgšana Latvijai” korim un stīgu orķestrim 
 

Asoc. prof. H. Hansena 

19.07.2015. Romanču un dziesmu vakars Veltījums Nikolajam Goršeņinam Cēsu mākslas festivālā   

10.08.2014. Koncerts ar Ēriku Kiršfeldu (čells) Sansusī festivālā  

 20.08.2014. Koncerts La Viva Flauta. Latvijas Flautistu asociācijas dibināšanas svētku koncerts 

JVLMA LMT zālē  

01.09.2014. Piedalīšanās  JV LMA svinīgā  koncertā kopā ar Krišjāni Norveli un Ēriku Kiršfeldu  

22.09.2014. Koncerts La Viva Flauta. Latvijas Flautistu asociācijas dibināšanas svētku koncerts 

Ventspils Pārventas  bibliotēkā  

29.09.2014. Koncerts LR Klasika studijā kopā ar altisti Andru Dārziņu un flautisti Ilonu Meiju. 

Programmā R.Štrauss, R.Šūmanis, B.Martinu un M.Einfelde  

01.10.2014. Piedalīšanās kameransambļa un klavierpavadījuma katedras koncertā Rīgas Latviešu 

biedrības Zelta zālē ”Maijai Einfeldei - 75, Rihardam Štrausam – 150” kopā ar Daci Kļavu un Ēriku 

Kiršfeldu  

08.10.2014. Koncerts Čells un latvieši ar Ēriku Kiršfeldu Spīķeru koncertzālē, kamermūzikas festivālā 

ietvaros  

09.10.2014. Koncerts Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis„ ar fagotistu  Georg Klutsch (Ķelne) 

2.Starptautiskais Rīgas koku pūšaminstr. Simpozijs  

11.10.2014. Piedalīšanās koncertā JVLMA LZ  ar fagotistu Georg Klutsch (Ķelne).2.Starptautiskais 

Rīgas koku pūšaminstr. Simpozijs  

23.10.2014. Čells un Latvieši   ar Ēriku Kiršfeldu.Ventspils kultūras centrā  

25.10.2014. Koncerts Rīgas Biržā starptautiskās konferences „Haoss un kartība” ietvaros, programmā 

O.Mesiāns „Kvartets Laika galam”  

30.10.2014. JVLMA  jauna fagota ieskandināšana kopā ar fagotisti Elīnu Vidriķi  

11.11.2014. Svētku  koncerts ar Krišjāni Norveli un Ingu Sunepi Ventspils bibliotēkā  

12.11.2014. Koncerts La Viva Flauta. Latvijas Flautistu asociācijas dibināšanas svētku koncerts Liepājā, 

Melngaiļa koncertzālē  

 26.11.2014. Koncerteksāmens ar Raimondu Golubkovu (alts) un Ilonu Meiju (flauta) -  

 02.12.2014. Doc.Ilonas Meijas flautas un kameransambļa klases studentu koncerts  

16.12.2014. Koncerts ar Ēriku Kiršfeldu komponistu konferences ietvaros Jūrmalas mūz.vidusskolā  

 27.01.2015. Emerit.profesora Viļņa Strautiņa studentu un absolventu koncerts. Piedalīšanās kopā ar 

Ilonu Meiju, Lieni Denisjuku–Straupi, Ēriku Kiršfeldu  

 25.02.2015. Daces Kļavas jubilejas koncerts  

 13.03.2015. Koncerts ar čellistu Ē. Kiršfeldu Liepājas Mūzikas vidusskolā  

 26.03.2015.Piedalīšanās Pūšaminstrumentu katedras studentu un maģistrantu koncertā JVLMA Lielajā 

zāle  
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 04.03.2015. Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts. Piedalīšanās kopā ar Andri Arnicānu un 

Egilu Upatnieku  

16.04.2015.  Sestā Rīgas Brass simpozija koncerts, piedalīšanās kopā ar Markus Wittgen 

(mežrags,Ķelne), Thierry Caens (trompete, Liona)  

 28.04.2015. Koncerts ar Ilonu Meiju un Giedrius Gelgotas (flauta) Lietuvā, kamermūzikas festivāls 

Avanti, Kaunas  

10.05.2015. Koncerts-tikšanās ar Maiju Einfeldi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ar čellistu Ēriku 

Kiršfeldu  

23.-29. 05.2015.  Piedalīšanās radošā braucienā “Rainim  un Aspazijai - 150” Kirova un Slobodskoja 

Krievijā. Uzstāšanās konferencē, izstādes atklāšanā un koncertā kopā ar Ievu Paršu  

 2015. gada jūnijs koncertmeistare Starptautiskajā J.Vītola vokālistu konkursā JVLMA (Hayk 

Tongurjan/Armenija)  

2015. gada jūlijs koncertmeistare JVLMA iestājeksāmenos 
 

Doc. M. Zilberts 

01.10.2014. Piedalīšanās kameransambļa un klavierpavadījuma katedras koncertā Rīgas Latviešu 

biedrības Zalta zālē „Maijai Einfeldei – 75 , Rihardam Štrausam – 150” ar J. Savkinu (vijole), A.Štrālu 

(alts), I.Bezprozvanovu (čells) .  

19.10.2014. Kamermūzikas koncerts LNO Beletāžas zālē ar J. Savkinu (vijole), A.Štrālu (alts), 

I.Bezprozvanovu (čells) . 

15.11.2014.  Koncerts Dziesma brīvai Latvijai ar LNO solistiem K. Gailīti (soprāns) , R.Mačanovski 

(basbaritons) , M. Čuļpajevu (tenors) .  

03/29.10.2104.  Latvijas Koncertu rīkotie koncerti ar K.Bērziņu , A.Siliņu , E.Martinsoni Kuldīgā.   

03.10/26.11/03.12.2014. Uzstāšanās ar grupu Pienvedēja Piedzīvojumi , akustiskās koncertprogrammas 

ietvaros. 

19.02.2015. Kamermūzikas koncerts  Notturno  Lielās Ģildes Minsteres zālē ar LNSO mūziķiem 

I.Cintiņu (vijole) , D.Zālīti (čells) .  

01.05.2015. F.Lista 1. Klavierkoncerta Mibemol mažorā  atskaņojums ar Jelgavas kamerorķestri, dir. 

A.Meri  . Jelgavas 750 jubilejai veltītajā koncertā „Mēs Jelgavai” , Jelgavas Kultūras centrā.  

14.06.2015 Uzstāšanās J.Vītola starptautiskā vokālistu konkursa atklāšanas koncertā JVLMA. 

   Koncertmeistars 

Kora diriģēšanas katedrā, Simfoniskā orķestra diriģēšanas katedrā.  

Darbs Latvijas Nacionālajā Operā galvenā koncertmeistara amatā 
 

Lekt. L. Tīrele  

12.09.2014.    orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

19.09.2014.     orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

20.09.2014.     orķestrante LNSO koncertā Vidzemes koncertzālē, Cēsis   

25.09.2014.     orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē   

01.10.2014.  Piedalīšanas Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras mācībspēku koncertā “Maijai 

Einfeldei – 75 Rihardam Štrausam – 150” kopā ar mecosoprānu Lauru Grecku   

4.10.2014.      orķestrante LNSO bērnu koncertos Lielajā Ģildē   

16.10.2014.    G.Forē 2.kvinteta atskaņojums Lielajā Ģildē kamermūzikas koncertā kopā ar O.Siliņu, 

L.Pētersoni, T.Ļebedjevu, J.Rinkuli  

18.10.2014.  orķestrante LNSO TENSO dienu ietvaros koncertā sv.Pētera baznīcā  

29.10.2014.  koncertmeistare Starptautiskajā J.Vītola kordiriģentu konkursā JVLMA    

31.10.2014.   orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

7.11.2014.     orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē Izpildīts 

9.11.2014.   E.Zilberta mūzikas izpildījums mēmajai kinofilmai „Lāčplēsis” kopā ar orķestri “Sinfonietta 

Riga” Ziemeļblāzmas koncertzālē  

11.11.2014.   E.Zilberta mūzikas izpildījums mēmajai kinofilmai „Lāčplēsis” kopā ar orķestri “Sinfonietta 

Riga” koncertzālē „Gors” Rēzeknē   

14.11.2014.     orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

18.11.2014      orķestrante LNSO koncertā Vidzemes koncertzālē, Cēsis   
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21.11.2014.  koncerts “ Maskats. Vācietis. Klavierkoncerts” Cēsu koncertzālē  

22.11.2014. koncerts “ Maskats. Vācietis. Klavierkoncerts” koncertzālē “Gors” Rēzeknē   

25.11.2014.  koncertmeistare A.Dombrovska starptautiskajā stīdzinieku konkursā   

5.12.2014.    orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

8.01.2015.    orķestrante LNSO Latvijas Eiropas savienības prezidentūras gada atklāšanas koncertā LNO   

30.01.2015.  orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē   

6.02.2015.    orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

13.02.2015.  orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē    

21.02.2015.   orķestrante LNSO bērnu koncertos Lielajā Ģildē    

22.02.2015.   orķestrante LNSO bērnu koncertā Vidzemes koncertzālē Cēsīs 

6.03.2015.     orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

12.03.2015.   koncertmeistare Terēzes Zībertes-Ijabas klases vakarā JVLMA Ērģeļu zālē   

20.03.2015.    orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

24.03.2015.   koncertmeistare Diānas Ozoliņas klases vakarā JVLMA Lielajā zālē   

28.04.2015.    orķestrante LNSO koncertā Jūras vārtos Ventspilī   

16.05.2015.    koncerts Muzeju nakts ietvaros Ungurmuižā kopā ar dziedātāju Evitu Zālīti   

16.05.2015.    koncerts Muzeju nakts ietvaros ar Ē. Kiršfeldu Valmierā   

5.06.2015.    koncerts Baznīcas nakts ietvaros ar Ē.Kiršfeldu Rīgas Misiones baznīcā    

13.06.2015.   orķestrante LNSO koncertā Vidzemes koncertzālē, Cēsis  

Koncertmeistare 

Koncertmeistare JVLMA konsultācijās, iestājeksāmenos 

Simfoniskā orķestra diriģēšana – četri studenti 

Stīgu instrumentu spēle – viens students vijoles spēlē, trīs studenti čella spēlē   

6.05.2015. koncertmeistare vijoles spēles DE JVLMA Lielā zāle  (A.Skrastiņa)   

 

Lekt. I. Milzarāja 

01.10.2014. Piedalīšanās Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras koncertā Rīgas Latviešu 

biedrības Zelta zālē ”Maijai Einfeldei –  75, Rihardam Štrausam – 150” kopā ar prof. V. Zilbertu. 

10.01.2015.  Koncerts Jūrmalas kultūras namā ar kamerorķestri Latvijas Filharmoniķi, diriģents 

M.Ozoliņš un solistiem S. Vaici un A.Ābelīti. 

20.02.2015.  Koncerts Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļu zālē ar pianisti V.Vēriņu. 

24.02.2015.  Koncerts E.Dārziņa mūzikas vidusskolā ar jaunāko klašu vijolnieku ansambli. 

28.02.2015.  E.Dārziņa mūzikas vidusskolas 70 gadu jubilejas koncerts Latvijas Mūzikas akadēmijas 

lielajā zālē. Solo Daniils Čiričs un jaunāko klašu vijolnieku ansamblis. 

04.05.2015.  Koncerts Kuldīgas baznīcā ar kvintetu Latvijas Filharmoniķi un Kuldīgas kori. 

19.05.2015.  E.Dārziņa mūzikas skolas manas klases audzēkņu gada noslēguma koncerts P.Jurjāna 

mūzikas skolā. 

18.07.2015.  Dalība operetes mūzikas svētku koncertā Ikšķiles estrādē. 

 

Sadarbība ar Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu pedagogiem 

 Visu gadu noticis regulārs metodiskais darbs ar Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu 

kameransambļu pedagogiem: katedras mācībspēki piedalījušies metodiskā seminārā kameransambļu 

skolotājiem Jāz. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā un vadījuši meistarklases, kas ietilpst Starptautiskā 

kameransambļu konkursa – festivāla Muzicēsim kopā ar draugiem sagatavošanā. Prof. A. Liepiņš un asoc. 

prof. H. Hansena vadījuši meistarklases Starptautiskajā kamermūzikas festivālā FESTARI Rīgā 

/novembris, 2014./, vadījusi meistarklases un sniegusi koncertu kopā ar čellistu Ē. Kiršfeldu Liepājas 

Mūzikas vidusskolā /13.03.2015./. Lektore I. Milzarāja vadījusi meistarklases pedagoģijā un psiholoģijā 

Rīgas 3.bērnu mūzikas skolā, organizētājs – Rīgas Doma skolas biedrība /25.11.2014./;  
 

Organizatoriskais darbs  

Visi katedras mācībspēki piedalījušies Starptautiskās Eiropas kamermūzikas pedagogu asociācijas 

/ECMTA/ konferences organizēšanā JVLMA /10.-12.04.2015./ un 23. konkursa JVLMA labākais studentu 

kameransamblis organizēšanā /8.-10.03.2015./ 
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Prof. Gunta Rasa sadarbībā ar RLB Mūzikas komisiju piedalījusies cikla JVLMA mācībspēku, 

maģistrantu un studentu koncerti Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē organizēšanā. Cikls ar lieliem 

panākumiem aizvadījis savu 17. koncertsezonu, un ir visilgāk pastāvējušais koncertu cikls Latvijas 

vēsturē.  
 

Asoc. prof. D. Kļava piedalījusies studiju kursa Klavierpavadījums organizēšanā.  

           Katedras mācībspēki prof. G. Rasa, asoc. prof. D. Kļava, asoc. prof. H. Hansena, doc. M. Zilberts, 

un doc. Ē. Kiršfelds piedalījušies darbā iestājeksāmenu komisijās.  

Visi katedras docētāji piedalījušies darbā Kameransambļa klavierpavadījuma un katedras sēdēs un 

metodiskajās apspriedēs pēc ieskaitēm un eksāmeniem. 
 

Darbs ekspertu komisijās 

Prof. G. Rasa 

Hermaņa Brauna fonda organizētā festivāla Avanti dalībnieku atlases komisijas eksperte /no 2014. g./ 

Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas locekle /no1997. g./ 

Rīgas Latviešu biedrības domes locekle /no 2014. g./ 

Asoc. prof. D. Kļava 

Piedalījusies Teterevu fonda komisijas darbā JVLMA 

Darbs koleģiālajās lēmējinstitūcijās 

Prof. A. Liepiņš  

JVLMA Profesoru padomes loceklis /līdz 2014.g. beigām/ 

JVLMA Satversmes sapulces dalībnieks /no 2015.g. jūnija/ 

JVLMA Šķīrējtiesas loceklis /no 2015.g. jūnija/ 

Prof. G. Rasa 

 JVLMA Senāta senatore /no 1996.g./ 

JV LMA Satversmes sapulces dalībniece /no 1996.g. līdz 2015.g. jūnijam / 

JVLMA Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras vadītāja /no 1991.g./ 

JVLMA Stipendiju komisijas locekle /no 2010.g./ 

Asoc. prof. D. Kļava 

 JVLMA Senāta senatore 

JVLMA Koncertmeistaru katedras vadītāja 

Profesionālā pilnveide  

Visi katedras docētāji regulāri piedalījušies viesprofesoru meistarklasēs JVLMA un LNO. 

Profesori A. Liepiņš, J. Maļeckis, H. Hansena un G. Rasa piedalījušies Starptautiskās 

Eiropas kamermūzikas pedagogu asociācijas /ECMTA/ konferences darbā Rīgā /10.-12.04.2015./ 
 

Džeza mūzikas katedra 

       Visi džeza katedras mācībspēki ir aktīvi muzicējoši mūziķi, kas spēlē visdažādākajos sastāvos. 

2014. gadā notikuši diksilenda “Sapņu komada” albūma ieraksti, katedras mācībspēki M.Kalniņš, 

A.Orubs regulāri uzstājas kopā ar saksofonistu D.Paškēviču. Dziedātāja I.Bērziņa ir pasniedzēja gandrīz 

visās Latvijā organizētajās džeza meistarklasēs (“Saulkrasti jazz”, “Ventspils Groove”, u.c), kā arī 

nodarbojas ar zinātnisko darbību, piedaloties konferencēs. A.Orubs un V.Ritovs ir Latvijas Radio 

bigbenda mūziķi, savukārt šo sasāvu vada katedras mācībspēks K.Vanags. I.Veitners darbojas “Mirage 

Jazz orchestra”, kā arī regulāri uzstājas ar kolēģiem visdažādākajos sastāvos. Lektors A.Jevsjukovs 

regulāri koncertē ar savu kvartetu. 

 Katedras pasniedzēju intensīvā radošā darbība ir viens no galvenajiem katedras   profesionalitātes 

apliecinājumiem, un nozīmīgi ietekmē pasniegšanas līmeni un kvalitāti. 
 

Koncertmeistaru katedra 

           2014./2015. akadēmiskajā gadā kvalitatīvu un profesionālu, mākslinieciski austvērtīgu studiju 

norisi nodrošinājuši 33 koncertmeistari.    

18 lektori  Jeļena Bugajenko, Liene Andreta Kalnciema, Ieva Dzērve, Ilze Dzērve, Veneta Miķelsone, Ilze 

Nakase, Inguna Puriņa, Ilze Dzenīte, Zoja Sļivkina, Dzintra Vīcupe, Antra Vīksne, Natālija Zandmane, 

Lauma Zutere, Ērika Apeine, Elīna Bērtiņa, Agnese Egliņa, Sanita Glazenburga, Veronika Rinkule 
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8 koncertmeistari (pedagogi - lektore no vispārējās izglītības skolotāju katedras Ilze Arne, lektore Lelde 

Tīrele, docenti Herta Hansena, Mārtiņš Zilberts, asoc. profesore Dace Kļava un  profesors Aldis Liepiņš 

no kameransambļa un klavierpavadījuma katedras, profesors Pēteris Plakidis no kompozīcijas katedras un 

asoc. profesors Māris Kupčs no senās mūzikas katedras) 

7 pieaicināti docētāji – koncertmeistari  Natālija Dirvuka, Tatjana Semjonova, Līga Kārkliņa, Svetlana 

Gridjuško, Ruta Birzule, Zane Volberga, L.Laduse 

Stīgu instrumentu katedrā (vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle)  

Koncertmeistari : Ilze Dzērve, Veneta Miķelsone, Natālija Zandmane, Elīna Bērtiņa, Sanita Glazenburga, 

Lelde Tīrele nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, akadēmiskajos koncertos, eksāmenos un 

diplomeksāmenos. Kā arī JVLMA organizētajās meistarklasēs. 

Ārpus mācību darba koncertmeistari nodrošinājuši studentu piedalīšanos koncertos un atlasēs uz 

vakantajām vietām orķestros: 

Orķestrī  “Sinfonietta”  

G.Mālera orķestrī 

ES jauniešu orķestrī 

LNSO 

Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: 

Natālija Zandmane  

Sanita Glazenburga 

Elīna Bērtiņa 
 

Pūšamo instrumentu un sitaminstrumentu katedrā  (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota 

spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, eifonija spēle, trombona spēle, tubas spēle, saksafona spēle) 

Koncertmeistari : Ieva Dzērve, Ilze Dzērve, Antra Vīksne, Agnese Egliņa, Zoja Sļivkina, Lauma 

Zutere, Elīna Bērtiņa, Herta Hansena, Sanita Glazenburga nodrošinājuši profesionālu darbu 

kontaktstundās, akadēmiskajos koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos. Kā arī JVLMA organizētajās 

meistarklasēs. 

Ārpus mācību darba koncertmeistari nodrošinājuši studentu piedalīšanos koncertos un atlasēs uz 

vakantajām vietām orķestros: 

G.Mālera orķestrī 

ES jauniešu orķestrī 

LNSO 

2015.g.11.februāris, festivāla Saxophonia konkurss saksofona spēlē, 

21.konkurss „Yamaha stipendija 2015” 17.02.2015, Lielajā zālē (Kaspars Šmits, 1.vieta, Kaspars Orehovs, 

2.vieta) 

2015.g.19.aprīlis, konkursa Galantes talanti fināls, KCM S.Glazenburga ar A.Raumani (1.vieta, diploms 

par koncertmeistara darbu) 

Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: 

Ieva Dzērve 

Sanita Glazenburga 

Elīna Bērtiņa 

Herta Hansena 
 

Vokālā katedrā (akadēmiskā dziedāšana, operdziedāšana, kamerdziedāšana, vokālie ansambļi) 

Koncertmeistari: Līga Kārkliņa, Svetlana Gridjuško, Veronika Rinkule, Inguna Puriņa, Ērika Apeine, 

Dace Kļava, Pēteris Plakidis, Aldis Liepiņš, Elīna Bērtiņa, Zane Volberga, Ruta Birzule – nodrošinājuši 

profesionālu darbu kontaktstundās, akadēmiskajos koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos. Kā arī 

JVLMA organizētajās meistarklasēs. 

Ārpus mācību darba koncertmeistari nodrošinājuši studentu piedalīšanos koncertos un Nordopera 

meistarklasēs un noklausīšanās menedžeriem, konkursos un atlasēs LNO: 

Starptautiskais Vokālistu konkurss, Klausia Taev, Pērnava, Igaunija  
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Ērika Apeine  Labākā koncertmeistare 

J. Vītola Starptautiskais Vokālistu konkurss . Konkursa norises nodrošināšanai tika piesaistīti arī JVLMA 

koncertmeistari – M.Zilberts, H.Hanesna, D.Kļava, Ē.Apeine, I.Puriņa,  L.Kārkliņa, S.Šteinkopfa 

(asoc.prof. D.Kļavas maģistrante) 

Ērika Apeine  Labākā koncertmeistare, S.Šteinkopfa kopā ar K.Kalniņš  - diploms par labāko 

J.Vītola dziesmas interpretāciju 

Nordopera noklausīšanās Igaunijā 

2014./2015. akadēmiskajā gadā ar jaunu satura piepildījumu tika aizsākts vokālā ansambļa dziedāšanas 

kurss. Ar KCM Mārtiņa Zilberta profesionālo darbu un diriģenta piesaisti kontaktstundu laikā, tika apgūti, 

iestudēti un mākslinieciski interpretēti vokālie ansambļi no vokāli instrumentāliem lieldarbiem.. 

Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: 

Ērika Apeine 

Dace Kļava 

Līga Kārkliņa 
 

Diriģēšanas katedrā  (kordiriģēšana,  vispārējās izglītības skolotājs, dziedāšanas klase)  

Koncertmeistari: M.Zilberts, L.Kalnciema, L.Kārkliņa, D.Kļava, I.Dzenīte, Ieva Dzērve, J.Bugajenko, 

T.Semjonova, I.Nakase, Dz.Vīcupe, A.Arne, Ilze Dzērve, L.Tīrele, S.Gridjuško, nodrošinājuši 

profesionālu darbu kontaktstundās, eksāmenos un diplomeksāmenos. 

Kā arī kordiriģēšanas katedras mācībkora koncertos KCM Dz.Vīcupe un solo dziedāšanas koncertos 

KCM L.A.Kalnciema, I.Nakase, R.Birzule, L.Kārkliņa 

Starptautiskajā J.Vītola kordiriģentu konkursā JVLMA 1.kārtas norisi nodrošināja JVLMA 

koncertmeistari: I.Nakase, J.Bugajenko, L.A.Kalnciema, M.Zilberts, D.Kļava, I.Dzenīte,  

Dz. Vīcupe. 

Par izcilu darbu konkursā KCM I.Nakase, J.Bugajenko, L.A.Kalnciema, M.Zilberts saņēmuši JVLMA 

Atzinības rakstus.  

   Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: 

Jeļena Bugajenko 

Dzintra Vīcupe 

M.Zilberts 
 

Orķestra diriģēšanas katedrā (simfoniskā orķestra diriģēšana, pūtēju orķestra diriģēšana) 

Koncertmeistari: Inguna Puriņa, Svetlana Gridjuško, Mārtiņš Zilberts, Dace Kļava, Lelde Tīrele, Ieva 

Dzērve, Zoja Sļivkina nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, eksāmenos un meistarklasēs 
 

Horeogrāfijas katedra 

Koncertmeistari: Natālija Dirvuka, Ruta Birzule nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās 

klasiskajā dejā, latviešu dejā, skatuviskajā tautas dejā, vēsturiskajā dejā. 

Skatuves kustība un deja vokālās katedras studentiem; 

 

Orķestra diriģēšana kompozīcijas katedras studentiem, 

 

Senās mūzikas katedrā un vēl virkne ne mazāk nozīmīgu kontaktstundu, kas nepieciešamas pilnvērtīgai 

un profesionālai studiju programmu apguvei. 

 

2014./2015. akadēmiskajā gadā koncertmeistaru katedrā notika docētāju – koncertmeistaru vēlēšanas. 

Vēlēšanu rezultātā par lektoriem no 2015./2016. akadēmiskā gada tika ievēlētas no jauna KCM 

L.Kārkliņa, R.Birzule, S.Gridjuško. Katedras sastāvā tiek īstenota pakāpeniska, bet visnotaļ profesionāla 

jauno KCM ienākšana. Tā sakot paaudžu maiņa ar profesionāliem un atbildīgiem cilvēkiem. 
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Koncertmeistaru profesionālā pilnveide, mākslinieciski radošā un organizatoriskā darbība 
 

Lektore Ērika Apeine 

JVLMA ietvaros 

Noklausīšanās. 

09.-10.10.2014. - - (K.Kalniņš, R.Millers, I.Pavāre) 

Koncerti. 

30.01. 2015. - Koncerts "Latvia sings" Helsinku Mūzikas centrā - (M.Čulpajevs, T.Kopača, R.Millers, 

L.Teivāne) 

01.04.2015 - Jauno Vokālistu parāde LBN - (I.Pavāre, R.Millers, K.Kalniņš, A.Lebedjanceva) 

16.03.2015. - Vokālās nodaļas Koncerts Rundāles pilī - (Kalvis K.) 

18.03.2015. - Vokālās nodaļas Studentu koncerts LMT zālē - (I.Pavāre, M.Čulpajevs, R.Millers) 

12. 03.2015. - Vokālās nodaļas studentu koncerts Kamerzālē - ( R.Millers, A.Lebedjanceva, I. Pavāre) 

Pasākumi ārpus JVLMA 

Noklausīšanās. 

12.03.2015. - noklausīšanās LNO - (K.Kalniņš, R. Millers, H.Zukule, J.Strikaite) 

23.03.2015. - Starptautiskā Konkursa Klaudia Taev noklausīšanās Viļņā, Lietuva - (J.Strikaite, R. Millers) 

14.03.2015. - Starptautiskā Vokālistu Konkursa "Neue Stimmen" noklausīšanās LNO - (R.Millers) 

Koncerti. 

19.12.2014. - Adventes koncerts Ikšķiles Kultūras namā- (J.Strikaite, R. Millers, M.Čulpajevs) 

16. 03.2015. - Latvijas Operas Fonda Koncerts-saruna JVLMA LMT zāle - (M.Čulpajevs, J. Semjonova) 

22.03.2015. - Latviešu kamermūzikas koncerts, Beletāžas zāle - (R.Bramanis, K.Norvelis) 

Konkursi, atlases 

22.-28.06.2015. - Starptautiskais Vokālistu konkurss, Klausia Taev, Pērnava, Igaunija - (R. Millers)  

Diploms – Labākā koncertmeistare 

15.-19.06.2015. - J. Vītola Starptautiskais Vokālistu Konkurss - (R.Millers, A.Lebedjanceva, M.Keine, 

J.Semjonova) - Diploms – Labākā koncertmeistare 

Profesionālā pilnveide: 

Meistarklases: 

Sylvia Saavwdra-Edelmann (17.03.-19.03) - 4st. 
 

Lektore Jeļena Bugajenko 

JVLMA ietvaros 

28.10.-01.11.2014. -  Jāz.Vītola 5.Starptautiskais kordiriģentu konkurss (Rīga) - ar dalībniekiem no 

Latvijas,   Lietuvas un Vācijas. 

19.05.2015. - Mūzikas skolotāju katedras 8.sem. stud. Aijas Bogdanes (prof.J.Lindenberga un 

lekt.J.Baltiņa kl.) un stud. Vitālija Stankeviča (prof.J.Lindenberga un doc.A.Veismaņa kl.) Diploma 

koncerteksāmens kora diriģēšanā (JVLMA zāle). 

Pasākumi ārpus JVLMA 

24.02.2015.Piedalīšanās G.Ceplenieka Rīgas koru grupas kopmēģinājumā  (Ave Sol zāle). 

20.03.2015.    Piedalīšanās G.Ceplenieka Rīgas koru grupas kopmēģinājumā  (Ave Sol zāle). 

10.04.2015.    Piedalīšanās G.Ceplenieka Rīgas koru grupas kopmēģinājumā  (Ave Sol zāle). 

19.04.2015.    G.Ceplenieka Rīgas jaukto koru grupas Koncerts-skate (LU aula). 

24.04.2015.   XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas izglītības iestāžu jaukto koru 

konkursa 1.kārta (ar Rīgas Amatniecības vidusskolas jaukto kori, dir.G.Ceplenieks). 

14.05.2015.  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas izglītības iestāžu jaukto koru 

konkursa 2.kārta (ar Rīgas Amatniecības vidusskolas jaukto kori, dir.G.Ceplenieks). 

20.05.2015.    Piedalīšanās G.Ceplenieka Rīgas koru grupas kopmēģinājumā  (Ave Sol zāle) pirms VIII 

Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkiem (25.-28.06.2015.). 

05.06.2015.    Piedalīšanās konferences ALUMNI Treffen atklāšanas koncerta (LU aulā ar koriem 

„Dziesmuvara”,dir.A.Greters, un „Vivere”,dir.G.Ceplenieks). 

10.06.2015.   Piedalīšanās G.Ceplenieka Rīgas koru grupas kopmēģinājumā  (Ave Sol zāle)      pirms VIII 

Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkiem (25.-28.06.2015.) 
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Profesionālā pilnveide: 

03.2015. – Berlīnes mūzikas akadēmijas profesora Jērga Petera Veigle meistarklases  „Baha mūzikas 

interpretācijā” (kora diriģēšanas kat.) JVLMA. 

02.2015. – Londonas Karaliskās mūzikas akadēmijas profesores Diānas Ketlēres (Klavieres un 

Kameransamblis) meistarklases JVLMA. 
 

Lektore Elīna Bērtiņa 

Radošā darbība 

21.08.2015.    Kamermūzikas koncerts kopā ar čellisti Guntu Ābeli Duo Mundi Feierabendkonzert Musik 

& Meister salonā  Šafhauzenā, Šveicē 

26.08.2015.    Kamermūzikas koncerts kopā ar čellisti Guntu Ābeli Duo Mundi Richard Irniger 

kamermūzikas koncertu sērijā Cīrihē, Šveicē 

26.05.2015.  Koncerts kopā ar Rīgas Doma zēnu kori Viļakā 

08.05.2015 Kamermūzikas koncerts pavasara noskaņās Latvijas arhitektu savienībā 

27.04.2015. Dalība Ērika Ešenvalda multimediālā simfonijas Ziemeļu gaisma                         

pirmatskaņojumā Latvijas Nacionālajā operā 

26.03.2015. Kamermūzikas koncerts Lielajā Ģildē Stīgu kvartets 3+1 

29.01.2015. Koncerts kopā ar Rīgas Doma zēnu kori un diriģentu Mārtiņu Klišānu Helsinkos par godu 

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē atklāšanai 

21.01.2015.Koncerts kopā ar Rīgas Doma zēnu kori  un diriģentu Mārtiņu Klišānu Viļņā par godu Latvijas 

prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē atklāšanai 

18.11.2015. 18. Novemba svētku koncerts Kulīdgas kultūras namā kopā ar RDZKun diriģentu Mārtiņu 

Klišānu. 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

05.06.2015.   Koncertneistare JVLMA vokālās nodaļas koncertā sv. Pētera baznīcā 

02.06.2015.  Koncertmeistare  flautistes Alises Golovackas koncertā JVML LMT zālē, gatavojoties 

konkursam Vācijā 

19.02.2015. Koncertmeistare prof. Imanta Sneibja jubilejas koncertā JVLMA LMT zālē 

12.12.2014.   Koncertmeistare prof. I. Sneibja flautas klases koncertāJVLMA LMT zāle 

 Profesionālā pilnveide: 

Meistarklases: 

07.-11.10.2014. Otrais Koka pūšaminstrumentu simpozijs Rīga 2014,     4 stundas 

02.2015 .      Feliksa Rengli meistarklases JVLMA,   4 stundas 

Semināri 

20-27. 01.2015 

Lektore un koncertmāksliniece Yamaha CLP 585 digitālo klavieru prezentācijās un koncertos Yamaha 

Music Europe GmbH semināros  Liepājā, Šauļos, Marjampolē, Tallinā un Tartu  
 

Lektore Agnese Egliņa 

Koncerti ārvalstīs: 

19.07. 2014. Štutgarte, Vācija Stuttgart meets Africa Evang. Kirche Steckfeld, Steinwaldstr. 2,  

20.07.2014. Štutgarte, Vācija Stuttgart meets Africa  Leonhardskirche, Leonhardsplatz 26, 70182 Stuttgart 

24.08.2014. Hamburga, Vācija Kamermūzikas koncerts   Matthias-Claudius- Kirche, Hamburg, Germany 

4.09.2014. Otingena, Vācija Kamermūzikas koncerts   Residenzschloss Oettingen, Germany 

18.10.2014. Klīvlandes Apvienotās draudzes zāle , ASV Koncerts ar Ingu Šļubovsku (soprāns) 

19.10.2014. Mineapole Apvienotās draudzes zāle , ASV Koncerts ar Ingu Šļubovsku (soprāns) 

23.10.2014. Ņujorka, Igauņu nams, ASV Koncerts ar Ingu Šļubovsku (soprāns) 

25.10.2014. Filadelfijas latviešu ev. lut. Sv. Jāņa baznīca, ASV Koncerts ar Ingu Šļubovsku (soprāns) 

26.10.2015.  Vašingtonas DC latviešu ev. lut. Baznīca, ASV Koncerts ar Ingu Šļubovsku (soprāns) 

3.03.2015. Tallina, Koncertzāle Estonia, Igaunija Trio Art-i-Shock koncerts 

6.05.2015. Pretorija, Dienvidāfrikas republika Kamermūzikas koncerts ar Sonoru Vaici (soprāns) un 

Krišjāni Norveli (bass) 

7.05.2015. Johannesburga, Dienvidāfrikas republika Kamermūzikas koncerts ar Sonoru Vaici (soprāns) 

un Krišjāni Norveli (bass) 
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4.06.2015. Tirāna, Albānija Trio Art-i-Shock koncerts 

12.07. – 18.07. 2015. Lusaka, Zambija un Gaberone, Botsvāna Kamermūzikas koncerti 

Koncerti Latvijā: 

9.08.2014.  Sansusī Festivāls, Aknīste 

16.08.2014. Šūbertiāde Ungurmuižā, Latvija, Sadarbība ar Aldi Liepiņu (klavieres),  

Liene Denisjuka-Straupe (flauta) 

17. 08.2014. Muzikālā izrāde "Īkstīte", Rīga, Ilona Meija (flauta), Ints Dālderis (klarnete),  

Jānis Semjonovs (fagots) 

20.08.2014. Trio Art-i-Shock koncerts Liepājā 

2.10.2014. Trio Art-i-Shock koncerts Rīgā 

5.10.2014. Trio Art-i-Shock koncerts Daugavpils vienības namā 

10.10.2014. Kamermūzikas koncerts  J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē. 

Christian Schmitt (oboja, Vācija), Fabio Di Casola (klarnete, Šveice) 
 

Lektore Ieva Dzērve 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

Asoc.prof. Imanta Sneibja flautas klases koncerts 12.12.2014, LMT Kamerzālē (Egija Veldre) 

JVLMA Vispārējās klavierspēles katedras mācībspēku koncerts „Laikmeta harmonija”20.02.2015, 

Ērģeļu zālē (Egija Veldre) 

Pūšaminstrumentu katedras studentu un maģistrantu koncerts 26.03.2015, Lielajā zālē (Kārlis 

Krapauskis, Kaspars Orehovs) 

Steven Mead solo koncerts 14.04.2015, Lielajā zālē 

„Meistarklašu dalībnieki un viesi” (6.Starptautiskā Rīgas Brass Simpozija ietvaros)16.04.2015, Lielajā 

zālē (Guy Michel) 

Koncerteksāmeni. 

Maģistra diploma koncerteksāmens pūšaminstrumentu kameransamblī 27.05.2015, Lielajā zālē 

(Raivis Māgurs) 

Bakalaura diploma eksāmens kora diriģēšanā 05.06.2015, Lielajā zālē (Laura Auniņa, Santa Blāķe) 

Konkursi: 

21.konkurss „Yamaha stipendija 2015” 17.02.2015., Lielajā zālē (Kaspars Šmits, 1.vieta, Kaspars 

Orehovs, 2.vieta) 

Pasākumi ārpus JVLMA 

27. Starptautiskais flautu un klavieru forums Luksemburgā, Diekirch 24.07.-02.08.2015. 

JVLMA studentu dalība konkursos ārpus JVLMA 

TV šovs „Radīti mūzikai” ar Egiju Veldri- 

* video ieraksts 1. atlasei 

* atlase Latvijas televīzijā 02.02.1015 

* 5 TV tiešraides 08., 15., 22., 29.03. un 5.04.2015. (2.vieta) 

Konkurss uz Liepājas simfoniskā orķestra flautas mākslinieka vietu (Egija Veldre, iegūts darbs) 

Konkurss uz LNO tubas mākslinieka vietu (Kaspars Šmits, iegūts darbs) 

Kamermūzikas projekts ar LNO atbalstu ( „Opera tuvplānā”) 

Kamermūzikas koncerts „Mūzikāls pikniks”  

28.04.2015.  Limbažu kultūras namā 

30.04.2015. Ventspils bibliotēkā 

02.05.2015. LNO Beletāžas zālē (sadarbībā ar Gunu Paulu, Mareku Auziņu, Ivaru Kalniņu un Nikitu 

Košeļevu) 

Konkursi  

Saxophonia 11., 13.02.1015 (Kristaps Eduards Šerps (Pāvula Jurjāna mūzikas skola), 3.vieta, Eduards 

Lācis (Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola), 3.vieta) 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu 

spēle Valsta konkurss, 19.02.2015. (Roberts Donis (JMRMV, eifonijs), 1.vieta, Emīls Gāgans 

(JMRMV, eifonijs), 3.vieta, Eduards Lipāns (JMRMV, tuba), 1.vieta, Kārlis Circens (JMRMV, tuba), 

3.vieta, Eduards Lācis (JMRMV, saksofons), 1.vieta, Mihails Zolotuhins (PJMS, saksofons), 2.vieta) 

21.02.2015. (Kristaps Eduards Šerps (PJMS, saksofons), 1.vieta),  
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Talantu konkurss „Ineses Galantes talanti” 21.03.2015. pusfināls Rīgas 3.mūzikas skolā 

19.04.2015. fināls JVLMA Lielajā zālē (Eduards Lācis, JMRVMV, saksofons, 3.vieta) 

Profesionālā pilnveide: 

Meistarklases: 

Philippe Bernold (Parīze, flauta) 8.10.2014. (1stunda) 

Lorenzo Della Fonte (Turīna, pūt.orķ.diriģēšana) 16., 17.10.2014. (8 stundas) 

6. Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju forums 18.10.2014. (2 stundas) 

Felix Rengli (Bāzele, flauta) 25.02.2015. (1 stunda) 

Guy Michel (Lozanna, tuba) 15.04.2015. (4 stundas) 

Patrick Krysatis (Luksemburga, tuba) 16.04.2015. (4 stundas) 
 

Lektore Ilze Dzērve 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

Stīgu instrumentu katedras mācībspēku priekšlasījums-koncerts RLB Zelta zālē 2015.04.02. 

Doc. Dianas Ozoliņas klases studentu koncerts 2015. martā 

Asoc.prof. Agnes Stepiņas audzēkņu un studentu koncerts 2015. maijā 

Mežradznieka Arvīda Klišāna 80 gadu jubilejas koncerts 2014. dec. 

Maģistrantu koncerteksāmeni:Dārta Svētiņa.Mareks Radzēvičs 2015. maijā. 

Meistarklase pie Denisa Severina (čello) 
 

Konkursi: 

Dombrovska konkurss 2014.novembrī: 

2.vieta Linda Evelīna Heiberga(čello) 

3.vieta Beatrise Blauberga(čello) 

KM atzinība un koncerts par sasniegumiem 2014. K.Davidova konkursā 2015.maijā 

Koncerti:  

EDMV -70 

Čella un kontrabasa spēles nodaļas audzēkņu koncerts JVLMA zālē 2015.21.02 

Galā koncerts Lielajā Ģildē 2015.18.04. 

Konkursi uz mūziķu vietām Liepājas simf.un LNSO vijoles spec 

Talsu mūzikas skolas 60 gadu jubilejas koncerts 2015.jūnijā 

Kori. 

Imanta Kokara piemiņas koncerts LU aulā 2015 .jūnijā 

Kora Minjona koncerts Doma baznīcā Garīgā mūzika-40 iedvesmotie gadi 2015.maijā 

Koris Dekoro Alpu dziesmas Koka nama zālē 2014. oktobrī 

Koris Jubilate koncerts Saules simfonija Latvijai LNO 2015. maijā 

Koris Jubilate koru festivāls Vīnē,14.jūnijā Dievs Tava zeme deg Pētera baznīcā, Vīnē 2015.jūnijā. 

Profesionālā pilnveide:                

Meistarklases:                                                                                      

24.10.14 Čella prof. no Šveices S.Gabetta  2 st. 

04.11.14 Čella prof. /Šveice/ F.Rons  2 st. 

06.02.15 Čella prof./Šveice/D.Severins  2 st. 
 

Lektore Sanita Glazenburga 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

2014.g.3.decembris, piedalīšanās koncertā Kuģniecības muzejā ar saksofonistu A.Raumani, 

2015.g.19.februāris, stīgu katedras studentu koncerts JVLMA  Lielajā zālē, 

2015.g.27.februāris, prof.J.Švolkovska vijoles klases studentu koncets, 

2015.g.12.marts, doc.T.Zībertes-Ijabas vijoles klases studentu koncerts JVLMA Ērģeļu zālē2 

2017.g.7.maijs, koncerts Siguldā, koncertzālē Baltais Flīģelis, ar saksofonisti B.Tauriņu, 

2015.g.13.maijs, vijoles spēles maģistranta W.Maciejowski koncerteksāmens JVLMA LMT kamerzālē 

2015.g.29.maijs, piedalīšanās koncertā Salaspils Mūzikas skolā ar saksofonistu A.Raumani 

2015.g.5.jūnijs, vijoles spēles maģistrantes L.Lāces diploma koncerteksāmens JVLMA LMT 

kamerzālē 
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Pasākumi ārpus JVLMA 

2014.g.1.septembris, koncerts Lielvārdes Mūzikas skolā ar vijolnieci S.Zariņu, 

2014.g.17.oktobris, koncerts Divi kā viens Lielvārdes mūzikas skolā klavieru duetā ar pianistu J.Žvikovu, 

2014.g.30.oktobris, koncerts Skaista mūzika trio Auces Kultūras namā ar Operas trio, 

2014.g.8.novembris, piedalīšanās koncertā Lielajā Ģildē ar orķestri Sinfonietta Rīga, L.Leimane 

Kamersimfonija, Schreker Kammersinfonie, 

2014.g.10.novembris, Mārtiņdienas koncerts Rīgas Franču licejā, 

2014.g.12.novembris, koncerts Talsu Kultūras namā ar Franču Liceja jaukto kori, 

2014.g.26.novembris, koru kopmēģinājums, gatavojoties skolēnu dziesmu svētkiem, 

2014.g.6.decembris, piedalīšanās koncertā ar TV ierakstu koncertzālē Rīga ar orķestri Sinfonietta Rīga, 

J.Jančevskis Trakās dienas, 

2014.g.15.decembris, Ziemassvētku koncerts ar Rīgas Franču liceja koriem 2014.g.17.decembris, 

Ziemassvētku koncerts ar Rīgas Franču liceja koriem Mežciema pansionātā Vissvētākās Trīsvienības 

Romas katoļu baznīcā, 

2015.g.2februāris, ieraksta veidošana konkursa Galantes Talanti 1.kārtai, 

2015.g.4.februāris, stīgu katedras pedagogu koncerts Latviešu Biedrības nama Zelta zālē, 

2015.g.14.februāris, festivāla Saxophonia konkursa laureātu apbalvošanas koncerts JVLMA Lielajā zālē, 

2015.g.19.februāris, koncerts bērnudārzā TV šova Radīti mūzikai ietvaros, 

2015.g.20.februāris, piedalīšanās ansambļu skatē ar Rīgas Franču liceja meiteņu ansambli, 

2015.g.20.februāris, koncerts Vecumnieku Kultūras namā ar Rīgas Franču liceja zēnu kori, 

2015.g.1.marts, piedalīšanās TV šovā Radīti mūzikai ar saksofonistu  A.Raumani , 

2015.g.3.marts, piedalīšanās Lielās Mūzikas balvas koncertā LNO ar orķestri Sinfonietta Rīga, 

J.Jančevskis Trakās dienas, 

2015.g.28.marts, piedalīšanās koncertā Lielajā Ģildē ar orķestri Sinfonietta Rīga, O.Mustonen Three 

Mysteries, R.Ščedrins Mūzika stīgām, obojām, mežragiem un čelestai 

2015.g.23.aprīlis, piedalīšanās Jāz.Mediņa Mūzikas vidusskolas pūtēju nodaļas koncertā ar trombonistu 

I.Medvedevu, 

2015.g.5.jūnijs, piedalīšanās koncertā ar orķestri Sinfonietta Rīga Lielajā Ģildē, G.Mālers 4.simfonija, 

Brett Dean “Carlo” 

2015.g.17.jūnijs, piedalīšanās koncertā ar orķestri Sinfonietta Rīga Pēterburgas Filharmonijā, 

M.Lindbergs “Corrente” 

Konkursi: 

2015.g.13.janvāris, Valsts konkursa 1.kārta saksofona spēlē mūzikas vidusskolu audzēkņiem, 

2015.g.14.janvāris, Valsts konkursa 1.kārta trombona spēlē mūzikas vidusskolu audzēkņiem, 

2015.g.22.janvāris, konkurss uz Orķestra akadēmiju LNSO vijoles spēles studentiem, 

2015.g.23.janvāris, Valsts konkursa 1.kārta trombona spēlē mūzikas vidusskolu audzēkņiem, 

2015.g. 2.februāris, dalībnieku atlase klasiskās mūzikas TV šovam Radīti mūzikai, 

2015.g.11.februāris, festivāla Saxophonia konkurss saksofona spēlē, 

2015.g.19.februāris, Valsts konkurss mūzikas vidusskolu saksofona spēles audzēkņiem A.Dombrovska  

Mūzikas skolā, 

2015.g.14.marts, piedalīšanās konkursa Galantes Talanti 2.kārtā ar saksofonistiem E.Trapanu, R.Rubeni, 

A.Raumani, 

2015.g.15.marts, piedalīšanās TV šovā Radīti mūzikai ar saksofonistu A.Raumani, 

2015.g.22.marts, piedalīšanās TV šovā Radīti mūzikai ar saksofonistu A.Raumani, 

2015.g.19.aprīlis, konkursa Galantes talanti fināls, piedalīšanās ar saksofonistu A.Raumani (1.vieta, 

diploms par koncertmeistara darbu) 

Profesionālā pilnveide : 

Meistarklases: 

2014.g.9.oktobris,  S.Azizjana vijoles spēles meistarklase, 

2014.g.13.oktobris, saksofona spēles meistarklase, Rolf-Erik Nystrom,Norvēģija, Jorgen Pettersson, 

Zviedrija, 

2014.g.14.oktobris, saksofona spēles meistarklase,Johanness Thorell, Dānija 

2014.g.3.decembris, U.Schoh vijoles spēles meistarklase, 



744 

 

2015.g.11.marts, alta spēles meistarklase pie T.Frederiksen, Dānija 

2015.g.15.aprīlis, vijoles spēles meistarklase , F.Donderers, Brēmenes Vācu kamerfilharmonija, 

2015.g.6.-7.maijs, vijoles spēles meistarklase, T.Granmo, Gēteborgas Mūzikas un drāmas akadēmija 

 

Lektore Liene Andreta Kalnciema 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

12.01.2015. Ievas Jēkabsones dziedāšanas klases audzēkņu koncerts JVLMA 

30.04.2015. I.Jēkabsones dziedāšanas klases audzēkņu koncerts JVLMA LMT zālē 

28.05.2015. Koncerts ar JVLMA sieviešu kori 

5.06.2015. Piedalīšanās Diploma koncerteksāmenā kora diriģēšanā JVLMA 

Pasākumi ārpus JVLMA 

15.08.2014. Concerto Piccolo Rīgas Domā 

18.09.2014. Concerto Piccolo Rīgas Domā 

11.11.2014. Lāčplēša dienai veltīts koncerts Anglikāņu Sv.Pestītāja baznīcā, uzstāšanās kopā ar koklētāju 

ansambli         ” Cantata”, meiteņu kori ” Via Stella” un ērģeļu solo 

19.11.2014. Concerto Piccolo Rīgas Domā 

29.11.2014. Piedalīšanās  O.Respīgi ”Slavasdziesma Kunga piedzimšanai” atskaņošanā Rīgas Sv. Jēkaba 

katedrālē kopā ar VAK ”Latvija” 

19.12.2014. Ziemassvētku koncerts ”Puer natus” Rīgas Domā, ērģeles- L.A.Kalnciema un vokālā grupa 

Schola Cantorum Riga 

20.12.2014. Adventa laika koncerts Rīgas Mārtiņa baznīcā 

ar A.Smuidri (saksofons) un draudzes kori. 

28.12.2014. Piedalīšanās ērģeļmūzikas koncertā Mūžīgo pakalnu ilgošanās Rīgas Domā 

31.03.2015. Dž.Pergolesi ”Stabat Mater” atskaņojums koncertā Rīgas Mārtiņa baznīcā ar meiteņu kori 

”Resono” 

12.04.2015. Koncerts Rīgas Mārtiņa baznīcā ar sieviešu kori ”Sudrabota gaisma” 

29.04.2015. Concerto Piccolo Rīgas Domā 

16.05.2015. Koncerts Rīgas Mārtiņa baznīcā Muzeju nakts ietvaros. 

22.05.2015. Solokoncerts koncerts Rīgas Domā,  ērģeles- L.A.Kalnciema, klarnete- Mārtiņš Circenis 

29.05.2015. Concerto Piccolo Rīgas Domā 

5.06.2015. Solokoncerts Rīgas Mārtiņa baznīcā Baznīcu nakts ietvaros 

17.06.2015. Concerto Piccolo Rīgas Domā 

25.07.2015. Solokoncerts koncerts Kaltenes Ev.lut.baznīcā 

26.07.2015. Ērģeļmūzikas koncerts Rīgas Domā 

2.08.2015. Solokoncerts Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā 

9.08.2015. Solokoncerts Dubultu ev.lut.baznīcā, Egils Upatnieks- oboja  (Astotais starptautiskais 

ērģeļmūzikas festivāls Vox angelica) 

22.08.2015. Concerto Piccolo Rīgas Domā 

24.08.2015. Koncerts ar J.Porieti (trompete) Vācijā, Eutin 

Konkursi 

28.10.-1.11.2014. Koncertmeistares darbs Jāz.Vītola starptautiskajā kordiriģentu konkursā JVLMA 

Profesionālā pilnveide 

3.- 4.11.2014. Apmeklētas Meistarklases simfoniskā orķestra diriģēšanā - Lutz Köhler /Lucs Kēlers, 

Vācija/, JVLMA 

5.- 6.12.2014. Darbs žūrijā pianistu konkursā Tartu, Igaunijā 

10.-12.02.2015. Apmeklētas Diānas Ketleres  /klavieres, Londonas Karaliskā Mūzikas akadēmija/ 

meistarklases JVLMA 

2.04.2015. Piedalīšanās K.Stembridža /Christopher Stembridge, ērģeles, Lielbritānija/ meistarklasēs  

JVLMA ērģeļu zālē 

Docētāja Līga Kārkliņa 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

18.06.2015. Dalība Starptautiskajā konferences „Eirovox 2015” atklāšanas koncertā JVLMA. Solists 

E.Auniņš 
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15.06.2015. Dalība 4.Starptautiskajā J.Vītola vokālistu konkursā. (H.Zukule)  

21.05.2015. Bakalaura diploma koncerteksāmens akadēmiskajā dziedāšanā S.Treidei un S.Tsarro. 

RLBN Zelta zālē. 

08.04.2015. Asoc.prof. A.Gobas vokālās klases studentu koncerts JVLMA Lielajā zālē.  

01.04.2015. Jauno Vokālistu parāde RLBN Zelta zālē. Soliste S.Treide 

Pasākumi ārpus JVLMA 

29.05.2015. Koncerts Jēkabpils mūzikas skolā. Soliste L.Purena 

04.05.2015. Orķestra māksliniece LNSO Svētku koncertā Latvijas Nacionālajā Teātrī. Dir.M.Sirmais 

04.05.2015. Koncerts Dobeles Kultūras namā. Solisti: S.Krilova, E.Veldre, A.Zvirbulis. 

25.04.2015. Koncerts Durbes pilī. Soliste  S.Treide 

13.03.2015. LNSO koncerts „Krievu mūzikas pērles III” Latgales vēstniecībā „GORS”. Dir. A.Poga, 

solisti: E.Siliņš, I.Krikunova, J.Akimovs 

12.03.2015. LNSO koncerts „Krievu mūzikas pērles III” Lielajā Ģildē. Dir. A.Poga, solisti: E.Siliņš, 

I.Krikunova, J.Akimovs.  

08.03.2015. Koncertmeistare LTV klasiskās mūzikas šovā „Radīti Mūzikai”. Soliste S.Krilova. 

06.03.2015. LNSO koncerts „Ceļojums uz Ameriku” Lielajā Ģildē. Dir. R.Joosts 

03.03.2015. Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

„Diriģēšana” audzēkņu valsts konkurss. Diriģenti – RDKS audzēkņi :D.A.Kļava, K.Ivanovs, P.Stepe, 

A.O.Mitrēvics, L.Ozoliņa, L.Matveja, J.Pēlmanis, A.Doniņa. 

01.03.2015. Koncertmeistare LTV klasiskās mūzikas šovā „Radīti Mūzikai”. Soliste S.Krilova. 

20.02.2015 – 22.02.2015 Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 

programmas „Pūšaminstrmentu spēle” audzēkņu valsts konkurss. Solisti –Pārdaugavas Mūzikas un 

mākslas skolas audzēkņi : D.Benefelds, O.Kilks, E.Heinsberga, K.Zariņš, S.Lasmane, P.Miķelsone, 

K.Gerkens. 

13.02.2015. LNSO koncerts „Krievu mūzikas pērles II” Lielajā Ģildē. Dir. N.Šnē 

7.12.2014. Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts Ave Sol koncertzālē.  

6.12.2014. Latvijas Mūzikas skolu Flautas klases audzēkņu sadraudzības koncerts Saulkrastu novada 

domē.   

16.11.2014. Latvijas Nacionālās Operas solista A.Siliņa solokoncerts Omskā, Krievijā. 

13.11.2014. Latvijas Nacionālās Operas solista A.Siliņa solokoncerts Krasnojarskas filharmonijā, 

Krievijā. 

12.11.2014. Pārdaugavas MMS koncerts Saldus Mūzikas skolā.   

28.09.2014. Sinfonia Concertante koncerts  Lielajā Ģildē, Minsteres zālē. A.Altmaņa skaņdarba 

Toccare (E.Dārziņa piemiņai) pirmatskaņojums. Dir.G.Kuzma 

06.09.2014. Sinfonietta Rīga koncerts „Sinfonietta Rīga. Zinātne. 21.gadsimts” mūsdienu kultūras 

forumā Baltās naktis, koncertzālē „Rīga”. Dir.N.Šnē 

30.08.2014. LNSO un Valsts Akadēmiskā kora Latvija koncerts 17.Starptautiskā Garīgās mūzikas 

festivāla ietvaros Sv.Pētera baznīcā. Dir. A.Humala.  

23.08.2014. Vokālās grupas „Putni” koncerts „Impresijas” festivāla „”Via Baltica” ietvaros  Kuldīgā 

Sv.Katrīnas baznīcā. 

Konkursi, atlases: 

23.,24.04.2015. Dalība Jura Jurjāna XVII starptautiskajā konkursā „Jaunais mežradznieks”. Solists 

D.Benefelds. 

14.03.2015. Dalība konkursa „I.Galantes talanti.lv” 2.kārtā Rīgas 3.Mūzikas vidusskolā. Solisti: 

L.Purena, T.Kopača, E.Auniņš.  

28.02.2015. Dalība starptautiskajā instrumentālistu un vokālistu konkursā „Uzlecošās zvaigznes” 

J.Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolā. (L.Purena 1.vieta, E.Auniņš 1.vieta) 

10.,11.02.2015. Video ieraksti J. Vītola 4.starptautiskā vokālistu konkursa atlasei. Solisti H.Zukule, 

E.Auniņš.  

02.02.2015. Koncertmeistare LTV klasiskās mūzikas šova „Radīti mūzikai” atlasē LTV. Solistes 

L.Purena, S.Krilova. 

10.07.2014. Koncertmeistare Pasaules Koru olimpiādes konkursā Indonēzijas LPPD Manokvari korim 

bērnu koru čempionu kategorijā, Kultūras pilī Ziemeļblāzma.  
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Lektore Veneta Miķelsone 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

22.10.2014. Atlase uz čellistes S.Gabetas meistarklasēm ar stud. M.Cepli, M.Viļenski un 

maģ.H.Lukševicu 

19.11. 2014. Prof.E.Testeļecas čella klases stud. un maģ.konc.,ar stud.M.Cepli, U.Balodi, 

maģ.H.Lukševicu 

04.02. 2015. Stīgu instr. katedras mācībspēku konc.RLB Zelta zālē, ar asoc.prof.E.Binderi 

19.02. 2015. Stīgu instr.katedras stud. un maģ.konc., ar stud.M.Viļenski 

27.02. 2015. Prof.J.Švolkovska vij.klases stud. un maģ. koncerts, ar stud.J.Liepiņu 

12.03. 2015. Doc.T.Zībertes-Ījabas stud. un maģ. konc., ar stud.Z.Kurmi 

18.03. 2015. JVLMA reprezentāc.konc. Em.Dārziņa mūz.vidussk., ar stud.M.Cepli 

09.04. 2015. Asoc.prof.E.Bindres stud.un maģ.konc., ar stud.L.Hairovu, 

M.Ogibalovu,D.Skriļu,maģ.K.Ozoliņu un R.Bahmani 

Maģisrantu eksāmeni -koncerti :05.05.15 -ar čellisti N.Bardjuku 

25.05. 2015. -ar čellisti H.Lukševicu 

26.05. 2015.- ar vijoln.K.Ozoliņu 

28.05. 2015. - ar vijoln.R.Bahmani 

Atlases uz orķestriem 

27.10. 2014. -uz Mālera orķ,(stud.M.Ceple,L.Hairova) 

03.02. 2015. - uz ES Jauniešu orķ(stud.M.Ceple, L.Hairova,maģ.H.Lukševica) 

Pasākumi ārpus JVLMA  

23.11.-30.11.2014 A.Dombrovska starptaut. stīgu instr.konkurss (ar čella stud.M.Cepli 1..vieta  

Profesionālā pilnveide: 

Meistarklases: 

06.,07.10. 2014. Vij.prof. no Dānijas S.Azizjans  4 st. 

24.10. 2014. Čella prof. no Šveices S.Gabetta  3 st. 

04.11. 2014. Čella prof. /Šveice/ F.Rons  3 st. 

06.02. 2015. Čella prof./Šveice/D.Severins  3 st 

 

Lektore Ilze Nakase 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

Koncertmeistare A.Saukas solo dziedāšanas klases studentu koncertā JVLMA ērģeļu zālē 2015.g. 

8.maijs.  

Studentu Aivja Gretera un Vilhelma Vācieša sagatavošana konkursam Vroclavā (Polijā). 2014.  

8.-12.novembris. 

Koncertmeistare Jāzepa Vītola V Starptautiskā kordiriģentu konkursā. 2014.gada 28.-30.oktobris. 

Koncertmeistare Latvijas kordiriģentu seminārā, 2014.g. 24.oktobrī. 

Profesionālā pilnveide: 

Meistarklases: 

Dalība Berlīnes mūzikas augstskolas viesprofesora Jēgers Peters Veigle meistarklasēs „Baha mūzikas 

interpretācija” 2015.g. 23-28.marts. 

2014.g. 2.decembrī apguvusi pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Inovatīvas 

mācību metodes profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmā „Klavierspēle” ” 

Rīgas Doma kora skolā 

Pateicība par teicamu un profesionālu koncertmeistara darbu. 2014.g.19.decembris. 

 

Lektore Ilze Dzenīte 

Radošā darbība 

Augusts - koncertmeistara darbs pie pie L.Bernsteina mesas koncertuzveduma sagatavošanas ar 

diriģentu Māri Sirmo. 

Koncertmeistara darbs pie K.Lāča, K.Zemīša un R.Dubras pirmatskaņojumu sagatavošanas ar 

diriģentu Māri Sirmo. 
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Septembris - Koncertmeistara darbs pie pie K.Penderecka Te deum iestudēšanas ar diriģentu 

Aleksandru Humalu.Koncertbrauciens ar Vak Latvija uz Ščecinas koncertzāles atklāšanu. 

Koncertbrauciens ar Valsts akadēmisko kori Latvija uz Gruziju.  

Koncertmeistara un dziedātāja - darbs pie CD Dzintara ceļš ierakstīšanas. 

Novembris - Koncertbraucieni ar Valsts akadēmisko kori Latvija uz Taliinu,Viļņu un Cēsīm. 

Koncertmeistara pienākumu veikšana ar Valsts akadēmisko kori Latvija koncertā Pirmsadventa 

Noskaņas. 

Decembris - Koncertmeistara darbs pie F.Mendelsona Elijas iestudēšanas ar diriģentu Olari Eltsu. 

Koncertmeistara darbs pie L.Bernsteina Brīnišķās pilsētas iestudēšanas ar diriģentu Andri Pogu. 

Janvāris - Koncertbrauciens ar Valsts akadēmisko kori Latvija uz Berlīni. 

Februāris - Koncertbrauciens ar Valsts akadēmisko kori Latvija uz Tallinu. 

Marts - Koncertmeistara darbs pie S.Rahmaņinova Zvanu iestudēšanas ar diriģentu Andri Pogu. 

Koncertmeistara pienākumu veikšnana Aspazijas dzimšanas dienai veltītā koncertā. 

Aprīlis - koncertbrauciens ar Valsts akadēmisko kori Latvija uz Ņujorku. Koncertmeistara darbs pie 

K.Lāča simfonijas iestudēšanas ar diriģentu Māri Sirmo. 

Maijs - Koncertmeistara darbs pie Dž.Verdi Rekviēma iestudēšanas ar diriģentu Andri Pogu. 

Koncertbrauciens ar Valsts akadēmisko kori Latvija uz Parīzi. Koncertmeistara pienākumu veikšana 

JVLMA kordiriģentu ceturtā kursa studentu diplomeksāmenā. 

Jūnijs - koncertbtauciens ar Valsts akadēmisko kori Latvija uz Vāciju un Šveici. Koncertmeistara 

darbs, iestudējot darbus - F.Šmits Grāmata ar septiņiem zīmogiem un R.Tobiass Jonas vēstījums. 

Augusts - koncertmeistara darbs pie J.Haidna Pasaules radīšanas iestudēšanas ar diriģentu Risto 

Jostu. 

Konkursi: 

Oktobris-Koncertmeistara darbs J.Vītola starptautiskajā kordiriģentu konkursā. 

 

Lektore Zoja Sļivkina 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

Prof. V.Strautiņa studentu  un absolventu koncerts (27.01.2015. JVLMA  LMT kamerzāle) 

Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts. (04.03.2015. Rīgas L. B. Zeltā zāle) 

Doc. I. Urbānes I k. studentes  E. Bleikšas  solokoncerts (29.04.2015.  LMT zālē) 

Prof. V. Strautiņa I k. maģ. V. Rozēnas koncerteksāmens (28.06.2015. Arhitektu nams 

 P. Prauliņas eksamens   

Atlases: 

Atlase ES Jauniešu orķestrim (03.02.2015.) V. Strautiņa un I.Urbānes st. E.Bleikša, maģ. V.Rozēna 

Profesionālā pilnveide: 

Meistarklases: 

Philippe Bernhold (flauta, Parīze) (07.10. – 11.10.2014.)   6 st. 

Lorenco della Fonte( PO deriģēšana Turīna)  (15.10 – 19.10.2014.)   8 st. 

Omar Zoboli (Oboja, Bāzell)  (9.02-15.02.2015.)  3 st. 

Felix Renggli(flauta, Bāzele) (23.02-25.02.2015.)  6st. 
 

Lektore Antra Vīksne 

Radošais darbs 

Nozīmīgākie koncerti /klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes/ 

Koncerts VIA EX IDEA JVLMA LZ 04.09.2014.  

Hillars Kareva Gleznojumi uz sengrieķu vāzēm pirmatskaņojums Latvijā/ 

Alise Ping Ji Ho Esības ķēde /Chain of Being / /pirmatskaņojums Latvijā/ 

Romualds Jermaks Anno Domini /pirmatskaņojums/ 

Koncerts Klaipēdā 17.11.2014.  E.Balsis Mākslas skolā, /F.Šūberts, V.Ļutoslaviskis, F.Glāss, 

A.Vecumnieks/ 

JVLMA simfoniskā orķestra koncerts ROMANTISKĀ KLASIKA /F.Pulenks Koncerts divām 

klavierēm/ JVLMA LZ,  Daugavpilī Vienības namā, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā 18.-

21.03.2015. 

JVLMA Ziemassvētku koncerts /R.Jermaks Anno Domini / 19.12.2014 
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Koncerts IMPRESIJAS UN  VERSIJAS  Rīgas Biržā 07.06.2015.  

Pauls Dambis TAS AKMENS..., divām klavierēm, čellam un ksilofonam,   

Dace Aperāne AD MARGINEM (after Paul Klee’s painting), divām klavierēm un 

sitaminstrumentiem, Selga Mence VERSIJAS I-IV, divām klavierēm un sitaminstrumentiem. Visi 

pirmatskaņojumi. Piedalās Ē.Kiršfelds, čells un E.Saksons, sitaminstrumenti 

Klavieru dueta ieraksti atskaņoti raidstacijās 

ASV – WQXR  www.wqxr.org 

Lielbritānija – BBC 3 Euroclassic Notturno 

Latvija – Radio Klasika 

Koncerti, konkursi, festivāli / koncertmeistara darbs 

Starptautiskais koka pūšaminstrumentu konkurss Brno, Čehijā  

21.-25.09.2014. /A.Maslovs, A.Jerjomins, klarnete/ 

VIII Kārļa Ozola starptautiskais konkurss Jaunais trompetists  27.-28.11.2014. /R.Puriņš I v./ 

IV Klarnetes spēles jauno izpildītāju konkurss J.Grūtupa piemiņai 06.02.2015.  /H.Klips I v./ 

Yamaha konkurss JVLMA  17.02.2015. /A.Kuzmins, K.Taimiņš/ 

Valsts konkurss pūšaminstrumentu specialitāte 19.02.2015. /R.Puriņš I v., H.Klips I v./  

Starptautiskais pūšaminstrumentu konkurss Tallinā 05.04.2015.  /R.Puriņš I v./ 

V Rīgas Brass simpozijs 13.-15.04.2015. /R.Puriņš II v./ 

JVLMA Pūšamintrumentu katedras studentu koncerts 26.03.2015. 

Koncerts Salacgrīvas MS 27.05.2015. 

Koncerts Salaspils MS 29.05.2015. 

Eksperta darbs  

Žūrijas locekle Mūzikas skolu audzēkņu konkurss Etīdes Saldū, 26.11.2014. 

Žūrijas locekle Mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs Pārdaugavas MMS  

07.03.2015. 

Žūrijas locekle Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursā Līvānos, 11.04.2015. 

Žūrijas locekle jauno pianistu festivālā Juglas MMS DEBIJA 2015., 27.03.2015 

Meistarklases 

Atklāto meistarkursu vadīšana XIV Klaipēdas klavierskolotāju seminārā “PIANISTŲ RENGIMO 

TARPTAUTINIAMS KONKURSAMS PAPILDOMAS ASPEKTAS” 17.-18.11.2014. 

*J.Videmana meistarklases JVLMA 02.-03.10.2014. /koncertmeistara darbs/ 

*F.Di Casola meistarklases JVLMA 08.-09.10.2014. /koncertmeistara darbs/ 

*Meistarklašu vadīšana un koncertmeistara darbs Starptautiskajos Latviešu jauno mūziķu 

meistarkursos Siguldā Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē, 2014.g.jūlijs  

Organizatoriskais darbs 

Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas klavieru nodaļas vadītāja 
  

Lektore Natālija Zandmane 

Pasākumi ārpus JVLMA 

01.- 09.07.2014. – Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi Siguldā. 

 

Docētāja Svetlana Gridjuško  

Pasākumi ārpus JVLMA 

12.07.2014. Bērnu operas svētki Tērvetē. E.Humperdinka pasaku opera Ansītis un Grietiņa. JVLMA 

operstudija Figaro. Tērvetes dabas parka Anneles pļavā 

21.08.2014.-23.08.2014. Rīgas Sv.Pētera baznīcas festivāls „Dominante”. P.Hindemita opera „The 

Long Christmas Dinner”. JVLMA operstudija Figaro. Rīgas S 
 

Stīgu instrumentu katedra 

 JVLMA Stīgu instrumentu katedrā kā viesprofesori strādā –  

o Lucernas Mūzikas augstskolas un Lozannas Mūzikas augstskolu profesors Gunārs Larsens (vijoles 

klase),  

o Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas prof. J. Kurausks (ģitāras klase) 

http://www.wqxr.org/
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 No 2014. gada JVLMA Stīgu instrumentu katedrā lektora akadēmiskajā amatā ievēlēts Kaspars 

Zemītis (ģitāras klase)  

 No 2014. gada profesora akadēmiskajā amatā ievēlēts Arigo Štrāls (alta klase)  

Mākslinieciskā darbība.  

Visi docētāji radoši mākslinieki. Docētāju koncertdarbība bija aktīva gan starptautiskajā, gan vietējā 

līmenī.  

T. Zīberte-Ijaba –  

2014./2015. gads 

 Dalība koncertā PASTAIGA ČETRATĀ kopā ar LNSO stīgu kvartetu 

 Dalība koncertā Vakars kopā ar LNSO kamerorķestri   

 Dalība JVLMA Stīgu instrumentu katedras pedagogu koncertā 

 Dalība Cēsu mūzikas festivāla atklāšanas koncertā KINOMŪZIKA OKEĀNA VIĻŅOS  

 kā kamerorķestra Sinfonia Concertante koncertmeistare dalība mežradznieka emerit. profesora 

A.Klišāna 80 gadu jubilejas koncertā (dir. G.Kuzma)  

 Koncertmeistare kamerorķestrī Sinfonia concertante 

 Dalība Nēme Jarvi mūzikas festivālā ar LNSO un N. Jarvi - programma Pieci R. Štrausa skaņdarbi 

 Koncerti LNSO sastāvā 

 Dalība JVLMA Stīgu instrumentu katedras mācībspēku koncertā 
 

E. Bindere –  

2014./2015. gads   

 dalība kamerorķestrī Oxford PhiloMusica (Anglija)  

 Solo vijoles partijas atskaņojums Dž. Tavenera skaņdarbaā The Ikon of Eros (pirmatskaņojums 

Latvijā) Garīgās mūzikas festivālā LU aulā.  

 Divi kamermūzikas koncerti kopā ar čellistu D. Severīnu (Šveicē, Vacijā), Schloss Beuggen 

festivālā 2015. gads 

 Koncerti un ieraksti kamerorķestra The Russian Virtuosi of London sastāvā (Cēsis, Rīga, 

Londonas Cadogan Hall) 

 Kamermūzikas koncerti klavieru trio (K. Blaumane, R. Zariņš) sastāvā Eiropas prezidentūras 

ietvaros Edinburgā, Kardifā un Belfāstā 

 Turneja kamerorķestra Camerata Nordica sastāvā 

 Erasmus apmaiņas ietvaros prezentācijas koncerts kopā Trosingenas mūzikas augstskolas 

studentiem (Vācija) 

 Solo P. Vaska skaņdarbā  Vox Amoris Valmierā (N. Šnē, Sinfonietta Riga) 

 J.S.Baha vijolkoncerta a moll atskanojums Baham veltītajā kamermūzikas festivālā-maratonā 

JVLMA 

 Turneja The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen sastāvā (P. Jarvi, Vācija, Stambula, 

Pēterburga) 

 Solo J.S.Baha 3. Brandenburgas koncertā kopā ar Oxford PhiloMusica 
 

S. Šteinbergs –  

2014./12015. gads 

 kā vieskoncertmeistars koncertā kopā ar Igaunijas Nacionālo  simfonisko orķestri un diriģentu 

Mikko Frank  

 ar stīgu kvartetu programmā „Pastaiga Četratā” koncertā Lielās ģildes  Minsteres zālē (Sandis 

Šteinbergs, T.Ījaba-Zīberte, K. Krašauuska-Krauze A. Paukšēns) 

 Vijoles solo P. Vaska darbā „Līdzenuma ainavas” P. Vaska autorkoncertā, veltījums LR 

proklamēšanas dienai (dir. M. Sirmais, JVLMA Studentu koris) 

 dalība koncertos kopā ar ”Nordic Symphony Orchestra” laikā no 1.-6 decembrim 2014. (dir. A. 

Tali, Tallinā, Tartu) 

 ar klavieru kvartetu Rix „Eiropas Ziemassvētki-koncerts sveču gaismā” Mazajā Ģildē 

 Koncertā tiešraidē Latvijas radio ierakstu studijā kopā ar stīgu kvartetu „Quattro Baltica”  
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 dalība JVLMA Stīgu katedras pasniedzēju koncertā RLB zelta zālē  

 RIX klavieru kvarteta koncerts Operas Beletāžas zālē, ieskandinot Eiropas Prezidentūru un 

P.Vaska autorkoncertu ASV –Vašingtonā /Philips Colections muzeja telpās organizējot Latvijas 

vēstniecībai/ 

 Vijoles solo kopā ar LNSO koncertprogrammā „Trip to America” programmā L. Bernsteins 

„Serenāde solo vijolei ,stīgām ,arfai un sitamajiem instrumentiem” 

 Duets kopā Māri Rozenfeldu /akordeons/ A.Maskata „Pusnakts Rīgā” koncertos Valmierā, 

Melngalvju namā, Kuldīgā. 

 A. Maskata mūzikas ieraksts teātra izrādei „Sudraba gaisma” Valmieras drāmas teātrim 

 Kopā ar LNSO koncerts Eiropas Prezidentūrai Parīzē /Elizejas lauku teātrī/ 
 

 J. Švolkovskis –  

2014./12015. gads 

 Sonāšu vakars RLB Zelta zālē ar prof. V. Zilbertu (klavieres) 

 Dalība stīgu instrumentu katedras mācībspēku koncertā RLB Zelta zālē. 
  
A. Štrāls – 

2014./12015. gads 

 Koncerti LNSO sastāvā, koncerts Eiropas Prezidentūrai Parīzē /Elizejas lauku teātrī/ 

 Koncerti ar stīgu kvartetu “3+1”. 

 R. Štrausa Klavieru kvarteta atskaņojums kopā ar J. Savkinu, I.Bezprozvanovu un M.Zilbertu 

LNO un Rundālē. 

 Altu koncertmeistars G.F.Hendeļa Mesijas uzvedumā LNO. 

 Atsevišķi projekti ar Vidzemes kamerorķestri. 
 

I.Brīnuma –  

2014./12015. gads 

 dalība JVLMA Stīgu instr. katedras pedagogu koncertā RLB Zelta zālē; 

 Dalība B.Tiltiņa 100.gadu jubilejas atcerei veltītā st koncertā 
 

S. Zariņa – 

2014./12015. gads 

 Koncerts Lielvārdes mūzikas skolā (kopā ar S.Glazenburgu)  

 Koncerts Stendera atceres gadadienai veltītā koncertā Sunākstes baznīcā. 

 Piedalīšanās 10.Baroka mūzikas dienās Rēzeknē un Rīgā  

 Koncerti festivālā “Gueldener Herbst” Tīringenē Vācijā 

 Dalība JVLMA kompozīcijas katedras studentu koncertā 

 Dalība JVLMA stīgu katedras pedagogu koncertā  

 Koncerti Baltijas kamerorķestra “Kremerata Baltica” sastāvā. 

 Koncerti Liepājas simfoniskā orķestra sastāvā. 

Gandrīz visi katedras docētāji koncertē simfoniskos un kamerorķestru sastāvos: 

Kremerata Baltica sastāvā koncertē – S. Zariņa 

LNSO sastāvā koncertē – T.Zīberte-Ijaba, A.Frišenfelde, S.Šteinbergs, A.Štrāls, D.Ozoliņa, I.Brīnuma, 

S.Brīnums, T.Ostrovska, N.Sarkisjana 

Sinfonietta Rīga sastāvā koncertē – I. Abakuka, V. Stankevičs 

LNO orķestra sastāvā koncertē – U. Sedola, A. Frišenfelde, D. Ozoliņa 

LSO orķestra sastāvā koncertē – S. Zariņa, Ē. Kiršfelds 

 04.02.2015. notika gadskārtējais JVLMA Stīgu instrumentu katedras mācībspēku koncerts LBN ar 

docentes T. Zībertes-Ijabas ievadvārdiem.  

Organizatoriskā,  metodiskā/pētnieciskā un ekspertu darbība -  

T. Zīberte-Ijaba -  

Studentu simfoniskā orķestra padomes locekle; 
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JVLMA iestājeksāmenu komisijas loceklis stīgu instrumentu katedrā. 

2015. gads 

 Žūrijas komisijas locekle Latvijas talantu konkursā Ineses Galantes Talanti 

 Žūrijas komisijas priekšsēdētāja X Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu 

audzēkņu konkursā Sol-Re-La-Mi  

 raksti izdevumā ART TEMPUS II. Institute of Art, Daugavpils University: 

o Latvian Radio Symphony Orchestra During 1920-1930ies – Organization, Communication and 

Artistic Activities 

o Latvian National Opera Symphony Orchestra In 1920-1930s  

2014. gads 

 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  

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

individuālo izpildītāju un ansambļu konkursā 

 Organizēju prof. V. Šeļegova 100 gadu atceres pasākumu 

 raksti izdevumā Mūzikas akadēmijas raksti: 

o Simfoniskā mūzika Latvijas Nacionālajā operā  

o Rīgas radiofona simfoniskais orķestris 20. gadsimta 20.–30. gados – organizācija, komunikācija 

un mākslinieciski radošā darbība 

E. Bindere –  

 Erasmus apmaiņa – meistarklases Kopenhāgenas Karaliskajā Akadēmijā 

 Erasmus apmaiņa – meistarklases Trosingenas mūzikas augstskolā (Vācija)  

 Meistarklases un dalība festivāla orķestrī Jarvi vasaras akademijā-meistarklasēs Pērnavā (Igaunija) 

 Meistarklases un kamermūzikas koncerti Salacgrīvaā (Latvija) 

S. Šteinbergs 

 Meistarklases Emiļa Melngalvja Liepājas mūzikas vidusskolā  

 Valsts eksāmena pieņemšana specialitātē /vijole/ un kameransamblī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 

vidusskolā, veicot priekšsēdētāja vietnieka pienākumus 

A. Štrāls –  

Satversmes sapulces, Profesoru padomes un Studentu simfoniskā orķestra padomes loceklis. 

DE komisijas loceklis bakalauriem specialitātē un stīgu kvartetā. 

Iestājeksāmenu komisijas priekšsēdētājs specialitātē un kolokvijā maģistriem un bakalauriem.  

A. Dombrovska konkursa mākslinieciskais direktors. 

 DE komisijas priekšsēdētājs Jāz. Mediņa Rīgas, Alfr. Kalniņa Cēsu, Ventspils un J.Ivanova 

Rēzeknes mūzikas vidusskolās. 

A. Sprūdža -  

Satversmes sapulces locekle. 

 žūrijas komisijas locekle mazajā A. Dombrovska konkursā čelliem 

L.Zemberga - 

JVLMA senatore 

Teterevu fonda komisijas locekle;  

 iestudētas un sagatavotas partijas 2 J. Ivanova Vokalīžu pirmatskaņojumam četriem čelliem 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras studentu koncertam; 

 raksts laikrakstā Partita par Bolderājas mūzikas un mākslas skolas rīkoto konkursu; 

 Viļņas Mūzikas un Teātra augstskolas meistarklašu apmeklējums pie prof. B. Garlitska un prof. A. 

Barakhovska 

 darbs žūrijas komisijā II K.F. Amendas mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un 

ansambļu konkursā Talsos 

 žūrijas komisijas priekšsēdētāja mazajā A. Dombrovska konkursā čelliem 

 žūrijas komisijas priekšsēdētāja Bolderājas mūzikas un mākslas skolas jauno čellistu konkursā 

Deju burvība 
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 darbs žūrijā X Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nod. audzēkņu konkursā Sol-

Re-La-Mi Saldū 

 darbs žūrijā klasiskās ģitārspēles konkursā Latvijas gada ģitārists 2015 

 profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja kvalifikācijā Mūziķis čellists 

Jelgavas Mūzikas vidusskolā 

 Profesionālās kvalifikācijas eksāmena izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle teorētiskās 

daļas Tests izstrāde visām stīgu instrumentu grupām. 

S. Zariņa –  

 darbs žūrijā konkursā “JVLMA labākais studentu kameransamblis”  

 darbs žūrijā uz atlasi V.A. Mocarta “Sinfonia concertante” atskaņojumam ar JVLMA simfonisko 

orķestri. 

E. Testeļeca –  

Starptautiskā K. Davidova konkursa mākslinieciskā direktore.  

 P. Čaikovska Starptautiskā jauniešu konkursa žūrijas priekšsēdētāja (Maskavā). 
 

Meistarklases –  

       Pēc Stīgu instrumentu katedras vadītājas T. Zībertes-Ijabas iniciatīvas no 2013. gada februāra ir 

sāktas iekšējās meistarklases/konsultācijas pie katedras docētājiem, kuras var apmeklēt visi stīgu 

nodaļas studenti.  Uzsāktais projekts ir guvis lielu atsaucību un ieinteresētību studējošo vidū. Arī 

atskaites periodā meistarklases notikušas pie šādiem docētājiem – T.Zīberte-Ijaba, G.Larsens, 

J.Švolkovskis, E.Bindere, A.Frišenfelde, E.Testeļeca, L.Zemberga, D.Ozoliņa, A.Sprūdža, S.Zariņa.  
 

Ārējās meistarklases 

T. Zīberte-Ijaba 

 dalība AEC „Polifonia” seminārā Inovatīvās konservatorijas  

E. Bindere –  

 Erasmus apmaiņa – meistarklases Kopenhāgenas Karaliskajā Akadēmijā 

 Erasmus apmaiņa – meistarklases Trosingenas mūzikas augstskolā (Vācija)  

 Meistarklases un dalība festivāla orķestrī Jarvi vasaras akademijā-meistarklasēs Pērnavā (Igaunija) 

 

Kokles klases docentes T.Jansones darbība 

Radošos   projektos:  

 A.Vecumnieka un orķestra Sinfonia Concertante cikla Meistari un mācekļi – XIX koncertā 

Kokļu skaņu zvani Lielās ģildes Minsteres zālē 2015.gada 1.martā ar bijušajiem studentiem 

Kristīni Ojalu, Sanitu Sprūžu, JVLMA koklētāju ansambli un ansambli Teiksma; 

 Ar koklētāju ansambli Teiksma sagatavo ansambļa 60 gadu jubilejas koncertu mazajā ģildē 

2015.gada 26.aprīlī; 

Organizatoriskā darbībā – 

 Kurzemes un Zemgales reģiona koklētāju ansambļu virsvadītāja; 

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

 08.01.2014. JVLMA jubilejas ietvaros Kokles klases koncerts un absolventu satikšanās; 

Žūrijas darbs –  

 Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku skate 2015.gada 8., 10., 14.marts; 

 V Lauku un mazpilsētu mūzikas skolu kokles spēles konkursā Iecavā 2015.gada 17.aprīlī; 

 IV Starptautiskajā Prana Stepuļa tautas instrumentu kameransambļu konkursā 2015.gada 8.maijā 

 

Mūzikas tehnoloģiju katedra 

Lektora Andra Ūzes darbība atskaites periodā: 

Grupas DaGamba koncerti apskaņošana Vilnius Music Week (Lietuva) 

8.-11.09.2014. Radio kora ieraksts Jāna baznīcā 

21.09.2014. Latvian Voices koncerts Drēzdenē (Vācija) 

27.09.2014. Muzikāla uzveduma “Rakstītāja” apskaņošana Vidzemes koncertzālē (Cēsis) 

17.10.2014. David Guetta koncerta apskaņošanas sistēmas regulēšana (Rīga) 
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26.-28.10.2014. Edouarda Oganesiana CD ieraksts Doma baznīcā 

1.11.2014. Latvian Voices koncerts Ilmenau (Vācija) 

13.-14.11.2014  Radio kora ieraksts Jāna baznīcā 

21.11.2014. Muzikāla uzveduma “Vācietis-klavierkoncerts” apskaņošana Vidzemes koncertzālē 

(Cēsis) 

22.11.2014. Muzikāla uzveduma “Vācietis-klavierkoncerts” apskaņošana koncertzālē GORS 

(Rēzekne) 

23.11.2014. Saraha Brightmana koncerta apskaņošanas sistēmas regulēšana (Rīga) 

13.12.2014. European Film Award pasākuma apskaņošana Latvijas Nacionālajā operā 

25.-26.12.2014.“Rīgas Ziemassvētki” koncerta apskaņošana Ķīpsalā 

28.-30.12.2014. Bernstaina “Wonerfull Town” uzveduma apskaņošana Lielajā ģildē (Rīga) 

18.-21.01.2015. Cage (Radio Koris) apskaņošana Londonā 

16.-23.03.2015. “War Sum Up” (Radio koris) izrādes apskaņošana Taipejā 

23.-25.04.2015.  Radio kora koncertu apskaņošana Briselē 

19.06.2015. Piekto Ziemeļvalstu Dziesmu svētku apskaņošana (Rīga) 

„Brīnumskapis” ziemassvētku tūres apskaņošana 

„Mūzika Tev” abonenta koncertu apskaņošana 

 

docētājs Ivars Ozols kā skaņu inženieris darbojies festivālos Positivus, Summer Sound, Rīgas 

ritmi, kopā ar  Latvijas džeza māksliniekiem viesojies Ņujorkā “Rothko in Jazz” projekta 

ietvaros. 

 

Pūšaminstrumentu katedra 

Arvīds Kazlausks – docents (saksofons) 

1.Koncertdarbība  

 Koncerts Anglikāņu baznīcā, festivāla Baltā Nakts ietvaros (Andra Dzenīša 

Woodpecker Project sastāvā, 2014. g. septembris). 

 Koncerts Kremsā, Austrijā, festivāla Glatt und Verkehrt / HerbstZeitlos ietvaros 

(starptautiskā projekta Summer Garden Photograph sastāvā, 2014. g. 

septembris). 

 Koncerts Košicē, Slovākijā (starptautiskā projekta Summer Garden Photograph 

sastāvā, 2014. g. septembris). 

 Koncerts Londonā, Apvienotā Karalistē (starptautiskā projekta Summer Garden 

Photograph sastāvā, 2014. g. oktobris). 

 Uzstāšanās (diriģenta un izpildītāja statusā) koncertos un meistarklašu vadīšana 

starptautiskā JVLMA projekta Riga Saxophone Days ietvaros (2014. g. 

oktobris). 

 Solo uzstāšanās ar Lietuvas Goda Sardzes Orķestri (Claude Smith “Fantasia”, 

diriģents Egidijus Ališauskas) Viļņā, starptautiskā saksofona pedagogu 

simpozija ietvaros (2014. g. oktobris). 

 Uzstāšanas Ādolfa Saksa jubilejai veltītā koncertā JVLMA (2014. g. 

novembris). 

 Koncerts Klaipēdas koncertu zālē, Lietuvā (Urban Trio sastāvā, 2014. g. 

novembris). 

 Koncerts Kauņā, Lietuvā, festivāla Iš Arti ietvaros (starptautiskā projekta 

Summer Garden Photograph sastāvā, 2014. g. novembris). 

 Piedalīšanās Ilonas Breģes jaundarba “Saulains stūrītis” diviem saksofoniem un 

pūtēju orķestrim pirmatskaņojumā (kopā ar Oskaru Petrauski un orķestri “Rīga”, 

diriģēnts Andis Klučnieks. 2014. g. novembris). 

 Meistarklašu, koncertu un citu pasākumu apmeklēšana starptautiskajā festivālā 

Sax14 Amsterdamā, Nīderlandē (2014. g. novembris). 

 JVLMA un Sibēlius akadēmijas studentu kopējais projekts, meistarklašu 

vadīšana un koncerts Helsinkos, Somijā (2014. g. decembris). 



754 

 

 Elektroakustiskais koncerts festivāla “DeciBels” ietvaros (kopā ar Džekinu 

Pusonu /Jachin Pousson/, 2015. g. janvāris). 

 Solo uzstāšanās ar Lietuvas Goda Sardzes Orķestri (Claude Smith “Fantasia”, 

diriģents Egidijus Ališauskas) Viļņā, starptautiskā saksofona pedagogu 

simpozija ietvaros (2015. g. aprīlis). 

 Koncerts Rīgas Doma baznīcā kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu (2015. g. 

maijs). 

 Piedalīšanās Līgas Celmas jaundarba saksofonam un korim “Trīsžuburi” 

pirmatskaņojumā (kopā ar kori SŌLA, diriģents Kaspars Ādamsons, 2015. g. 

maijs). 

 Koncerts Dubultu Luterāņu baznīcā kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu (2015. g. 

jūnijs). 

 Koncerts Nidas Luterāņu baznīcā kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu (2015. g. 

jūnijs). 

 Koncerts “Eksotiskās dejas” Ogres pilsētas svētkos (kopā ar Sinfonietta Riga 

pūtēju kvintetu, 2015. g. jūlijs). 

 Meistarklašu, koncertu un citu pasākumu apmeklēšana pasaules saksofonistu 

kongresā SaxOpen Strasbūra, Francijā (2015. g. jūlijs). 

 Elektroakustiskais koncerts “Rīta Bahs” Sansusī festivāla ietvaros (2015. g. 

augusts). 

 Koncerts “Eksotiskās dejas” Balvu kamermūzikas festivālā (kopā ar Sinfonietta 

Riga pūtēju kvintetu, 2015. g. augusts). Jēkaba Nīmaņa skaņdarba “Literāra 

svīta pūtēju sekstetam” pirmatskaņojums. 

 Elektroakustiskais koncerts festivāla “Ūdensgabali” ietvaros (kopā ar Džekinu 

Pusonu /Jachin Pousson/, 2015. g. augusts). 

 Regulāri koncerti orķestra RĪGA sastāvā. 
 

Guntis Kuzma – docents (klarnete) 

1.Koncertdarbība 

 Dalība JVLMA Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras docētāju koncertā Rīgas 

Latviešu biedrības namā 2015. gada 4. martā. 

 Koncerti un meistarklašu vadīšana Latvijas mūzikas skolās 2014./2015.akadēmiskajā gadā 

(Tukums, Cēsis) 

 Kamermūzikas koncertprogrammu sagatavošana un atskaņošana ar Sinfonietta Rīga 

pūšaminstrumentu kvintetu. 

 Darbs žūrijas komisijā Latvijas Mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu 

konkursā. 

 Solo partijas sagatavošana un atskaņošana P. Plakida darbam Sasaukšanās sadarbībā ar 

LNSO. 

 Regulāra darbība Sinfonietta Rīga kamerorķestra un kameransambļu programmās. 

2. Meistarklašu vadīšana un dalība tajās 

 Meistarklašu organizēšana – Jorg Wiedman (Vācija, Oktobris, 2014, JVLMA) 

 Meistarklašu organizēšana kameransambļa un obojas spēlē- Omar Zoboli (Februāris, 2015) 

 Otrā starptautiskā koka pūšaminstrumentu simpozija organizēšana J. Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā (2014. Oktobris) 

 Doc. Gunta Kuzmas klases studentu un maģistrantu koncerta organizēšana 2014./15. otrajā 

semestrī 

 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras mācībspēku koncerta organizēšana 2015. 

gada martā 

 

Jānis Retenais – asociētais profesors (tuba,eifonijs) 

1.Koncertdarbība 

 Dalība Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas brass ansambļa un pūtēju orķestru 

koncertā, kā diriģentam, Viļņā  (20.10.2014 – 25.10.2014) 
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 Dalība JVLMA Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras docētāju 

koncertā Rīgas Latviešu biedrības namā. (04.03.2015.) 

 Koncerti un meistarklašu vadīšana Latvijas mūzikas skolās un vidusskolās tubu 

kvarteta Magic 4 sastāvā (2014/2015. mācību gada novembrī, februārī un aprīlī, 

Jēkabpils mūzikas skola, Gūlbenes mūzikas skola, A.Dombrovska mūzikas 

skola) 

 Dalība JVLMA rīkotajās trompešu dienās, kā Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas 

vidusskolas PO diriģents, Rīga, 2014.gada 24.septembrī 

 Dalība Patrick Krysatis & Alan Baer (principal tuba for New York 

Philharmonic) meistarklasēs 2015.gada aprīlis Luksemburga. 

 Concours national de saxhorn, euphonium, tuba apmeklējums no 2015.gada 

16.janvāra līdz 18.janvārim Francijā, Chambray-lès-Tours pilsētā. 

 Dalība JVLMA rīkotajā 6.Rīgas Brass simpozijā, kā Jāzepa Mediņa Rīgas 

mūzikas vidusskolas PO diriģents, Rīga, 2015.gada 17.,18.aprīlī 

 Dalība koncertā “Meistars un mācekļi” - orķestris „Sinfonia Concertante” Rīga, 

diriģenti J.Retenais un G.Kuzma 12.aprīlis, 2015.gads 

2. Darbs meistarklašu organizēšanā 

 JVLMA pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras ieteicamo jautājumu 

loka un testa izstrādāšana Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmai 

izglītības programmās Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru 

 Meistarklašu vadīšana starptautiskajā brass festivālā Enchede 2014.gada marts. 

 Meistarklašu vadīšana tubu dienās Luxemburgā 2015.gada aprīlis 

3. Citas aktivitātes 

 Latvijas mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu 

vadītāju sanāksmes organizēšana. (13.10.2014. JVLMA) 

 Sestā Rīgas Brass simpozija organizēšana, nodarbību grafiku sastādīšana. 

 Ceturtā starptautiskā Diksilendu festivāla „Diksilends Umurgā 2015” 

organizēšana (27.,28.Jūnijs) 

 Eduarda Lipāna un Kārļa Circens (Jāz. Mediņa Rīgas mūzikas vidussk.) 

sagatavošana dalībai Starptautiskajā Jauno izpildītājmākslinieku konkursā 

Jastržebije Zdrojā Polijā 2014. gada novembrī. 

4. Darbs žūrijā 

 2014 - Dalība konkursa žūrijā Talants Latvijai 

5.Studentu sasniegumi 

 2015 - J. Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestrim 1.vieta profesionālajā 

grupā Lietuvas PO konkursā, Paņevežos 

 

Artis Sīmanis – profesors (saksofons) 

1.Koncertdarbība 

 Atskaņota 4 koncertos koncertprogramma Ir viens vakars ar Rīgas Saksofonu 

kvartetu un dziedātāju Kristīni Gailīti 

 Atskaņota 6 koncertos koncertprogramma Melnā stārķa lidojums ar Rīgas 

Saksofonu kvartetu, dziedātāju Ievu Paršu un multiinstrumentālistu Valdi 

Muktupāvelu. 

 Sagatavota un atskaņota 5 koncertos jauna koncertprogramma Lāsojiet, Debesis 

kopā ar Kristīni Adamaiti (ērģeles) un Jolantu Strikaiti (soprāns) 

 2014. gada 5. oktobrī – sniegts koncerts Cathedrale Saint-Jean Perpingan 

(Francija) Erasmus programmas ietvaros kopā ar ērģelnieci Kristīni Adamaiti. 

 Kopā ar Rīgas Saksofonu kvartetu 2014./2015. gada koncertsezonā sniegti 

koncerti Klaipēdā (Lietuva), Prāgā (Rudolfinum koncertzāle), Pilzenē (Čehija), 

Sarajevā (Bosnija Hercogovina), Prištinā (Kosova), Skopjē (Maķedonija), 

http://riga2014.org/lat/news/18524-orkestris-sinfonia-concertante-sak-divpadsmito-sezonu
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Erevānā (Armēnija), Astanā (Kazahstāna), Taškentā (Uzbekistāna), Parīzē un 

Strasbūrā (Francija) 

 Sagatavoti un pirmatskaņoti latviešu komponistu jaundarbi: 

A. Selickis – Apslēptā atzīšanās/ Hidden Admission (trio soprānam, saksofonam 

un ērģelēm) 

K.  Lācis  Rrate coeli (trio soprānam, saksofonam un ērģelēm) 

J. Jančevsksis Poga (saksofonu trio, jauktajam korim, sitaminstrumentiem un 

ērģelēm) 

M. Einfelde Jūras sagša (jauktajam korim, alta saksofonam un alta vijolei) 

J. Lūsēns 4 dziesmas (jauktajam korim, alta saksofonam un alta vijolei) 

J. Lūsēns Es ticu neteiktajam (soprānam, saksofonam un ērģelēm) 

G. Pelēcis Koncertino klavierēm un saksofonu kvartetam Ziemeļvidzemes krastā 

R. Zaļupe Extention in Blur (saksofonu kvartetam un elektronikai) 

J. Nīmanis Isle of Seals (saksofonu kvartetam) 

 Ar Rīgas Saksofonu kvartetu, dziedātāju Ievu Paršu un multiinstrumentālistu 

Valdi Muktupāvelu ierakstīts CD Ozols, kas iznāks 2015. gada novembrī. 

2.Meistarklašu vadīšana 

 2015. gada oktobrī –  vadītas meistarklases Perpingenas konservatorijā 

(Francija) Erasmus programmas ietvaros. 

 Studente Paulīna Piteņko (Jāz. Mediņa Rīgas mūzikas vidussk.) sagatavota 

dalībai Starptautiskajā Jauno izpildītājmākslinieku konkursā Maltā 2015. gada . 

Paulīna Piteņko ieguva Grand Prix 

 Diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētājs pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu specialitātē Cēsu Mūzikas vidusskolā. 

 Aprīlis -Starptautiskais džeza mūziķu konkurss Riga Jazz Stage 2015; žūrijas 

komisijas loceklis 

 Marts - Igaunijas mūzikas skolu saksofonistu konkursa žūrijas priekšsēdētājs.  

 
 

Edgars Saksons – asociētais profesors (sitaminstrumenti) 

1.Meistarklases/konforences 

 Latvija 2015 – Eiropas prezidējošā valsts - atklāšanas koncerta organizēšana - 

(18.05.2015. Parīze (Francija); 

 Darbs žūrijas komisijā starptautiskajā sitaminstrumentālistu konkursā Ukmergē 

(Lietuva) – 8.03.- 11.03.2015 

 Meistarklases Lēvenes (Beļģija) mūzikas augstskolā – aprīlis 2015.gads; 

2.Organizatoriskais darbs 

 Meistarklašu organizēšana -  Pasqualin Paolo (Itālija, 02.2015, JVLMA) 

 Meistarklašu organizēšana – L.Alberts, J.Lin (Beļģija, 04.2015. JVLMA) 

 13.starptautiskā sitaminstrumentālistu festivāla Ukmergē (Lietuva) 

mākslinieciskais vadītājs (8.-11.03.2015) 

 
Viesturs Vārdaunis – docents (mežrags) 

1.Koncertdarbība 

 Dalība koncertā Arvīdam Klišānam 80. 

 JVLMA Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts RLB namā; 

 Koncerti LNSO sastāvā; 

 Koncerti ar Baroka orķestri „Collegium Musicum Riga”; 

 Dalība projektos ar Latvijas Nacionālās operas orķestri; 

 Dalība viesprofesoru meistarklasēs JVLMA un 6.Rigas Brass Simpozijā 

2.Organizatoriskā darbība 

 Dalība koncerta Arvīdam Klišānam 80. organizēšanā; 
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3.Dalība meistarklasēs 

 Profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika, apakšprogrammas 

Pūšaminstrumentu spēle, specializācija Mežraga spēle, studiju kursa apraksta 

aktualizēšana, obligātā repertuāra izstrāde un aktualizēšana; 

 Meistarklašu sagatavošana un vadīšana Juglas Mūzikas skolā 

Ilona Meija – docente (flauta) 

1.Koncertdarbība 

 20. augusts, JVLMA LMT zāle, Latvijas flautistu asociācijas dibināšanas 

koncerts,esmu valdes priekšsēdētāja 

 24.augusts,Rīgas Doms, koncerts 

 28.aug. ,Baltic Sea festival, Stokholma,Sinfonietta Rīga koncerts  

 29.sept. Koncerts Latvijas Radio 1. studijā ar Hertu Hansenu un Andru Dārziņu 

 3.okt. Lielā Ģilde Sinf.Rīga konc. ar Jorg Widman 

 10.okt.JVLMA,LZ koka pūšaminstr.simpozijs, dalība konc.kopā ar Philippe 

Bernold 

 25.okt. Lielā Ģilde, Sinf.Rīga kopā ar Sol Gabettu 

 9.nov. Kultūras pils Ziemeļblāzma, dalība Sinf.Rīga sastāvā, mēmās filmas 

Lāčplēsis, skaņu  celiņa atskaņošanā 

 11.nov. kcz. Gors, Rēzekne, Lāčplēsis 

 15.nov. Jūrmala,Sinf.Rīga kvinteta konc. 

 14.dec. Rīgas Doms , koncerts ar Larisu Bulavu 

 26.dec. Rīgas Doms , koncerts ar Larisu Bulavu 

 9.janv. Rīgas Doms , koncerts ar Larisu Bulavu 

 13.janv. JVLMA Ērģeļu zāle,dalība Kompozīcijas katedras studentu konc. 

 25.janv. Rīgas Doms , koncerts ar Larisu Bulavu 

 6.febr., Cēsu koncertzāle, solo ar Vidzemes kamerorķestri 

 27.,28.febr. , Lielā Ģilde, Sinf.Rīga konc. ar Kolja Blacher 

 14.marts Minhene, Herkulessal, Sinf.Rīga konc.ar Baibu Skridi 

 17.marts, Cēsis, Latvijas flautistu asoc.koncerts 

 23.marts, Daugavpils, Latvijas flautistu asoc.konc. 

 28.marts, Lielā Ģilde, Sinf.Rīga konc.ar Olli Mustonen 

 15.aprīlis , Aloja, Sinf.Rīga baroka ansamblis 

 18.aprīlis , Limbaži, Baldone, Sinf.Rīga baroka ansamblis 

 27.aprīlis , Kauņas Vītauta Dižā universitāte, kamermūzikas konc. ar Herta 

Hansena, Giedrius Gelgotas(flauta) 

 12.maijs, JVLMA LZ, dalība maģistra Aijas Bērziņas eksāmenā 

 7.jūnijs, Cēsu koncertz., konc.Kremerata sastāvā 

 17.jūnijs , Pēterburgas Filharmonija, Sinf.Rīga konc. 

 4.jūlijs, Ogre, Sinf.Rīga kvintets kopā ar Arvidas Kazlauskas(sax), programmā 

Eksotiskās dejas 

 11.jūlijs, Rundāles pils, Senās mūzikas festivāls, Sinf.Rīga konc.kopā ar 

Džuliano Karmiņjola(vijole) 

 26.jūlijs, Salacgrīvas ev.lut.baznīca konc.kopā ar Larisu Bulavu(ērģeles) 

Ivaru Bezprozvanovu(čells) un Alekseju Lundinu(vijole) 

 23.augusts Rīgas Doms , koncerts ar Larisu Bulavu 

 29.augusts, Balvi, Sinf.Rīga kvintets kopā ar Arvidas Kazlauskas(sax), 

programmā Eksotiskās dejas 

2.Meistarklašu organizēšana, apmeklēšana, vadīšana 

 20.aug.Latvijas Flautistu asociācijas dibināšana,valdes pr-tāja 

 7.-10.okt. koka pūšaminstr.simpozijs Philippe Bernold meistarklases 

 2.dec. doc.I.Meijas klases vakars LMT Zālē 
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 12.dec. flautistes Ilonas Kudiņas meistarklašu organizēšana JVLMA 

 24.-27.febr. Feliksa Rengli meistarklases JVLMA 

 29.,30.apr. flautista Giedrius Gelgotas meistarklašu organizēšana JVLMA 
 

Ilze Urbāne – docente (flauta) 

1. Koncertdarbība 

 Piedalīšanās Latvijas Flautistu Associācijas dibināšanas koncertā 2014.g.20.augustā. 

 Piedalīšanās kamermūzikas projektā Cita Amerika ar Daci Zālīti un Agnesi Egliņu 

Lielajā Ģildē 27.11.2014. 

 Piedalīšanās koncertā JVLMA ar prof.no Bāzeles Feliksu Renggli 26.03.2015. 

 Koncerts Pārventas bibliotēkā Ventspilī 2015.g.janvārī. 

 Koncerts Cēsu koncertzālē Latvijas flautistu Associācijas sakarā.2015.g.martā. 

 Koncerts Daugavpils mūzikas vidusskolā 2015.g.maijā. 

 Piedalīšanās katedras mācībspēku koncertā 2015.g.martā. 

 Piedalīšanās koncertā par godu prof.Viļņa Strautiņa jubilejai. 

 Manas audzēknes Elzas Bleikšas gatavošana solokoncertam 2015.g.28.aprīlī. 

 Elzas Bleikšas gatavošana konkursam Itālijā.Iegūta 1.vieta. 

 Flautu trio uzstāšanās 2.Woodwind Simpozijā. 

 Elzas Bleikšas gatavošana Munchen Jugendorchester konkursam.Iegūta iespēja spēlēt 

šajā orķestrī 2015.,2016,g.sezonā. 

2. Meistarklašu organizēšana, apmeklēšana, vadīšana 

 Apmeklētas meistarklases pie Philippe Bernould 2014.g oktobrī,Felix Renggli 

2015.g.februārī,Giedrius Gelgotas 2015.g.maijā. 

 Lekcijas un meistarklases Daugavpils Mūzikas vidusskolā 2015.g.janvārī un 

aprīlī,Jāz.Mediņa vidusskolā darbs ar Ingas Grīnvaldes studentiem 2015.g.februarī un 

aprīlī. 
 

Imants Sneibis – profesors (flauta) 

1.Darbs žūrijās, meistarklases 

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

2015.gada februārī  

 Piedalīšanās JVLMA pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras pedagogu 

koncertā 2015.gada 4.martā 

 Studentu Egijas Veldres un Lienes Dobīčinas sagatavošana starptautiskajam konkursam 

"Prāgas Pavasaris" 

 Marsela Moiza grāmatas "De la sonoriti" analizēšana, tulkošana un studentu 

iepazīstināšana ar šo grāmatu 

 Meistarklašu vadīšana Ventspils Mūzikas vidusskolā un J.Mediņa Rīgas Mūzikas 

viduskolā  

 JVLMA pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras organizēto meistarklašu 

apmeklēšana 
 

Gatis Evelons - lektors (mežrags) 

1. Meistarklases vadīšana, organizēšana 

 Dalība Ziemeļvācu Mežraga dienās Volfenbutel (Vācijā) 21.-26.09. 

 Dalība Baltijas valstu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu forumā JVLMA 

 Koncertā ar mežragu kvartetu Latviešu biedrībā 18. Novembrī. 

 Dalība Starptautiskajā Brass festivālā un meistarklasēs Vroclavā  

(Polija) 22.-25.02. 

 Dalība 5. Brass simpozijā JVLMA 

 Dalība Hanzas pilsētu mežragu dienās Viru (Igaunija) 3.-7.06. 
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2.Organizātoriskais darbs 

 Arvīda Klišāna 80 gadu jubilejas organizēšana JVLMA 08.12. 

 Jauno mežradznieku koncerta organizēšana Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas 

skolas lielajā zālē 06.12. 

 Emīla Dārziņa pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerta tiešraides  

organizēšana Radio klasika studijā. 

 Emīla Dārziņa Mūziikas vidusskolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

nodaļas 70 gadu jubilejas koncerta organizēšana JVLMA 08.03. 

 Jura Jurjāna Starptautiskā konkursa “Jaunais mežradznieks” organizēšana. 

 Tartu mūzikas vidusskolas un Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas mežradznieku 

koncerta organizēšana EDMV 21.11 
 

Egils Upatnieks  – lektors  (oboja) 

1.Koncertdarbība  

 28.09.2014 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Bonnā, Vācijā; 

 10.10.2014 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Kopenhāgenā, Dānijā; 

 08.11.2014 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Esch, Luksemburgā; 

 09.11.2014 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Cæcilia, Dānijā; 

 25.12.2015 Dalība kamermūzikas koncertā Rīgas domā kopā ar Sergeju Jēgeru 

un Gunu Šnē; 

 11.01.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Kopenhāgenā, Dānijā;  

 01.02.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Espergærde, Dānijā; 

 08.03.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Svendborg, Dānijā; 

 12.03.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Kehl, Vācijā; 

 14.03.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Essingen, Vācijā; 

 15.03.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Warendorf, Vācijā; 

 18.03.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Trondheim, Norvēģijā; 

 11.04.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Nørre Aaby, Dānijā; 

 12.04.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Nødebo, Dānijā; 

 24.04.2015 Dalība solistu ansamblī LNSO koncertā Lielajā Ģildē, Rīgā; 

 26.04.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Hösel, Vācijā; 

 03.05.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Fuglsang, Dānijā; 

 10.05.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Hildesheim, Vācijā; 

 18.05.2015 Dalība LNSO koncertā Parīzē, Francijā; 

 31.05.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Rapperswil, Šveicē; 
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Jānis Semjonovs  – lektors  (fagots) 

1.Koncertdarbība  

 Dalība nozīmīgākajās LNSO koncertprogrammās 2014./2015. gada sezonā 

 Dalība visās Sinfonietta Rīga koncertprogrammās (izņemot programmas ar stīgu 

sastāvu) 2014./2015.gada sezonā. 

 Koncerti ar LNSO pūtēju kvintetu izglītojošajā programmā “Pēterītis un Vilks” 

Latvijas reģionos (Talsi, Kandava, Krāslava 2014.gada septembrī, Rīgā 

2015.gada 11.aprīlī)) 

 Dalība koncertu programmā “Zelta baroka virsotnes” ar Sinfonietta Rīga Baroka 

ansambli Latvijas reģionos (Aloja, Limbaži, Baldone, 2015.gada aprīlī) 

 Dalība Sergio Lazzeri (fagots, kontrafagots) meistarklasēs JVLMA 

27.,28.,29.04.2015. 

 Dalība Ogres pilsētas svētku koncertā ar Sinfonietta Rīga pūtēju kvintetu un 

saksofonistu Arvīdu Kazlausku programmā “Eksotiskās dejas” 2015.gada 

4.jūlijā un Balvos 29.augustā. 

 Dalība Valkas pilsētas koncertā sakarā ar Raiņa un Aspazijas jubilejas gadu 

programmā “Latvieši nāk!” ar Sinfonietta Rīga pūtēju kvintetu 2015.gada 

3.jūlijā. 

2.Meistarklases 

 Dalība Vispārējajā Latvijas mūzikas skolu audzēkņu valsts konkursa žurijas 

komisijā Cēsu koncertzālē Cēsis 2015.gada Janvārī 

 Dalība Vispārējā Latvijas mūzikas vidusskolas valsts konkursa fināla žurijas 

komisijā 2015.gada 17.,18.februārī 

 

Ainārs Šablovskis  – lektors  (saksofons) 

1.Koncertdarbība  

 4.septembrī koncerts Via Ex Idea 

koncertprogramma divām klavierēm, flautai un saksofonam. 

Antra un Normunds Vīksnes /klavieru duets/, Dace Bičkovska /flauta/. 

Programmā: 

Hillari Kareva Gleznojumi uz sengrieķu vāzēm /pirmatskaņojums Latvijā/, 

Romualds Jermaks Anno Domini /pirmatskaņojums/. 

 10.oktobrī koncerts Rudens deja Pļaviņu novada kultūras centrā 

koncertprogramma saksofonam, dudukam, arfai. 

Ainars Šablovskis /saksofons, duduks/, Ieva Šablovska /arfa/ 

Programmā:  

J.S.Bahs, G.F.Hendelis, J.Mediņš, G.Bumke, B.Andrē, K.Tanaka, R.Pauls, 

J.Lūsēns, K.B.Sardžers 

Rīgas saksofonu kvarteta sastāvā: 

 Koncertprogramma Melā stārķa lidojums 

ar Valdi Muktupāvelu /tradicionālie instrumenti, balss/ un 

Ievu Paršu /mecosoprāns/: 

 14.oktobrī Ogres kultūras centrā 

 15.oktobrī Rīgā, koncertzālē Rīga 

 16.oktobrī Jēkabpils tautas namā 

 7.novembrī Ventspils teātra namā “Jūras vārti” 

 Koncertprogramma Dziedinošais lietus 

ar soprānu Kristīni Gailīti 13.septembrī Cesvaines pilī 

 Koncertprogramma Ir viens vakars 

ar soprānu Kristīni Gailīti 14.decembrī Viļānu mūzikas skolā 



761 

 

 Eiroradio koncerta tiešraide 

ar Valsts Akadēmisko kori Latvija (diriģents Māris Sirmais) 

Programmā: Giya Kancheli “Amao omi” (jauktajam korim un saksofonu 

kvartetam) 

 IX Starptautiskā Saksofonmūzikas festivāls SAXOPHONIA 

 atklāšanas koncerts 2015.gada 12.februārī Rīgā, Lielajā Ģildē. 

Piedalās: Liepājas Simfoniskais orķestris, JVLMA jauktais koris, 

Philippe Geiss (saksofoni, Francija), Rīgas Saksofonu kvartets. 

Programmā: Rihards Zaļupe  “4+4 Squared” (Saksofonu 

kvartetam un simfoniskajam orķestrim) 

 2015.gada 21.februārī koncerts Rīgas Sv.Jāņa baznīcā. 

Piedalās: Valsts Akadēmiskais koris Latvija (diriģents Māris 

Sirmais), Rīgas Saksofonu kvartets, Kristīne Adamaite (ērģeles), 

Jolanta Strikaite (vokāls), Ilze Lejiņa (soprāna saksofona solo), 

Artis Sīmanis (alta saksofona solo). Programmā: Rihards Dubra, 

Jēkabs Jančevskis 

 Rīgas saksofonu kvarteta koncerts Saldus mūzikas un mākslas skolā 

2015.gada 15.aprīlī. Programmā: J.S. Bahs, R. Dubra, A. Pjacolla, G. Lago, 

P. Iturralde u.c. 

 Rīgas saksofonu kvarteta koncerts 

SaxOpen – Pasaules saksofonu kongresa un festivāla ietvaros Strasbūrā 

(Francija) 2015.gada jūlijs. 

 

Rihards Zaļupe  – lektors  (sitaminstrumenti) 

1. Mākslinieciski radošais darbs: 

 Piedalīšanās G. Kančeli (G. Kancheli) izrādē Hanuma M. Čehova krievu 

drāmas teātrī ar Xylem TRIO un koncertūre ASV, Beļģijā un Krievijā. 

 Xylem TRIO piedalīšanās Sitaminstrumentu festiālā Ukemergē (Lietuvā) 2015. 

gada martā. 

 Xylem TRIO  jaunā CD izveide. 

 7 prelūdijas marimbai komponēša un ierakstīšana CD un DVD. Koncerttūre 

Latvijā un ārzemēs. 

 Žūrijas loceklis Valsts mūzikas vidusskolu konkursā. 

 Aktīva komponēšana (Simfonija NAMEJS). 

 
Kora diriģēšanas katedra 

asoc.profesores Airas Birziņas mākslinieciskās aktivitātes 
2014 

Septembris 

    

20.09. 

Rēzeknes 

augstskola 

Koncerts "Dziesma 

rotā". Starptautiskā 

zinātniski praktiskā 

konference "Māksla un 

mūzika kultūras 

diskursā" diriģente 

sieviešu koris RASA, vīru 

koris GRAIDI, Babītes 

koklētāju ansamblis BALTI 

Oktobris 

    

11.10. 

Alojas Ausekļa 

vidusskola 

Jaunrades dziesmu 

konkurss "Kas mēs 

bijām, būsim, esam..." virsdiriģente 

 

18.10. 

Madlienas 

kultūras nams Koru koncerts diriģente 

sieviešu koris RASA, vīru 

koris GAUDEAMUS,jauktie 

kori STATOIL un 

MADLIENA 



762 

 

28.10.-1.11. 

Rīga, JVLMA, 

LU Lielā aula 

Jāzepa Vītola 

5.starptautiskais 

kordiriģentu konkurss 

darba grupas 

vadītāja, 

žūrijas 

locekle 

 Novembris 

    

1.11. 

Rīga, LU Lielā 

aula 

JVLMA Kordiriģēšanas 

katedras 70 gadu 

jubilejas koncerts diriģente 

JVLMA jauktais koris, 

absolventu koris 

16.11. 

Suntažu 

kultūras nams 

Koncerts Latvijas 

dzimšanas dienā diriģente 

sieviešu koris RASA, Babītes 

koklētāju ansamblis BALTI 

18.11. Rīgas Doms 

LR Proklamēšanas 

dienas ekumēniskais 

dievkalpoums LTV 

tiešraide diriģente 

sieviešu kori RASA, 

DZINTARS 

24.11. 

Latvijas 

Nacionālā 

opera, Jaunā 

zāle 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA - pirmizrāde diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

30.11. 

Ikšķiles 

luterāņu 

baznīca 

Adventa mūzikas 

koncerts diriģente sieviešu koris DZINTARS 

Decembris 

    

3.12. 

Koncertzāle 

"Rīga" 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

8.12. 

Koncertzāle 

"Rīga" 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

9.12. 

Rīga, Spīķeru 

koncertzāle 

Zīmējumu zrāde 

"Dāsnumātika" diriģente 

RDMK TIARA, 

instrum.grupa, aktieri 

11.12. Rīgas Doms 

RDKS Ziemassvētku 

koncerts diriģente 

RDMK TIARA, solists J. 

Vizbulis, koncertmeistare V. 

Rinkule 

17.12. 

Rīga, k/p 

Ziemeļblāzma 

Lielā zāle 

Koncertuzvedums 

"Gribas drusku 

pablēņoties" diriģente RDMK TIARA, instrum.grupa 

20.12. 

Latvijas 

Baptistu 

draudžu nams 

Koncerts "Baroka 

pērles Kristus 

dzimšanai" diriģente 

sieviešu kori RASA un 

DZINTARS, vīru koris 

GAUDEAMUS, orķestris 

AGNUS Baraque Consort 

21.12. 

Rīga, k/p 

Ziemeļblāzma 

Lielā zāle 

Koncertuzvedums 

"Gribas drusku 

pablēņoties" diriģente RDMK TIARA, instrum.grupa 

24.12. 

Rīga, Lielā 

Ģilde Ziemassvētku koncerts diriģente 

RDMK TIARA, Rīgas 

kamerkoris AVE SOL, 

instrum.grupa 

25.12. 

Rīga, Lielā 

Ģilde Ziemassvētku koncerts diriģente 

RDMK TIARA, Rīgas 

kamerkoris AVE SOL, 

instrum.grupa 

2015 

Janvāris 

7.01. 

Rīgas Doms, 

Kapitula zāle 

Zīmējumu zrāde 

"Dāsnumātika" diriģente 

RDMK TIARA, instr.grupa, 

aktieri 

8.01. 

Rīgas Doms, 

Kapitula zāle 

Zīmējumu zrāde 

"Dāsnumātika" diriģente 

RDMK TIARA, instr.grupa, 

aktieri 
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9.01.  Madonas KN 

Madonas apriņķa 1.- 

4.klašu koru koncerts, 

metodiskais seminārs virsdiriģente 

 

18.01. 

Rīgas Doms, 

Kapitula zāle 

Zīmējumu zrāde 

"Dāsnumātika" diriģente 

RDMK TIARA, instr.grupa, 

aktieri 

31.01.  

Ventspils, 

"Jūras vārti" 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

Februāris 

    

4.02. Madonas KN 

Madonas apriņķa skolu 

koru kopmēģinājums, 

metodiskais seminārs virsdiriģente 

 

5.02. 

Rēzekne, 

"Gors" 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

12.03. Arēna Rīga 

Deju skolas "Dzirnas" 

jubilejas koncerts diriģente 

RDMK TIARA, instr.grupa, 

solisti 

15.02. 

Rīga, Mūzikas 

nams"Daile" 

Jauniešu kora "Nāc 

līdzās!" kompaktdiska 

prezentācijas koncerts diriģente Jauniešu koris "Nāc līdzās!" 

19.02. Liepājas teāris 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

26.02. 

Rīga, LU Lielā 

aula 

XI Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku 

modelēšanas koncerts diriģente RDMK TIARA 

28.02. Ogres KC Koncerts C VITAMĪNS diriģente 

sieviešu koris RASA, pūtēju 

orķestris MADLIENA 

Marts 

1. 03. K/Z RĪGA 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA ( 2 izrādes) diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

1. 03. 

VEF Kultūras 

pils 

koncerts "Dziesmu un 

deju diena VEF 

Kultūras pilī", VEF KP 

55 gadu jubilejas 

koncerts diriģente sieviešu koris DZINTARS 

3.-4. marts 

JIRMV, 

Rēzekne 

Latvijas prof. vid. mūZ. 

Izgl.iestāžu izglītības 

programmas 

"Diriģēšana" audzēkņu 

valsts konkurss 

žūrijas 

priekšsēdētāja 

 

14.03. 

Ventspils 

kultūras centrs 

Jauniešu kora "Nāc 

līdzās!" koncerts diriģente Jauniešu koris "Nāc līdzās!" 

18.03. 

Rīga, kz Ave 

sol 

Rīgas sieviešu koru 

kopmēģinājums virsdiriģente 

 

21.03. 

Birzgales 

Tautas nams 

Ogres apriņķa vokālo 

ansambļu skate žūrijas locekle 

 

25.03. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres apriņķa jaukto 

koru kopmēģinājums virsdiriģente 

 

28.03. 

Suntažu 

kultūras nams Koru koncerts diriģente 

sieviešu koris RASA, vīru 

koris GRAIDI, jauktais koris 

SUNTAŽI 

Aprīlis  

7.04. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres apriņķa sieviešu 

koru kopmēģinājums virsdiriģente 

 

9.04. 

Madonas 

novads 

Praktiskie semināri 

darbā ar skolēnu kori virsdiriģente 
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10.04. Rīgas Doms  

Skandināvu mūzikas 

koncerts  diriģente 

RDMK TIARA, ērģelniece 

V.Kalnciema, 

sitaminstrumentālists  E. 

Saksons 

11.-12.03. 

Tallinas 

universitāte, 

Igaunija 

Igaunijas nacionālais 

sieviešu un meiteņu 

koru konkurss 

žūrijas 

priekšsēdētāja 

 

18.04. 

Rīga, LU Lielā 

aula Rīgas koru skate diriģente sieviešu koris DZINTARS 

19.04. 

Vidzemes 

koncertzāle 

"Cēsis" 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA ( 2 izrādes) diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

23.04. 

Cēsu jaunrades 

nams 

Cēsu apriņķa skolu koru 

skate - 1. kārta 

žūrijas 

priekšsēdētāja 

 

24.04. 

Madonas 

mūzikas skola 

Madonas apriņķa skolu 

koru sakte - 1.kārta 

žūrijas 

priekšsēdētāja 

 

26.04. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres apriņķa koru 

skate 

diriģente, 

virsdiriģente 

sieviešu koris RASA, 

kopkoris 

28.04. 

Rīga, LU Lielā 

aula 

RDKS pavasara 

koncerts diriģente RDMK TIARA 

Maijs 

7.05. 

Madonas 

mūzikas skola 

Madonas apriņķa skolu 

koru sakte - 2.kārta virsdiriģente 

 

9.05. 

Jūrmalas 

pamatskola 

Jūrmalas apriņķa koru 

skate žūrijas locekle 

 

13.05. 

Aglojas 

bazilika 

XI Jauno vokālistu 

konkursā “Dziedu 

Dievmātei” 

žūrijas 

priekšsēdētāja 

 

17.-25.05. Japāna, Tokija 

Latviešu kormūzikas 

meistarklase , koncerts 

un lekcijaVaseda 

universitātē 

diriģente, 

lektore 

 Jūnijs 

6.06. 

Madonas 

estrāde 

Madonas apriņķa skolu 

jaunatnes dziesmu un 

deju svētki virsdiriģente 

 

10.06. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres apriņķa jaukto 

koru kopmēģinājums virsdiriģente 

 

13.06. 

Rēzekne, 

"Gors" 

Koncerts "Esi 

sveicināta, saule" - 

veltījums Imantam 

Kokaram diriģente Latvijas diriģentu koris 

20.06. Dobele 

Kurzemes Dziesmu 

svētkiem 145 . "Saulei 

un debesīm pretim" virsdiriģente kopkoris 

20.06. 

Dobeles 

ev.lut.baznīca 

Sakrālās mūzikas 

koncerts diriģente sieviešu koris DZINTARS 

25.06. 

Rīga, LU Lielā 

aula 

Koncerts "Esi 

sveicināta, saule" - 

veltījums Imantam 

Kokaram diriģente Latvijas diriģentu koris 

27.06. 

Ogres pilsētas 

skvērs 

VIII Ziemeļu un 

Baltijas valstu dziesmu 

svētku reģionālās 

dienas koncerts virsdiriģente 

Ogres kopkoris un ārzemju 

viesu kori 

Jūlijs 
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2.07. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres Mūzikas svētku 

koru kopmēģinājums 

mākslin.vadītā

ja, diriģente koris RASA, DZINTARS 

4.07. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres Mūzikas svētku 

koru kopmēģinājums 

  

4.07. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres Mūzikas svētku 

opermūzikas koncerts 

mākslin.vadītā

ja, diriģente koris RASA, DZINTARS 

6.07. 

Jūrmala, 

Dzintaru 

koncertzāle 

Labdarības koncerts 

"Kara bērni" diriģente RDMK TIARA 

5.-12.07. 

 

XI Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki 

diriģente, 

virsdiriģente RDMK TIARA, kopkoris 

5.07. 

Rīgas 

Sv.Pētera 

baznīca 

Garīgās mūzikas 

koncerts "Lūgšana 

Latvijai" 

diriģente, 

virsdiriģente RDMK TIARA, kopkoris 

8.07. 

11.Novembra 

krastmala Atvēršana diriģente 

RDMK TIARA, 

instrum.grupa 

11. un 12.07. 

Mežaparka 

Lielā estrāde 

Noslēguma koncerts 

"Manā dziesmā tu…" diriģente RDMK TIARA 

 

Asoc.profesora Arvīda Platpera radošā darbība 

08.01.2015. - Zinātniskā konference “Ģimenes vērtību konference”, Rīgas Domē. 

25.01.2015. - vīru kora “Ķekava” koncerts Siguldas novada KN. 04.02.2015. - Latvijas skolu 

jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Rēzeknes KC. 

13.02.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Rīgas 49. 

vidusskolā. 

18.02.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Rīgas pamatskolā 

“Rīdze”. 

19.02.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Ķekavas 

pamatskolā. 

21.02.Vīru kora ‘Ķekava’ koncerts Stendes KN. 

26.02.2015. - Virsdiriģents Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Modelēšanas koncertā 

LU Lielajā zālē. 

27.02.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Ventspils 4. 

vidusskolā. 

08.03.2015. - vīru kora “Absolventi” koncerts Imantas KC. 

09.03.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Ķekavas 

pamatskolā. 

10.03.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Mārupes BMS. 

11.03.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Majoru 

vidusskolā. 

16.03.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Ventspils novadā, 

Popes KC. 

20.03.2015. - vīru kora “Absolventi” koncerts LU Lielajā zālē. 

. 23.03.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Jelgavas 4. 

vidusskolā. 

26.03.2015. - Žūrijas komisijas priekšsēdētājs koru 1. kārtas skatē Doles Tautas namā, Ķekavā. 

11.04.2015. vīru kora “Ķekava” koncerts Viļķenes KN (Limbažu novads. 

24.04.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatēs Jūrmalā, Dobelē, Jelgavā. 

25.04.2015. - Ar vīru kori “Absolventi” piedalīšanās Rīgas pilsētas koru skatē, LU Lielajā zālē. 

27.04.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatēs Popē (Ventspils novads), Ventspilī, Kuldīgā un Liepājā. 

28.04.2015. – Darbs žūrijā skolu koru skatē Grobiņā un Saldū. 

09.05.2015. -  Ar vīru kori “Ķekava” piedalīšanās Pierīgas novadu koru skatē Pumpuru (Jūrmala) 

vidusskolā. 
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09.05.2015. - Virsdiriģents Ventspils novada skolu koru koncertā Ventspils koncertzālē. 

11.05.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatēs Ogrē un Aizkrauklē. 

12.05.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatēs Siguldā, Cēsīs un Limbažos. 

13.05.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatē Rīgā. 

14.05.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatē Rīgā. 

06.-12.07.2015. – Virsdiriģents 11.Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku norisēs. 

25.07.2015. – ar vīru kori “Ķekava” piedalīšanās J.Vītola mūzikas dienas pasākumā Gaujienā. 

 

Profesora  Sigvarda Kļavas radošā darbība  

Koncerti ar Latvijas Radio kori Latvijā:  34 

Scēniski uzvedumi: 9.gab. 

Koncerti ar Holandes Radio kori Amsterdamā un Utrehtā. 

Turnejas ar Latvijas Radio kori un Sinfonietta Rīga: 18. gab. (Eiropa, Austrālija,  

Ķīna) 

Meistarklases:  Kurt Thomas diriģenu kursi Utrehtas konservatorijā jūlijā, 

Meistarklases Macao (Ķīna). 

Ieraksti: V.Silvestrova kora mūzikas CD izdevējs _ONDINE  (ASV,Somija). 

E.Ešenvalda vokāli instrumentālās mūzikas ieraksts – CD. ONDINE (ASV/Somija). 

Latvijas Lielā mūzikas balva 2014, MK balva ar Latvijas Radio kori, Dienas Gada  

balva 2014, Grammy ar Latvijas Radio kori. 

Asoc. profesora Romāna Vanaga darbība  

Darbs starptautisko koru konkursu žūrijās: 

2014 septembris - starptautiskā koru konkursa Rimini( Itālija) žūrijas priekšsēdētājs; 

2015 februāris - starptautiskā koru konkursa Pēterburgā (Krievija) žūrijas loceklis; 

2015 marts - starptautiskā koru konkursa Malagā (Spānija) žūrijas loceklis; 

2015 maijs - starptautiskā studentu koru konkursa “Gaudeamus” Kauņā (Lietuva) žūrijas 

priekšsēdētājs. 

2015 jūnijs III Eiropas koru olimpiādes Magdeburgā (Vācija) žūrijas loceklis 

Darbs meistarklasēs: 

2015 jūnijs - meistarklase kora dziedāšanā Magdeburgā (Vācija); 

2013 jūlijs - meistarklase jauniešu kora dziedāšanā Hong Kong (Ķīna). 

Visdiriģenta un mākslinieciskā vadītāja darbs: 

Mākslinieciskais vadītājs un virsdiriģents Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos; 

Virsdiriģents Eiropas latviešu Dziesmu svētkos Briselē (Bēļģija); 

Virsdiriģents Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos.  
 

Lektora Jāņa Baltiņa radošā darbība 

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

diriģents; 

Mūzikas vidusskolas 4.kursa audzēkne Katrīna Jēkabsone valsts kordiriģentu konkursā 

Rēzeknē (2015.g.03.-04.03.)  ieguva 3.vietu; 

Diplomeksāmena komisijas priekšsēdētājs Viļņas Mūzikas un mākslas augstskolas 

maģistrantūras studentu eksāmenā diriģēšanā – 26.05., 29.05; 

Koncerts ar JVLMA jaukto kori ērģelzāle (12.05.) – sadarbībā ar Musica Baltica 

Metodiskais un organizatoriskais darbs, meistarklases   

Diriģēšanas programmu izstrāde un pilnveidošana, darbs pie mūzikas vidusskolu KE 

programmām;  

Darbs pie valsts konkursu nolikumu izstrādes; 

Darbs akreditācijas komisijā 2014.g.20.10. – Ikšiles MS, 

     2014.g.25.11. – Pilsrundāles MS; 

Jāzepa Vītola 5.starptautiskais kordiriģentu konkurss (26.10.- 01.11) ; 
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LVLMA Kordiriģēšanas katedras 70 gadu jubileja un koncerts (01.11) 

Radošais darbs 

Siguldas koru apriņķa virsdiriģents; 

Alūksnes un Apes novadu skolu koru virsdiriģents; 

Siguldas novada skolu koru virsdiriģents; 

Siguldas Jauniešu kora ATVARS mākslinieciskais vadītājs; 

Alūksnes skolotāju kora ATZELE mākslinieciskais vadītājs; 

Latgales Dziesmu svētku virsdiriģents (07.06); 

Dziesmu dienas Dikļos virsdiriģents (20.06); 

Latvijas diriģentu kora koncerts koncertzālē Gors (13.06.); 

Imanta Kokara piemiņas koncerts LU aulā (25.06); 

Ziemeļvalstu Dziesmu svētki Mežaparkā (25.06.-28.06.) - koru koordinators; 

Ziemeļvalstu Dziesmu svētku novada koncerts Siguldā(27.06.) – koncerta mākslinieciskais 

vadītājs; 

XI Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki (06.07.-12.07.) – koru koordinators 

Darbs žūrijā 

04.02. – vokālais konkurss BALSIS Pierīgas reģionā (Vangaži) 

26.02. – vokālais konkurss BALSIS Siguldā 

27.02. – vokālais konkurss BALSIS Alūksnē 

28.02. – vokālo ansambļu skate Viļakā 

01.04. – Pierīgas reģiona skolu koru 5.-9.klašu un jaukto koru skate (Ulbroka) 

12.04 . – Siguldas koru apriņķa koru skate 

24.04. – Alūksnes un Apes novadu skolu koru skate (Alūksne) 

02.05. - vokālo ansambļu skate Gulbenē 

09.05. – Koru skate Gulbenē 

16.05. – Koru skate Balvos 

20.06. – Lauku koru konkurss Mazsalacā 

Atzinības 

18.11. - Siguldas novada Atzinības raksts;   

16.12. - Apliecība par pedagoga profesionālās darbības 5.kvalitātes pakāpi; 

28.02. - Alūksnes novada gada balva Pagodinājums kultūrā; 

30.04. - KM Atzinības raksts par audzēkņu sekmīgu dalību konkursos.   

Nozīmīgākie koncerti: 

Ar JMRMV jaukto kori: 

16.10 3 koncerti koncertzālē Rīga sadarbībā ar Latvijas koncertiem 

03.12 – ieraksts raidījumam „Latvijas lepnums” LNO mazajā zālē 

09.12 – koncerts jaunās Ģertrūdes baznīcā; 

08.05. – Koncerts Mārupes MS 

05.07. – XI skolu jaunatnes Dziesmu svētku atklāšanas koncerts Pēterbaznīcā 

 Ar Siguldas Jauniešu kori ATVARS  

18.11. – Valsts svētku koncerts Siguldas KC; 

11.01 – Starptautiskais garīgās mūzikas koru konkurss Daugavpilī 2015.g.09.-11.01, 

Iegūts konkursa Grand Prix; 

20.03 – koncerts Siguldas koncertzālē Baltais flīģelis 

12.04. - Koru skate Siguldā (1.pakāpe) 

25.04. – Koncerts mūzikas klubā Daile (kopā ar grupu Dzelzs vilks) 

06.06. – Koncerts Siguldā 
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Ar skolotāju kori ATZELE 

25.10. - Koncerts Ilzenes TN (J.Lūsēna programma); 

13.12. - Koncerts Alūksnes TN; 

20.12. - Ziemassvētku koncerti Kolberģa TN un Alūksnes TN; 

23.12. - Ziemassvētku koncerts Madonas KC 

14.03. - atskaites koncerts Alūksnes TN 

18.04. - Koncerts Balvu KC 

09.05. - Koru skate Alūksnē (Augstākā pakāpe) 

01.08. - Alūksnes Valsts ģimnāzijas jubilejas un Alūksnes pilsētas svētku koncerti. 

 

Asoc.profesora Māra Sirmā mākslinieciskā un radošā darbība 

- Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas nobeiguma 

eksāmeni, darbs ar kori 2.jūnijā un koncerts -eksāmens 4.jūnijā.  

- Vērtēšanas komisija Valsts eksāmenam diriģēšanā 5.jūnijā.  

- Komisijas priekšsēdētājs diriģēšanas eksāmenos maģistrantiem Kristiānai Krievai 5.jūnijā un 

Margaritai Dudčakai 6.jūnijā.  

- Laika posmā no 11. līdz 13. jūnijam pēc Karaliskās ģimenes ielūguma piedalīšanās 

Dž.Tavenera piemiņas pasākumā Vestminsteres katedrālē Londonā.  

- Valsts akadēmiskā kora „Latvija” piedalīšanās Gustava Mālera 2. simfonijas atskaņošanā no 

16. līdz 20. jūnijam Atēnās kopā ar Izraēlas nacionālo simfonisko orķestri un maestro Zubinu 

Metu. 

- Diriģenta pienākumi deju lieluzveduma „Lec saulīte” Mežaparka lielajā estrādē 21. un 22. 

jūnijā. 

- Piedalīšanas studentu dziesmu svētkos „Gaudeamus” kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas mācību kori Daugavpilī no 27. līdz 29. jūnijam. 

- 1.jūlijs Ludviga van Bēthovena 9.simfonijas kopā ar Latvija Nacionālo simfonisko orķestri un 

Valsts akadēmisko kori „Latvija” Dzintaru koncertzālē.  

- Komisijas priekšsēdētājs iestājeksāmenos diriģēšanā bakalauriem un maģistriem 5.jūlijā 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un kolokvija un klavierspēles eksāmeni 7. jūlijā.  

- Piedalīšanās koncertos „Dzimuši Rīgā” Latvijas Nacionālās operas skvērā 5. un 6. jūnijā kopā 

ar Valsts akadēmisko kori „Latvija”. 

- Prezentācijas vadīšana meistarklasē „Ērika Ešenvalda mūzika” 8. Pasaules koru olimpiādes 

ietvaros Latviešu biedrības namā kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” 10.jūlijā.  

- Mākslinieciskais vadītājs 8. Pasaules koru olimpiādes garīgajam koncertam Vecās Ģertrūdes 

baznīcā kopā ar Latvijas vadošajiem koriem 15.jūlijā.  

- Žūrijas darbs 8.Pasaules koru olimpiādē Latvijas Universitātes lielajā aulā no 16. līdz 18. 

jūlijam.  

- Virsdiriģenta pienākumi diriģējot Lielkoncertu Mežaparka lielajā estrādē 8.Pasaules koru 

olimpiādē.  

- L.Bernsteina Lielās Mesas atskaņojums 8.augustā Tallinā, Birgita festivālā, kopā ar Igaunijas 

Nacionālo simfonisko orķestri, Valsts akadēmisko kori „Latvija” un Rīgas Doma zēnu kori, kā 

arī solistiem no Latvijas, Igaunijas, ASV. 

- Mākslinieciskais vadītājs Garīgās mūzikas festivālam no 21.augusta līdz 11.septembrim 

(21.augusta koncerts Liepājā- Pulenka mūzika, 26.augustā K.Zemīša, K.Lāča un R.Dubras 

mūzikas pirmatskaņojumi Doma baznīcā, 30.augustā K.Penderecka autorkoncerts, 11.septembrī 

Dž.Tavenera autorkoncerts kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri). 

- Ščevinas jaunās koncertzāles atklāšana ar Ludviga van Bēthovena 9.simfoniju 5.septembrī.  

16.septembrī pasaules pirmatskaņojumi „Dzintara dziesmas” Imanta Ziedoņa zālē un jaunā CD 

prezentācija. 

- Koncertturneja uz Gruziju kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” no 23. līdz 

26.septembrim Tiblisi. 

- 22.oktobrī koncerts Mazsalacā kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” 
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- 29.oktobrī Eiro Radio tiešraides koncerts no Doma baznīcas (programmā Dž.Tavenera, 

G.Kančeli, E.Ešenvalda un R.Dubras mūzika).  

- Laikā no 29.oktobrim līdz 2.novembrim žūrijas priekšsēdētāja pienākumi Starptautiskajā 

Jāzepa Vītola kordiriģēšanas konkursā un mākslinieciskā vadītāja pienākumi Kordiriģēšanas 

jubilejas koncertam.  

- 16. novembrī P.Vaska autorkoncerts Rīgas Latviešu biedrības zālē kopā ar Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu kori un orķestri  

- 28.novembrī koncerts Viļņā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” 

- 29.novembrī koncerts Sv.Jēkaba katedrālē ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” 

- no 26.novembra līdz 24.decembrim darbs ar Berlīnes Radio kori, sniedzot Ziemassvētku 

koncertus Berlīnes Domā 22. un 23.decembrī, kā arī darbs pie ierakstiem un jauna CD 

izdošanas Carus izdevniecībā ar O.Respīgī mūziku.  

- 16.janvārī koncerts Berlīnes Rātsnamā kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” 

28) koncerts saksafonijas festivāla koncertā Sv.Jāņa baznīcā 21.februārī atskaņojot G.Kančeli, 

R.Dubras un J.Jančevska mūziku.  

- meistarklases Singapūrā laikā no 5. līdz 15.martam strādājot ar izcilākajiem 7 Singapūras 

koriem un sniedzot 2 koncertus ar kamerkori „One”, iestudējot Baltijas mūziku. 

- 19.martā koncerts Maskavas P.Čaikovska filharmonijas zālē kopā ar Maskavas kamerorķestri 

un Valsts akadēmisko kori „Latvija” atskaņojot J.S.Baha un R.Šķedrina mūziku. 

- J.S.Baha un M.Rēgera mūzikas meistarklases kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas kori pie prof. J.P.Vaigles.  

- 3.aprīlī Lielajā ģildē un 4.aprīlī Cēsu jaunajā zālē koncerts ar Valsts akadēmisko kori 

„Latvija” un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri atskaņojot A.Perta un pirmatskaņojot 

K.Lāča mūziku.  

- koncerti ASV Ņujorkā Linkolna centrā un Barišņikova centrā ar Eiropas un Latvijas mūziku 

no 7. līdz 13.aprīlim. 

34) meistarklašu pasniegšana Lietuvas diriģentiem Kauņā un koncerts ar grupu „Acusto” ar 

Latviešu kora mūziku.  

- Ē.Ešenvalda multimediālās simfonijas „Ziemeļu gaisma” pirmatskaņojums Latvijas 

Nacionālajā operā kopā ar Liepājas simfonisko orķestri un Valsts akadēmisko kori „Latvija” 

27. aprīlī . 

- 4.maija svētku koncerts Latvijas Nacionālajā teātrī kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” 

un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.  

- Referenta uzdevumi P.Vaickovska maģistra darbam 8. maijā.  

- Komisija Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā diriģēšanas pasniegšanas metodikas 

eksāmenā. 

-18.maijā Dž.Verdi Ŗekviema atskaņojums Parīzē kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko 

orķestri un Valsts akadēmisko kori „Latvija”.  

- Komisijas darbs eksāmenos 25., 26., 27., 28. maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.  

- Kora „Kamēr...” 25 gadu jubilejas koncerts Latvijas Nacionālajā operā. 

- Valsts eksāmeni diriģēšanā bakalauriem 19. maijā un 5. jūnijā. 

- 29.maijā Ē.Ešenvalda multimediālās simfonijas „Ziemeļu gaisma” atskaņojums Kultūras pilī 

„Ziemeļblāzma”. 

- Koncerti Hamburgā un Lucernā kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvijas” laikā no 9.jūnija 

līdz 19.jūnijam.  

- Prof. Imanta Kokara piemiņas koncerts Latvijas Universitātes Lielajā aulā 25. jūnijā.  

- 5. jūlijā mākslinieciskais vadītājs garīgas mūzikas koncertam XI Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos.  
 

Docenta Andra Veismaņa radošās aktivitātes 

- 2014./2015. Studiju  gadā bez docenta pienākumiem Latvijas Mūzikas akadēmijā turpināju 

darbu Latvijas Nacionālajā operā mākslinieciskā padomnieka amatā, paralēli iestudējot un 

diriģējot operu izrādes un koncertus. 

- Turpināju vadīt Rīgas  profesionālo kamerkori Ave Sol un Vidzemes kamerorķestri. 
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- Kora diriģēšanas studiju kursu docēju studentiem Jānim Rožkalnam, Aivim Greteram, 

Vitālijam Stankēvičam, Kristiānai Krievai, Ingai Akmenei, Gerdai Griķei, Madarai Bokai, 

Jurģim Cābulim. Jurģis ļoti veiksmīgi piedalījās Starptautiskajā Jāzepa  Vītola kordiriģentu 

konkursā, kurā ieguva 3.vietu un Vroclavā, kur ieguva speciālu balvu - iespēju ar profesionālo 

Vroclavas kamerkori iestudēt un atskaņot koncertā veselu programmu pēc paša izvēles. Ar 

Vroclavas kori  Jurģis iestudēs arī programmu uz Ziemassvētkiem šo gad. 

I.Akmene, V.Stankevičs -  pabeidza Mūzikas akadēmiju. Aivis Greters -  mācās Stokholmas 

Karaliskajā mūzikas akadēmijā Erasmus ietvaros. Laima Lediņa mācījās Milānas mūzikas 

akadēmijā Erasmus programmas ietvaros. 

Šobrīd Erasmus ietvaros pie manis mācās Baltkrievijas mūzikas akadēmijas studente Kristīne 

Neverro. 

2014.gada mākslinieciskās aktivitātes:  

- Latvijas Nacionālajā operā diriģēju koncertus -  24.septembrī Latvijas Gāzes balvas 

pasniegšanas ceremonijā. 

Izrādes: 

- Seviļas bārdzinis 24.08., 12.11., 

- Figaro Kāzas 14.08.,24.08., 03.09.,30.09.,05.11.,0.12. 

Koncerti: 

- Mesija 9.10.,13.11.15.11. Ventspilī,  

- Viļņas kongresu namā Modernās mūzikas festivālā Gaida diriģēju koncertu ar Viļņas 

akadēmisko simfonisko orķestri 31.10. 

Ar Vidzemes kamerorķestri koncerti: 

- Dzintaros 23.08.,Jaunpiebalgā 05.10.,18.11. divi koncerti Kongresu namā Rīgā, 

- 19.11. Meža skolā Cēsīs,19.12. Ziemassvētku oratorija Rīgā Universitātes Aulā, 

- 3 Koncerti Ķīpsalas koncertzālē,25.12.,26.12., 

- 28.12. koncerts Vidzemes koncertzālē 

Ar kamerkori Ave Sol 

- 15.08. Vērmanes dārzā Rīgā., 

- 19.10. Ave Sol koncertzālē Rihardam Štrausam 150. 

- 18.11. Rīgā, 30.11. Pēterbaznīcā , kamerkoris Ave Sol piedalījās visās Mesijas izrādēs operā 

un Ventspilī un dziedāja arī Ziemassvētku oratoriju. 

- 17.08.-21.08. atrados žūrijas sastāvā Starptautiskajā koru konkursā Ungārijā. 

- 24.10. vadīju meistarklasi ar Riharda Dubras mūziku Latvijas jaunajiem kordiriģentiem. 

2015.gada mākslinieciskās aktivitātes:  

Operā: 

- Sezonas atklāšanas koncerts 05.09. 

- Figaro kāzas 25.01.,11.03.,23.05.,03.10. 

- Mesija  04.03.8.04. 

- Putnu opera 18.09.,19.09.,24.10. 

- Seviļas Bārdzinis  29.03.28.05.05.09., 

- Ave Sol jauna CD Ieraksts , koncerti 

- Mesija operā, 

-  Lielās piektdienas koncerts Sv.Jāņa baznīcā ar Pūtēju orķestri Rīga 

- 05.04. Lieldienu koncerts Sv. Pētera baznīcā 

- 4.05. Neatkarības deklarācijai veltīts jauno latviešu komponistu jaundarbu koncerts kopā ar 

Liepājas simfonisko orķestri un solistiem Lielajā ģildē, 

Koncerti: 

- 13.06. koncerts Gorā, pieminot Imantu Kokaru, 

- 25.06. Universitātes aulā koncerts Ziemeļvalstu dziesmu svētku ietvaros, 

- 21.08. Pētera baznīcā festivālā Dominante, 

- 31.01. Vienības zālē Daugavpilī, 

- 6.02. Vidzemes koncertzālē, 

- 15.05. Medicīnas akadēmijas aulā, 
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- 29.05. Cēsīs,  

- 11.07. Sv. Jāņa baznīcā Cēsis 

- 18.07. Saulkrastos 

- 26.07. Cēsīs 

Strādāju starptautiskās žūrijas sastāvā Jāzepa Vītola vokālistu konkursā Rīgā jūnijā 

 

Lektora Mārtiņa Klišāna radošā darbība 

2014.gads 

- Marts - Starptautiskais koru konkurss “Canta ne primavera”, Malaga, Spānija, žūrijas 

komisijas loceklis, 

- organizētājs – Musica Mundi 

Koncerti: 

- Ceturtdiena, 1. maijs pl. 18:00, Rīga, Lielā ģilde, 

- Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas koncerts - 

piedalās: Rīgas Doma zēnu koris /koris/, RDKS meiteņu koris /koris/, Inga Šļubovska /solists/,  

Sinfonietta Rīga /orķestris/, Mārtiņš Klišāns /diriģents/, 

- Piektdiena, 6. jūnijs pl. 20:00, Rīga, Spīķeru koncertzāle, Rīgas festivāls. Krists Auznieks,  

kameropera "Saules vējš" , 

- Festivāls: Rīgas Festivāls 

piedalās: Framest /vokālā grupa/, Zane Kreicberga /režisore/, Mārtiņš Klišāns /mākslinieciskais 

vadītājs un diriģents/, Mārtiņš Circenis /basklarnete/, Artūrs Noviks /akordeons/, Jānis 

Stafeckis /kontrabass/, Ivo Krūskops /perkusionists/, Virdžīnija Laube /sitaminstrumenti/, Ineta 

Sipunova /videomākslinieks/, Uģis Ezerietis /gaismas vizualizācijas/, Kārlis Auziņš /skaņu 

režisors/ 

- maijs-jūlijs - Rīgas Doma zēnu kora dalība un solo koncerti Starptautiskajā zēnu koru 

festivālā Hradec Kralove, Čehijā 

VIII Pasaules koru olimpiāde: 

- Atklāšanas koncerts 

- Garīgās mūzikas koncerts Vec.Sv.Ģertrūdes baznīcā 

- Koncerts Mežaparkā 

- augusts-septembris - Rīgas Doma zēnu kora sagatavošana A. Maskata operas “Valentīna” 

uzvedumam LNO, 

Koncerti: 

-18. novembris pl. 17:30, Kuldīgas kultūras centrs, Valsts svētku koncerts Kuldīgā (Kurzeme) 

Piedalās: Oskars Petrauskis /saksofons/, Raimonds Petrauskis /klavieres/, Rīgas Doma zēnu 

koris /koris/, Mārtiņš Klišāns /diriģents/, Elīna Bērtiņa /klavieres/, Jānis Āmanis /koncerta 

vadītājs/ 

- 29. decembris pl. 19:00, Rīga, Torņakalna baznīca, Eiropas Ziemassvētki. J.S.Bahs 

"Ziemassvētku oratorija" (fragmenti), 

- Festivāls: Eiropas Ziemassvētki 

Piedalās: Sinfonietta Rīga, Rīgas Doma zēnu koris /koris/, Mārtiņš Klišāns /diriģents/, Zanda 

Švēde /mecosoprāns/, Mati Turi /tenors/, Pauls Putniņš /bass/, Elīna Šimkus /soprāns/, Ilze 

Reine /pozitīvs/ 

- 30. decembris pl. 19:00, Rīga, Torņakalna baznīca, Eiropas Ziemassvētki. J.S.Bahs 

"Ziemassvētku oratorija" (fragmenti), 

- Festivāls: Eiropas Ziemassvētki 

Piedalās: Sinfonietta Rīga, Rīgas Doma zēnu koris /koris/, Mārtiņš Klišāns /diriģents/, Zanda 

Švēde /mecosoprāns/, Mati Turi /tenors/, Pauls Putniņš /bass/, Elīna Šimkus /soprāns/, Ilze 

Reine /pozitīvs/ 

2015. gads 

- 21. janvāris – Rīgas Doma zēnu kora koncerts Viļņā, sadarbībā ar Latvijas Republikas 

vēstniecību Lietuvā, 

- 29. janvāris – Latvijas Republikas prezidentūras ES paplašināšanas koncerts Helsinkos, 
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sadarbībā ar LR vēstniecību Somijā, 

- 22. maijs – Rīgas Doma zēnu kora, orķestra Sinfonietta, solistes Ingas Šļubovskas, diriģents 

Mārtiņš Klišāns koncerts atjaunotajā Dzintaru koncertzālē, 

- 13. jūnijā – Latvijas diriģentu kora koncerts koncertzālē GORS (koncerts veltīts Imantam 

Kokaram), mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns, 

- 25. jūnijā – Imantam Kokaram veltīts koncerts LU Aulā, mākslinieciskais vadītājs  

Mārtiņš Klišāns. 
 

emerit.prof. Jura Kļaviņa radošā darbība 

Māksliniecisko darbību ir saistījis ar LU absolventu kori "JUBILATE"un Ikšķiles sieviešu 

vokālo ansambli un vīru ansambli'. 

Koris "JUBILATE" 2014-2015 sezonā sniedzis lielākus un mazākus koncertus 16 reizes. 

2014.gadā 

27.09. , LU jubilejas sakarā Doma katedrālē, 1.12 .- Adventes koncerts un 21.12. Ziemsvētku 

koncerti Ikšķiles baznīcā. 

2015.gadā Koncerti: 

18.01. -Ansambļu koncerts Aizkrauklē' 

13.02. - Amatierkolektīvu festivāls Ikšķilē 

11.03. - Diriģentam R.Zuikam veļtīts koncerts 

14.03. - Ansambļu salidojums Ādažos. 

21.03. - Ansambļu skate Birzgalē. 

26.03. - Latvijas tirdzniecības kameras pasūtītais koncerts RLB zālē. 

15.04, - Koncerts Rainim un Aspāzijai LU aulā. 

03.05. - Dalība T.Reitera jubilejas koncertā LNO zālē. 

10.05. - LU organizēts koncerts Vērmaņdārzā. 

16.05. - Ģimenes dienai veltītais koncerts Ikšķiles brīvdabas estrādē. 

09.06 līdz16.06 - 4 koncerti Bratislavā un Vīnē-kantāte "Dievs,Tava zeme deg" 

Darbs žūrijās 

03.03.-04.03. - Mūz. vidusskolu kordiriģentu nodaļu republikāniskās skates. 

25.04.- Koru skates Koknesē. 

26.04. - Koru skates žūrija Ogrē. 

27.05. - VE komisija Jelgavas mūzikas koledžā. 

 

Orķestra diriģēšanas katedra  

Docenta Mārtiņa Ozoliņa mākslinieciskā un radošā darbība 

LNOB galvenais diriģents 

Jauniestudējumi  2014/2015 LNO 

- Dž.Verdi opera Rigoletto 

- S.Prokofjevs balets Romeo un Džuljeta 

- Vecgada koncerti 

- Dž.Pučīni opera Manona Lesko 

- Rīgas operfestivāla Galā concerts 

- Izrādes Rīgas operfestivālā 

Izrādes 2014/2015sezonā 

Operas: 

- S.Prokofjevs Mīla uz trim apelsīniem 

- Dž.Verdi Nabuco, Aīda, Rigoletto 

- Ž.Bizē Karmena 

- Dž.Pūčīni Madama Butterfly, Manona Lesko 

Baleti: 

- P.Čaikovskis Gulbju ezers, Riekstkodis 

- S.Prokofjevs Romeo un Džuljeta 

- J.Karlsons Karlsons lido 

Koncerti 
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- 21.septembris - Pūtēju orķestra Rīga sezonas atklāšanas koncerts LNB Ziedoņa zālē 

- 24.septembris -  Koncerts-Latvijas Gāzes gada balva operai 2014 

- 2.oktobris -  Koncerts ar Lietuvas Valsts simfonisko orķestri, E.Grīgs Vijoļkoncerts h moll 

(Soliste Liana Isakadze), G.Mālers 1.simfonija 

- 1.decembris -  Koncerts Jāņa baznīcā ar PO Rīga un kamerkori Ave sol 

- 24.janvāris Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts ar LNSO, J.Mediņš - Prologs no 

op.Uguns un nakts,  A.Maskats - 3 Aspazijas dzejoļi orķestrim(pirmatskaņojums), J.Karlsons -

baleta Sidraba šķidrauts fragmenti, 

- 6.februāris - Koncerts Kančelli un gruzīnu mēmais kino ar LNSO, G.Kančelli - 5.simfonija,  

D.Šostakovičs - 9.simfonija, 

- 8.maijs - Koncerts Jāņa baznīcā ar Orķestri Rīga un kamerkori Ave sol, K.Dženkinss - Messa 

mieram, 

- 29.maijs -  Koncerts Cēsu koncertzālē ar LNO orķestri un solistiem, 

- 14.jūnijs -  Koncerts Domā ar orķestri Rīga, Ē.Vitekrs - Lux aurumque, K.Hussa - Mūzika 

Prāgai,  F.Tičelli Enģeļi arhitektūrā, 

- 4.jūlijs  - Ogres Opermūzikas koncerts 

Darbs žūrijās 

Oktobris-novembris 

Darbs 5.starptautiskā J.Vītola kordiriģentu konkursa  

Jūnijs-Operas gada balva 

Studējošo sasniegumi: 

G.Kuzma –Galvenā diriģenta asistents LNSO 

R.Lapa-LSO diriģenta asistents 
 

asoc. profesora Jāņa Puriņa mājkslinieciskās aktivitātes 

JVLMA orķestra prakses vadītājs 
 

2014.gads 

- 9.- 10.oktobris diriģēšanas meistarklases, lekcija – meistarklase par latviešu pūtēju orķestru 

attīstību Latvijā, latviešu komponistu skaņdarbiem pūtēju orķestriem Baltkrievijas Valsts 

kultūras un mākslas universitātē, 

- 18.-19. oktobris - VI Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju forums, 

lekcija Džonam Filipam Sūzam (John Philip Sousa- 160, 

- 17.- 20. decembris - 68. Starptautiskās Mid West Clinic (meistarklases, koncerti, izzstāde) 

Čikāgā apmeklējums, sertifikāts, 

2015.gads 

- 23. – 25. Janvāris – XX Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkursa žūrijas priekšsēdētājs, Rīga, 

- 18.- 21. februāris  –   Sera Džordža Solti diriģentu konkursa apmeklējums Frankfurtē (Vācija), 

- 13. – 15. marts – Somijas pūtēju orķestru asociācijas konferences apmeklējums, 

- 29.marts – dalība Latvijas pūtēju orķestru konkursā Cēsīs kā Latvijas Universitātes pūtēju 

orķestra mākslinieciskais vadītājs - augstākajā grupā ir ieguvis augstāko punktu novērtējumu 

un pirmo vietu,  

- 15.- 17. maijs – dalība starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā ar Latvijas Universitātes 

pūtēju orķestri - iegūta II vieta, 

- 23. Jūnijs – koncerts Briseles koncertzālē Flagey, ar Latvijas Universitātes pūtēju orķestri tika 

atskaņota latviešu komponistu  mūziku,  

- 29.- 31. Jūlijs – dalība starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā Austrijā, Latvijas Jauniešu 

pūtēju orķestris iegūst I vietu un Zelta kausu, kā arī koncertē Golden Hall, Wiener Musikferein, 

atskaņojot latviešu komponistu mūziku 

Pūtēju orķestra diriģēšanas klases studentu darbība: 

Viesturs Galenieks – darbs ar Rīgas 6. vidusskolas jauniešu pūtēju orķestri 

Kaspars Puikevis – Puikevskis  - darbs ar Latvijas Zemessaardzes pūtēju orķestri 

2015. gada 26. Aprīlī – Pūtēju orķestru diena JVLMA – diriģē jaunie diriģenti:  
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Uva Kalniņa, II kurss  - Siguldas pagasta pūēju orķestris 

Kaspars Puikevis – Puikevskis  - Inčukalna mūzikas skolas pūtēju orķestris 

Māra Zandersone  - Latvijas Universitātes pūtēju orķestris 

Viesturs Galenieks – NBS pūtēju orķestris 
 

Asoc. profesora A.Vecumnieka darbība 

Diriģenta darbība: 

Orķestris Koncerts Programma 

Baku VKO Baku filharmonijas 

kamermūzikas un ērģeļu 

zāle 

2014. gada 21. septembrī 

pl. 19.00 

Dž. B. Pergolēzi. Stabat mater (Farida Mammedova & 

Ilhams Nazarovs) 

F. Amirovs. Simfonija Nizami 

F. Pulenks. Koncerts ērģelēm un timpāniem ar orķestri 

(Natevan Ulijeva & Ukals Mammenhans) 

LNSO Bērnu koncerts LeNeSons 

saklausa to, kā nemaz nav 

04.10.14. 

pl.11.00 & 14.00 

Lielā Ģilde 

M. Musorgskis – M. Ravels. Izstādes gleznas 

Liepājas SO Bērnu koncerts 

Zaļā pasaka 

21.10.14. pl. 10.00, 11.30, 

13.00 

Graudu ielā 50 

S. Mence, P. Buravickis, A. Tumševica, E. Vecumniece, L. 

Gustovska, J. Bērziņa, I. Klingenberga, Ē. Ešenvalds – 

Imants Ziedonis. Zaļā pasaka (teicējs E. Dreiblats) 

Liepājas SO Bērnu koncerts 

Zaļā pasaka 

22.10.14. pl. 10.00, 11.30, 

13.00 

Graudu ielā 50 

S. Mence, P. Buravickis, A. Tumševica, E. Vecumniece, L. 

Gustovska, J. Bērziņa, I. Klingenberga, Ē. Ešenvalds – 

Imants Ziedonis. Zaļā pasaka (teicējs E. Dreiblats) 

Liepājas SO Bērnu koncerts 

Zaļā pasaka 

23.10.14. pl. 13.00 

Ventspils, Jūras vārti 

S. Mence, P. Buravickis, A. Tumševica, E. Vecumniece, L. 

Gustovska, J. Bērziņa, I. Klingenberga, Ē. Ešenvalds – 

Imants Ziedonis. Zaļā pasaka (teicējs E. Dreiblats) 

Liepājas SO Bērnu koncerts 

Zaļā pasaka 

24.10.14. pl. 11.30 

Priekules s / h  

S. Mence, P. Buravickis, A. Tumševica, E. Vecumniece, L. 

Gustovska, J. Bērziņa, I. Klingenberga, Ē. Ešenvalds – 

Imants Ziedonis. Zaļā pasaka (teicējs E. Dreiblats) 

Liepājas SO Bērnu koncerts 

Zaļā pasaka 

23.10.14. pl. 13.00 & 

15.00 

Rundāles pils Baltā zāle 

S. Mence, P. Buravickis, A. Tumševica, E. Vecumniece, L. 

Gustovska, J. Bērziņa, I. Klingenberga, Ē. Ešenvalds – 

Imants Ziedonis. Zaļā pasaka (teicējs E. Dreiblats) 

LNSO Bērnu koncerts LeNeSons 

lasa aizvērtām acīm 

22.11.14. 

pl.11.00 & 14.00 

Lielā Ģilde 

R.Kalsons 4.simfonija Jauni sapņi no vecām pasakām 

Milzis 

Laimes māte 

Velnu riņķu dancis 

P.Plakidis. Simfoniskā pasaka Nelokāmais alvas zaldātiņš 

LNSO 

kameransamblis 

Izstādes Art Forte 

atklāšanas koncerts 

Dzelzceļa muzejs 

24.11.14. pl. 18.00 

A. Čaikovckis. Kamersimfonija Priekšnojautas. Atvadas no 

XX gs. (Предчуствие. Прощание с ХХ веком) 

JVLMA SO JVLMA Gada balvas 

2014 pasniegšanas un 

JVLMA 95. dzimšanas 

dienas koncerts 

10.01.15. pl. 17.00 

JVLMA LZ 

N. Gothems. Paradis in Peri (solists Dāvis Jurka @ DJ 

Monsta) 

G. Forē. Elēģija kontrabasam ar orēkstri a moll,. Op. 24 

(solists Matīss Eisaks) 

E. Skuķe. Tramvajs stīgu orķestrim 

L. Garūta. Kantāte Pavasara vējos 

LNSO Bērnu koncerts  M. Ravēls. Svīta Zosmāmiņas pasakas 
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LeNeSOns ierauga skaņu 

21.02.15. 

pl.11.00 & 14.00 

Lielā Ģilde 

K.Sensānss. Simfoniskā poēma Nāves deja 

P. Dikā. Simfonisks skerco Burvja māceklis 

Orķestris Koncerts Programma 

LNSO Bērnu koncerts  

LeNeSOns ierauga skaņu 

22.02.15. 

pl.12.00 

Vidzemes koncertzāle 

Cēsis 

M. Ravēls. Svīta Zosmāmiņas pasakas 

K.Sensānss. Simfoniskā poēma Nāves deja 

P. Dikā. Simfonisks skerco Burvja māceklis 

Liepājas SO Iztādes gleznas 

Liepājas LB 

27.02.15. pl. 19.00 

A. Arutjunjans. Koncerts trompetei ar orķestri (Jānis 

Ivuškāns) 

A. Ļadovs. Pasakaina glezna Apburtais ezers 

A. Čaikovskis. Simfoniska glezna Tamerlāna kauja 

M. Musorgskis – M. Ravels. Izstādes gleznas 

JVLMA SO Romantiskā klasika 

JVLMA LZ 

18.03.2015. pl. 18.00 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koriolāns c moll, op. 62 

F. Pulenks. Koncerts divām klavierēm ar orķestri d moll 

(solisti N. un A. Vīksnes) 

P. Čaikovskis. Piektā simfonija e moll, op. 64 

JVLMA SO Romantiskā klasika 

Daugavpils LB zālē 

19.03.2015. pl. 18.00 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koriolāns c moll, op. 62 

F. Pulenks. Koncerts divām klavierēm ar orķestri d moll 

(solisti N. un A. Vīksnes) 

P. Čaikovskis. Piektā simfonija e moll, op. 64 

JVLMA SO Romantiskā klasika 

Lietuvas MTA (Viļņa) 

21.03.2015. pl. 18.00 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koriolāns c moll, op. 62 

F. Pulenks. Koncerts divām klavierēm ar orķestri d moll 

(solisti N. un A. Vīksnes) 

P. Čaikovskis. Piektā simfonija e moll, op. 64 

E. Dārziņš. Melanholiskais valsis 

Tbilisī MA SO 05.04.2015. pl. 19.00 

Tbilisi Mūzikas 

akadēmijas LZ 

V. A. Mocarts. Uvertīra operai Figaro kāzas 

V. A. Mocarts. Koncerts klarnetei ar orķestri A Dur (solists 

Nodars Bitsadze) 

A. Dvoržāks. Devitā simfonija e moll No jaunās pasaules, 

op. 95 

EDMVS EDMVS 70. gadu 

jubilejas koncerts 

18.04.2015. pl. 17.00 

Lielā Ģilde 

J. Štrauss. Uvertīra operetei Sikspārnis 

P. Čaikovskis. Variācijas par rokoko tēmu čellam ar 

orķestri (soliste Beatrise Silvija Blauberga) 

Dž. Gēršvins. Fantāzija par operas Porgijs un Besa tēmām 

trombonam ar orķestri (solists Kristiāns Vilhelms Logins) 

M. Vaksmans. Fantāzija par Ž. Bizē operas Karmena 

tēmām vijolei ar orķestri (solists Daniils Bulajevs) 

F. Lists. Pirmais koncerts klavierēm ar orķestri Es Dur 

(soliste Viktorija Martiņuka) 

E. Dārziņš. Melanholiskais valsis 

LNSO Koncerts jauniešiem 18+ 

Melnais starp baltajiem 

23.04.2015. pl. 19.00 

Lielā Ģilde 

A. Dvoržāks. Devitā simfonija e moll No jaunās pasaules, 

op. 95 (kopā ar Goran GORA) 

LNSO Dvoržāka simfonija No 

jaunās pasaules 

24.04.2015. pl. 19.00 

Lielā Ģilde 

Z. Kodājs. Galāntas ciema dejas 

P. Plakidis. Sasaukšanās solistu grupai un simfoniskajam 

orķestrim (solisti A. Toča, D. Krenberga, E. Upatnieks, G. 

Kuzma, A. Šults 

A. Dvoržāks. Devitā simfonija e moll No jaunās pasaules, 

op. 95 

A. Dvoržāks. Slāvu deja g moll op. 46. Nr. 8 

Omskas 

akadēmiskais 

Танго Рижского залива 

30.04.2015. pl. 19.00 

Юрис Карлсонс (*1948)  

Музыка для симфонического оркестра 1945 
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simfoniskais 

orķestris 

(OASO) 

Omskas filharmonijas 

koncertzāle 

(Посвещение окончанию Второй мировой войны)  

Георг Пелецис (*1947)  

Астор Пьяцолла, Оскар строк и я или Buena Riga для 

скрипки и струнного оркестра 

Юрис Карлсонс (*1948) 

Сид /El Cid/. Танцы жизни и смерти для 

симфонического оркестра 

Андрис Вецумниекс (*1964) 

Танго С грустью (по мотивам Саши Влади) для 

акордеона и симфонического оркестра  

Янис Ивановс (1906-1983) 

Танго из фильма Сын рыбака для симфонического 

оркестра 

Ромуальд Калсонс (*1936) 

Tанго из фильма Это опасная дверь на балкон для 

симфонического оркестра 

Маргер Заринь (1910-1993) 

Танго из фильма У богатой госпожи для 

симфонического оркестра 

Артур Маскатс (*1957) 

Танго для симфонического оркестра 

Емиль Дарзинь (1875-1910) 

Меланхолический вальс для симфонического оркестра 

LUPO 7. jūnija Dzimšanas 

dienas koncerts 

08.06.2015. JVLMA LZ 

K. Baltruševiča. Prelūdija un fūga pūtēju orķestrim 

ISCMSWP SO Internationale 

Sommerakademie 

Collegium Musicum Schloss 

Weissenstein in 

Pommersfelden festivāls 

07.08.2015. pl. 18.00 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koreolāns c moll, op. 62 

K. M. Vēbers. Pirmais koncerts klarnetei ar orķestri f moll, 

op. 73 (Solists Matteo Mastromarino) 

R. Šūmanis. Trešā simfonija Es Dur Reinas, op.97 

ISCMSWP SO Internationale 

Sommerakademie 

Collegium Musicum Schloss 

Weissenstein in 

Pommersfelden festivāls 

08.08.2015. pl. 16.00 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koreolāns c moll, op. 62 

R. Šūmanis. Trešā simfonija Es Dur Reinas, op.97 

V. A. Mocarts. Koncerts divām klavierēm ar orķestri Es 

Dur, KV 365 (316a). Solisti Deniss un Vladislavs Kožuhini 

ISCMSWP SO Internationale 

Sommerakademie 

Collegium Musicum Schloss 

Weissenstein in 

Pommersfelden festivāls 

Open Air koncerts 

08.08.2015. pl. 20.30 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koreolāns c moll, op. 62 

K. M. Vēbers. Pirmais koncerts klarnetei ar orķestri f moll, 

op. 73 (Solists Matteo Mastromarino) 

Johans Štrauss II. Keiserwalzer, op. 437 

Johans Štrauss II. Piziicato polka 

Johans Štrauss I. Radecka maršs 

ISCMSWP SO Internationale 

Sommerakademie 

Collegium Musicum Schloss 

Weissenstein in 

Pommersfelden festivāls 

09.08.2015. pl. 16.00 

V. A. Mocarts. Koncerts divām klavierēm ar orķestri Es 

Dur, KV 365 (316a). (Solisti Deniss un Vladislavs 

Kožuhini) 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koreolāns c moll, op. 62 

R. Šūmanis. Trešā simfonija Es Dur Reinas, op.97 

Svarīgākā diriģenta darbība: 

Koncerti ar: 

 Internationale Sommerakademie Collegium Musicum Schloss Weissenstein in 

Pommersfelden SO 03.-09.08.2015. 

 Koncerts Tbilisi Valsts konservatorijā (2015. gada 5. aprīlis) 

 Koncerts Omskas filharmonijas koncertzālē (2015. gada 30. aprīlis) 

 Koncerts ar Liepājas SO (2015. gada 27. februāris) 

 Koncerts ar LNSO (2015. gada 24. aprīlis) 
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PEDAGOĢISKĀ UN IZGLĪTOJOŠĀ DARBĪBA 

Absolventi: 

 Profesionālā maģistra studiju programma Mūzika apakšprogramma Diriģēšana 

specializācija Simfoniskā orķestra diriģēšana Kārlis Kundrāts 

Maģistra darbu vadība: 

 Kārlis Kundrāts (JVLMA profesionālā maģistra studiju programma Mūzika, apakšprogramma 

Simfoniskā orķestra diriģēšana); 2015 

Tēma: Personība un simboli Pētera Vaska 2.simfonijā. 

LEKCIJU UN SEMINĀRU VADĪBA / STUDIJU KURSU SKAITS/ 

 Speciālo studiju kursu vadība profesionālajās bakalaura un maģistra studiju programmās  

o Diriģēšanas katedras Simfoniskā orķestra diriģēšanas klasē / Orķestra diriģēšanas 

katedrā 

PIEDALĪŠANĀS AR REFERĀTIEM AKADĒMISKAJĀS KONFERENCĒS, KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS 

UN TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSOS  
o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. F. Lista Otrā 

klavierkoncerta interpretācija (2015) 

o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. E. Grīga koncerta 

klavierēm ar orķestri interpretācija (2015) 

o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. S. Prokofjeva Pirmā 

koncerta klavierēm ar orķestri interpretācija (2015) 

LEKCIJU LASĪŠANA ĀRVALSTU AUGSTSKOLĀS 

Lekcija Zeitgenössische Musik in Lettland festivāla Klangzeit ietvraos; UdK Berlin (Vācija). 

2015 gada 15. aprīlis 

MEISTARKLAŠU VADĪŠANA 

 Koncerts un meistarklases Tbilisi Valsts konservatorijā (2015. gada 5. aprīlis) 

STUDĒJOŠO UN ABSOLVENTU AKTIVITĀTES, RADOŠĀ UN MĀKSLINIECISKĀ DARBĪBA 

 Jānis Stafeckis – Rēzeknes kamerorķestra diriģents 

 Kārlis Kundrāts – uzaicināts koncertam ar LNSO 

MEISTARKLASES UN PROFESIONĀLĀ PILNVEIDES LATVIJAS UN PARTNERU AUGSTSKOLĀS 

 Universitat die Kunste –UdK (Berlīnes Mākslu universitāte) (Berlīne, Vācija) 

EKSPERTA DARBĪBA ŽŪRIJĀS (KONCERTI, KONKURSI, SKATES, FESTIVĀLI U.TML.) 

NACIONĀLAJĀ LĪMENĪ 

 VSIA Latvijas koncerti kamermūzikas padomes eksperts 

 Lielās Mūzikas balvas žūrijas komisijas loceklis, priekšsēdētājs 

 Galantes fonda rīkotā konkursa Ineses Galantes talanti žūrijas komisijas loceklis 

 LTV akadēmiskās mūzikas konkursa Radīti mūzikai žūrijas komisijas loceklis 

 Latvijas Himnas konkursa žūrijas komisijas loceklis 

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

 JVLMA orķestra padomes loceklis 

AUGSTSKOLAS, KATEDRAS VAI KLASES VADĪBA 

 JVLMA Orķestra diriģēšanas katedras Simfoniskā orķestra klases vadītājs  

LATVIJAS PROFESIONĀLO NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU VADĪBA VAI LĪDZDALĪBA TO DARBĪBĀ 

 Orķestra Sinfonia Concertante mākslinieciskais vadītājs  

OFICIĀLI APSTIPRINĀTS VALSTS, PAŠVALDĪBU UN CITU JURIDISKO VAI FIZISKO PERSONU 

DIBINĀTO UZŅĒMĒJSABIEDRĪBU KONSULTANTS 

 LNSO stratēģiskās attīstības padomes loceklis  

 LNSO izglītojošo programmu mākslinieciskais vadītājs 
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STARPTAUTISKI FINANSĒTU MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES, KULTŪRAS PROJEKTU UN 

PROGRAMMU VADĪBA VAI LĪDZDALĪBA TO ĪSTENOŠANĀ 

 VKKF projektu vadība (regulāri kopš 2001. gada) 

o Meistari un Mācekļi 

o Orķestra Sinfonia Concertante koncerti 

o JVLMA SO koncerti 

CITAS ORGANIZATORISKĀS AKTIVITĀTES 

 JVLMA Atvērto durvju dienas 

 JVLMA kompozīcijas nodaļas studentu jaundarbu pirmatskaņojumu iniciēšana koncertam 

LeNeSoNa olimpiāde 2014. gada 1. februārī (A. Peguševs, A. Aleksandravičus) 

 JVLMA diriģēšanas nodaļas studentu mācību prakses nodrošināšana ar kamerorķestri 

Sinfonia Concertante 

STUDĒJOŠO PAPILDUS PRAKSES NODROŠINĀŠANA 

 JVLMA studentu un mūzikas skolu audzēkņu koncertprakses nodrošināšanā ar LNSO 

Bērnu izglītojošo programmu cikla ietvaros 

APBALVOJUMI 

 JVLMA un Sweedbank Gada balvas labākajam pedagogam nominants 

 

VOKĀLĀ KATEDRA 

Vairāki vokālās katedras docētāji paralēli darbam akadēmijā strādā LNOB, kur ir vadošo lomu 

izpildītāji un koncertē (A.Goba, K.Gailīte, A.Rūrāne, K.Norvelis, J.Apeinis).  A.Jankava aktīvi 

iesaistās koncertdabībā. 

       Visi docētāji apmeklē JVLMA notiekošās meistarklases. A.Goba vadīja meistarklasi 

akadēmiskajā dziedāšanā Lietuvas Mūzikas akadēmijā,  A.Jankava vadīja meistarklasi 

akadēmiskajā dziedāšanā vasaras nometnē Siguldā, 2014.gada septembrī piedalījās Eiropas 

augstskolu kamerdziedāšanas pasniedzēju sanāksmē, kas notika Berlīnes Mākslas un mūzikas 

augstkolā, sadarbojās ar Hāgas mūzikas augstskolas pasniedzēju Gerdu van Zelm, kopā 

strādājot gan ar JVLMA studentiem, gan Hāgas augstskolas studentiem. Starptautiskā Leonardo 

da Vinči projekta LeoSings ietvaros A.Jankava piedalījās projekta posmā Tūrā, Francijā. 

Eiropas vokālo pedagogu kongresam EROVOX2015 A.Jankava bija  darba grupas un 

organizētāju vadītāja. Ciešā sadarbībā ar Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācijas valdi, kurā 

darbojas arī Z.Krīgere, A.Goba, L.Greidāne un K.Gailīte un EVTA valdi izdevās spilgts un 

saturīgs trīs dienu pasākums ar vairāk kā 200 dalībniekiem un nepilniem 40 lektoriem no 

Latvijas un dažādām Eiropas valstīm, arī ASV un Dienvidāfrikas republikas, kopumā 23 

valstīm. 

       Vokālā katedra iesaistījās J.Vītola Starptautiskā vokālistu konkursa organizēšanā un 

studentu sagatavošanā. K.Kalniņš kļuva par konkursa finalistu un saņema balvu par labāko 

J.Vītola dziesmas izpildījumu, L.Teivāne un R.Millers kļuva par konkursa pusfinālistiem. 

        Pedagogi tiek aicināti piedalīties konkursu žūrijas darbā (Z.Krīgere – J.Vītola 

Starptautiskajā konkursā, A.Goba – Alf.Kalniņa vokālistu konkursā Cēsīs, A.Jankava - Talsu 

starptautiskajā bērnu un jauniešu vokālistu konkursā) 

        Z.Krīgere un A.Jankava piedalījās LR Izglītības ministrijas akreditācijas komisijas darbā.  

        Z.Krīgere, A.Goba un A.Jankava papildināja zināšanas, vērojot izcilas pedagoģes 

Margaretas Honigas meistarklases Vācijā. 

       Z.Krīgere ieguva zinātņu doktora grādu mūzikas pedagoģijā, aizstāvot promocijas 

darbu.             A.Jankava apmeklēja Liedforum Lietuvā, kur tikās ar dažādu valstu 

kamerdziedāšanas pasniedzējiem. 

       A.Goba, Z.Krīgere jūnija mēnesī bija DE komisijas sastāvā, kas vērtēja Latvijas Mūzikas 

vidusskolu eksaminācijas procesu un audzēkņu sniegumu. 
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MŪZIKAS SKOLOTĀJU KATEDRA 

Mūzikas skolotāju katedras docētāju zinātniskais, pedagoģiskais un radošais 

darbs.  

Zinātniskā darbība:  

 Ilzes Vildes zinātniskā raksta „Mūzikas mācības sākumskolā darbības pieejas 

skatījumā” izstrāde ATEE konferencei un “Solfedžēšanas prasmju attīstīšanas galvenie 

priekšnoteikumi” EAS konferencei; 

 Daces Medne: uzstāšanās Rēzeknes Augstskolas, Izglītības un dizaina fakultātes, 

Personības socializācijas pētījumu institūta rīkotajā Starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA. 

 Daces Mednes publikācijas un uzstāšanās sagatavošana 2015. gada LU rīkotajā ikgadējā 

konferencē. 

Pedagoģiskais darbs:  

 JVLMA mūzikas skolotāju katedras docētāja docente Dr. paed. Ilze Vilde zinātniski 

pedagoģisko darbību aprobē Rīgas Doma kora skolā solfedžo un mūzikas literatūras 

nodarbībās, kā arī vada JVLMA Mūzikas skolotāju studentu pedagoģiskās prakses.  

 JVLMA mūzikas skolotāju katedras docētāja lektore Mag. art. Irēna Nelsone 

zinātniski pedagoģisko darbību aprobē, sadarbojoties ar Rīgas 6. vidusskolas 

skolotāju ( Mūzikas skolotāju katedras absolventi) Agnesi Fjodorovu, nodrošinot 

JVLMA Mūzikas skolotāju studentu pedagoģiskās prakses un sadarbojoties ar 

Latvijas mūzikas skolotājiem Mūzikas olimpiādes organizēšanā reģionos.  

  

Kompozīcijas katedra 

Docētāju zinātniskā/ mākslinieciskā/radošā biogrāfija, projektu vadība, virzieni un to 

rezultāti (par atskaites periodu)  

 

Profesors Juris Karlsons 

        2014./15. studiju gada radošā sezona bija ļoti saspringta. Pēc Liepājas simfoniskā orķestra 

rosinājuma ir uzrakstīts Koncerts orķestrim. Šī darba veidošanas process bija ļoti smags un 

paņēma arī daudzus fiziskus spēkus. Tā pirmatskaņojums notiks Liepājas jaunajā koncertzālē 

2016.gada 2.aprīlī.  

Radošā sadarbībā ar diriģentu A.Rubiķi, režisori R.Kalniņu un LNSO veidots Raiņa un 

Aspazijas jubilejas koncerts Dzintaru koncertzālē. Tur pirmatskaņojumu piedzīvoja jauna 

simfoniska partitūra “Jāzepa Vīzijas”. Koncertā skanēja arī Simfoniskās lappuses no baleta 

“Sidraba šķidrauts” un mūzika lugai “Jāzeps un viņa brāļi”.  

       2014. gada nogalē J.Karlsons vadīja žūriju Starptautiskajā A.Dombrovska stīdzinieku 

konkursā. 

      Aizvadītā periodā simfoniskās partitūras tika atskaņotas Omskas filharmonijas rīkotajā 

latviešu mūzikas koncertā.  

Profesors vadīja kompozīcijas meistarklases Berlīnes Mūzikas augstskolā un apmeklēja 

vairākus simfoniskos koncertus ārvalstīs. 

 
Asoc. prof Andris Vecumnieka mākslinieciskais, radošais un zinātniskais darbs ir ļoti 

daudzpusīgs, daudzskaitlīgs un daudzveidīgs, tāpēc katedras ziņojumā atzīmēti galvenie 

notikum. 

Komponista darbība 

 2014 Kantāte Stāsts par elektrību un ziņkārību (E. Liniņa teksts); Rīgas tetraloģijas II daļa 

(Kapitālistiskā Rīga) 

 2015 Gaismas pils fanfaras (Jāzepa Vītola vokālistu konkursa apbalvošanas mūzika) 

 2015 Sinfonia C (Pirmā Liepājas simfonija) 
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Skaņdarbu atskaņojumi: 

 Kamerkoncerts klarnetei un mežragam ar stīgu orķestri (2014.11.30. Rīga). Sinfonia 

Concertante, Solisti Anna Gāgane (klarnete) & Māris Evelons, diriģents Aigars Meri 

 Koncerts divām flautām un stīgu orķestrim ar klavierēm (2014.11.30. Rīga). Solistes Anete 

Toča & Agnese Nikolovska, diriģents Valdis Butāns 

 Sentimentālā stilizācija klarnetei ar stīgu orķestri (2014.11.30. Rīga). Soliste Anna Gāgane, 

diriģents Jānis Puriņš 

 Concertino Art-i-Shok (Piektais Liepājas koncerts) (2014.11.30. Rīga). A. Egliņa, G. 

Āboltiņa, E. Endzele, Sinfonia Concertante, diriģents A. Rubiķis 

 Veltījums PO (2015.03.29.), Latvijas PO konkursa obligātais skaņdarbs 

 Tango Quasi skumjas (Parafrāze par S. Vladi tango Skumjas tēmu) 30.04.2015. Omskas 

filharmonijas zāle, Omskas akadēmiskais simfoniskais orķestris diriģents A. Vecumnieks 

 Kantāte Stāsts par elektrību un ziņkārību (E. Liniņa teksts); Rīgas tetraloģijas II daļa 

(Kapitālistiskā Rīga) 04.05.2015. Rīga LĢ, Liepājas SO, koris Ave Sol, diriģents A. 

Veismanis 

Radio radioraidījumi 

 Orfeja auss 

Publikācijas presē 

2015 Mūzikas Saule – Par Omskas ceļojumu (O. Silabriedis) 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

Aizstāvēts un iegūts mākslas zinātņu doktora grāds apakšprogrammā Mūzikas teorija (Dr.Art) 

2015. gada 11. jūnijā Latvijas Kultūras akadēmijā par tēmu Teatralitātes fenomens mūzikā. 

Jura Karlsona teātra telpa. 

 Referāts “Jura Karlsona dejas teātris. Karlsons lido…” LKA, starptautiskā konference 

Kultūras krustpunkti 2014. gada 30.-31. oktobris 

 Referāts “Tēlu personifikācija bērnu mūzikā S. Prokofjeva, P. Plakida, J. Karlsona 

skaņdarbu kontekstā” 2014. gada 19.-20. septembris; Rēzeknes Augstskola; 3. Starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference Māksla un mūzika kultūras diskursā 

 Referāts Jura Karlsona simfoniskās mūzikas žanra metamorfozes. Daugavpils Universitāte; 

2015. gada 7. maijs 10. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais 

Grāmatas: 

 Vecumnieks, A (2015) Teatralitātes fenomens mūzikā. Jura Karlsona teātra telpa. 

Promocijas darba kopsavilkums. Latvijas Kultūras akadēmija 

 Vecumnieks, A. (2015) Jura Karlsona teātra telpa (Teatralitātes fenomens 

mūzikā).GlobeEdit, Saarbruecken 

Zinātniskās publikācijas: 

 Vecumnieks, A. (2014). Tēlu personifikācijas problēma. Bērnu mūzikas personifikācijas 

specifika. Jura Karlsona bērnu mūzika. “Lauku svīta”. / Krājums Māksla un mūzika 

kultūras diskursā. 3. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes 

Augstskolas izdevniecība, Rēzekne; 157.-166. lpp. 

 Vecumnieks, A. (2015) Jura Karlsona sakrālās mūzikas teatralitāte. Zinātnisko rakstu 

krājums VII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 

Daugavpils. 

 Vecumnieks, A (2015) Teatralitātes fenomens mūzikā. Jura Karlsona teātra telpa. 

Promocijas darbs, promocijas darba kopsavilkums. Latvijas Kultūras akadēmija, Rīga 

STUDIJU KURSA VADĪBA ĀRPUS JVLMA 

 20. – 21. gs. mūzikas vēsture; LKA (Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas 

Mākslas apakšprogramma Kultūras un starpkultūru studijas) 
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LEKCIJAS ĀRPUS AKADĒMISKAJĀM INSTITŪCIJĀM  

 Astoņu lekciju cikls RSU / LMA Absolventu asociācijas Jaunā inteliģences akadēmijā; 

kopā ar R. Umbliju un B. Kurpnieci 

PIEDALĪŠANĀS AR REFERĀTIEM AKADĒMISKAJĀS KONFERENCĒS, KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS 

UN TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSOS  
o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. F. Lista Otrā 

klavierkoncerta interpretācija (2015) 

o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. E. Grīga 

koncerta klavierēm ar orķestri interpretācija (2015) 

o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. S. 

Prokofjeva Pirmā koncerta klavierēm ar orķestri interpretācija (2015) 

LEKCIJU LASĪŠANA ĀRVALSTU AUGSTSKOLĀS 

Lekcija Zeitgenössische Musik in Lettland festivāla Klangzeit ietvraos; UdK Berlin (Vācija). 

2015 gada 15. aprīlis 

MEISTARKLAŠU VADĪŠANA 

 Koncerts un meistarklases Tbilisi Valsts konservatorijā (2015. gada 5. aprīlis) 

 Meistarklases kompozīcijā UdK Berlin, Vācija (2015. gada 15. aprīlis) 

MEISTARKLASES UN PROFESIONĀLĀ PILNVEIDES LATVIJAS UN PARTNERU AUGSTSKOLĀS 

 Latvijas Kultūras akadēmija – doktorantūras studijas; iegūts mākslas zinātņu doktora grāds 

apakšprogrammā Kultūras teorija (darbs aizstāvēts 2015. gada 11. jūnijā) 

 Universitat die Kunste –UdK (Berlīnes Mākslu universitāte) (Berlīne, Vācija) 

EKSPERTA DARBĪBA ŽŪRIJĀS (KONCERTI, KONKURSI, SKATES, FESTIVĀLI U.TML.) 

NACIONĀLAJĀ LĪMENĪ 

 VSIA Latvijas koncerti kamermūzikas padomes eksperts 

 Lielās Mūzikas balvas žūrijas komisijas loceklis, priekšsēdētājs 

 Galantes fonda rīkotā konkursa Ineses Galantes talanti žūrijas komisijas loceklis 

 LTV akadēmiskās mūzikas konkursa Radīti mūzikai žūrijas komisijas loceklis 

 Latvijas Himnas konkursa žūrijas komisijas loceklis 

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

 JVLMA Satversmes sapulces loceklis, priekšsēdētāja vietnieks 

 JVLMA akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs 

 JVLMA orķestra padomes loceklis 

 Latvijas Komponistu savienības biedrs  

 Latvijas Komponistu savienības padomes loceklis / priekšsēdētājs 

 AKKA / LLA un LAA biedrs  

 Orķestra Sinfonia Concertante mākslinieciskais vadītājs  

 Jāzepa Vītola biedrība / valdes loceklis  

 LNSO stratēģiskās attīstības padomes loceklis  

 LNSO izglītojošo programmu mākslinieciskais vadītājs 
 

Profesore Selga Mence 

Mākslinieciski radošais darbs: 

Jaundarbi, pirmatskaņojumi: 

Schatten/Licht korim Latvija programmai Dzintara ceļš 

Simfonisks skaņdarbs orķestrim Sinfonietta Rīga koncertam Eiropas Ziemassvētki 

Klavieru kvartets RIX kvartetam 

Skaņdarbs vīru korim Dziedonis 

Skaņdarbu cikls Versijas klavieru duetam un marimbai 

Citi svarīgākie atskaņojumi 

Kora cikls Saule pina vainadziņu Koncertā Ziemeļu gaisma, Latvijas prezidentūru ES noslēdzot 

27.04.2015. 
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Simfoniskais skaņdarbs Dzīvībai Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertā 

Tūkstošbalsu simfonija 06.07.2015. 

Ieskaņojumi CD 

Dzintara ceļš 

Stihiju spēles 

Eksperta darbs žūrijās: 

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru skates žūrija 

Komponistu savienības, Alojas domes un Kompozīcijas katedras rīkotā bērnu kora dziesmu 

konkurss 

Mūzikas jaunrades konkurss IRCAM   

 Metodiskais darbs: 

Dalība visās Kompozīcijas katedras organizētajās meistarklasēs 

Dalība Kompozīcijas katedrai nepieciešamajās studiju kursu izstrādēs un aktualizācijā. 

Meistarklases vadīšana II Viskrievijas vasaras kursos Kora laboratorija 21.gadsimtā  

Gatčinā, Ļeņingradas apgabals 

Kvalifikācijas celšana ERASMUS ietvaros IRCAM rīkotajā laikmetīgās mūzikas festivālā 

Manifeste 2015 Parīzē 

Organizatoriskais darbs: 

JVLMA Profesoru padomes priekšsēdētāja 

Darbs Dziesmu svētku padomē 

Līdzdalība Komponistu savienības darbā. 

Līdzdalība jauno vokālistu konkursa Putna bērni organizatoriskajā darbā. 

Sadarbības projekta ar Pētera vaska fondu organizācija – skaņdarbu konkurss 

pūšaminstrumentam un sitaminstrumentam. 

Kompozīcijas katedras meistarklašu organizācija. 
 

Docents Rolands Kronlaks 

Skaņdarbs Lines. Interlaced čellam un elektronikai, kas izskanēja laikmetīgās mākslas centra 

KIM  organizētās izstādes Aspena, Ķemeri ietvaros, vēlāk Ērika Kiršfelda soloprogrammas 

Čells un latvieši ietvaros Spīķeru koncertzālē un Ventspilī. 

Komponēts jauns skaņdarbs  obojai un klavierēm Lauskas, sadarbībā ar JVLMA docētājiem 

Egilu Upatnieku un Agnesi Egliņu darbu atskaņos 2015. gada oktobrī.  

Februārī sadarbībā ar citām katedrām tika organizēts pirmais JVLMA mūsdienu mūzikas 

festivāls deciBels, kura ietvaros izskanēja vairāki koncerti – laikmetīgā kamermūzika ar 

kompozīcijas studentu skaņdarbiem un 20. gs. Klasiķa Džordža Kramba stīgu kvartetu Black 

Angels,  latviešu komponistu pirmatskaņojumi un citi darbi šveiciešu dueta Ums n' Jip 

izpildījumā, Etnodžeza koncerts, kas tika radīts kā džeza un etnomuzikoloģijas studentu 

sadarbības projekts, visbeidzot, kompozīcijas katedras studentu Evijas Skuķes un Armanda 

Aleksandravičus opera-hepenings Barista, kuras izrāde notika kafejnīcā Cofee-Inn.  

Jūnijā docents apmeklēja festivālu ManiFest Parīzē, kura ietvaros bija iespēja kā 

brīvklausītājam apmeklēt dažas lekcijas un darbnīcas, kuras notika Ircam vasaras akadēmijas 

ietvaros.  

Docents Rolands Kronlaks turpināja sadarbību ar Birmingemas konservatoriju – organizēja 

komponista Eda Beneta meistarklases un Džeimsa Bulloka darbnīcu elektroniskās mūzikas 

programmai Integra. 

 

Muzikoloģijas katedra 

 Akadēmiskā personāla pētnieciskā, metodiskā, organizatoriskā un mākslinieciskā  darbība, tās 

saikne ar studiju programmu īstenošanu 

profesore, Dr. art. Anda Beitāne 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Izstrādātās publikācijas: 
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 Beitāne, Anda. Who influences whom? Educated musicians and their influence on 

local multipart music practice in eastern Latvia (publikācija plānota 2016. gadā 

Budapeštas Zinātņu akadēmijā). 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 First Seminar of the ICTM Study Group for Multipart Music, 2014. gada 19. – 20. 

septembris, Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmija, Tallina. Lekcija The question of 

“harmony” in a local multipart music practice: eastern Latvia as a field for 

terminological experimentation 

 European Platform for Artistic Research in Music 2015. Vieslekcijas Grācas 

Mūzikas un izpildītājmākslas universitātē, 2015. gada 23. – 25. aprīlis.        

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

 Recenzente Indriķa Veitnera promocijas darba – disertācijas Latvijas džeza vēsture 

(1922–1940) aizstāvēšanā JVLMA promocijas padomes sēdē 2014. gada 25. 

novembrī. 

 Lekcija Labās prakses piemēri tradicionālās mūzikas apguvē tālākizglītības kursos 

Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas teorētisko mācību 

priekšmetu skolotājiem, 2014. gada 11. novembris.    

 Pedagogu tālākizglītības kursi Kolektīvās muzicēšanas aspekti profesionālās ievirzes 

un profesionālās vidējās izglītības programmā „Pūšaminstrumentu spēle” un “Stīgu 

instrumentu spēle”. Divu kursu vadība (2014. gada novembris, decembris, Rēzekne, 

Rīga) (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Projekts Confusing Inspiration / JVLMA/ Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas 

universitāte (Austrija), F. Lista Mūzikas akadēmija (Ungārija):  

2015. gada marts – Budapešta F. Lista Mūzikas akadēmijā (lekcijas par Latvijas 

tradicionālo mūziku un laikmetīgās mākslas mūzikas tendencēm)  

2015. gada maijs – Vīne Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātē (solfedžo, 

etnomuzikoloģija) un JVLMA. 

 Starptautiskā eksperte Studiju programmu (Mūzikas teorija un kritika; Mūzikas 

folklora) izvērtēšanā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā (2015. gada maijs). 

 Darbs Nacionālajā Kultūras padomē 

 Darbs Dziesmu un Deju svētku padomē un mākslinieciskajā padomē  

 Darbs LNKC Tradicionālās kultūras padomē 

 Darbs LKA Promocijas padomē 

 

docents, Dr. art. Valdis Bernhofs 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publicētie zinātniskie raksti: 

 Bernhofs, V., Grauzdiņa, I., Kreicbergs, R. (2014). Training of aural attention 

components by using the computerized program. Annual Conference on Education 

Innovation Conference Proceedings, Taipei, Taiwan (iegūta atzinība – outstanding 

paper un publicēšanas iespēja ASV Izglītības pētniecības žurnālā (double-blind 

review): 

http://www.geasc-conf.org/Upload/EditorFiles/201410/20141028185825923.pdf 

 Bernhofs, V., Grauzdiņa, I., Kreicbergs, R. (2015). Training of aural attention 

components by using the computerized program. Universal Journal of Educational 

Research Vol. 3(2), pp. 120-127  

DOI: 10.13189/ujer.2015.030208 (ASV) 

http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=2309 

Izstrādātās publikācijas: 

 Bernhofs, V. (2014). Mūzikas parametru un uzmanības komponentu mijiedarbība 

dzirdes uzmanības treniņprogrammas kontekstā. Iesniegts JVLMA izdevumam Mūzikas 

akadēmijas raksti. 
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 Serrallach, B., Groß, C., Bernhofs, V., Engelmann, D., Benner, J., Wengenroth, M., 

Seitz, A., Brunner, M., Seither-Preisler, A., and Schneider, P. (2015). Neural 

biomarkers for AD(H)D and dyslexia in the auditory cortex  (izstrādes stadijā 

sadarbībā ar Heidelbergas, Grācas un Bāzeles universitātēm); 

 Groß, C., Serrallach, B., Bernhofs, V., Engelmann, D., Seitz, A., Brunner, A., 

Benner, J., Schneider, P., and Seither-Preisler, A. (2015). Differences in the neuro-

auditory profile of children with ADHD or ADD. (izstrādes stadijā sadarbībā ar 

Heidelbergas, Grācas un Bāzeles universitātēm)  

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Referāts Training of aural attention components by using the computerized program 

AUT ACEI Izglītības inovāciju konferencē Taipejā (Taivāna), 2014.gada novembris.  

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

 Dalība Heidelbergas (Vācija) universitātes Neiroloģijas klīnikas pētniecības centra 

pētniecības projektā Musik und Gehirn (vadītājs PD Dr. rer. nat. Peter Schneider) 

sadarbībā ar Bāzeles (Šveice) universitātes klīniku un Grācas (Austrija) universitātes 

Sistemātiskās muzikoloģijas katedru. 

 Pamatpienākumi projektā: 

a) testēšanas moduļa izstrāde un aprobācija (muzikalitātes indeksēšanas  

un tipoloģijas kritēriju izstrāde),  

b) smadzeņu biometrisko mērījumu datu apstrāde, aprakstošās statistiskas veidošana,  

hipotēžu statistiskā pārbaude (sadarbībā ar biomedicīnas nozares pētniekiem), 

c) līdzdalība divu publikāciju sagatavošanā (skat.2.punktu).  

 Dzirdes uzmanības treniņprogrammas AUT dzirdes atmiņas moduļa izstrāde 

(projekta turpinājums, 2014./2015.). 

 Dzirdes uzmanības treniņprogrammas AUT datu apstrāde (darba turpinājums): 

uzmanības un mūzikas komponentu mijiedarbes pētījums (2014./2015.).  

 Dalība 2. Starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē Mūzikas pētījumi Latvijā 

(sadarbībā ar maģistrantu Jachin Pousson), 2015.gada marts. 

 Konsultāciju sniegšana Heidelbergas universitātes doktorantēm Bettina Serralach, 

Christine Gross, 2014.gada septembris – 2015.gada jūnijs. 

 Profesionālā bakalaura studiju programmas Mūzika studiju kursa Solfedžo studiju 

kursa apraksta, lekciju satura un patstāvīgā darba satura aktualizēšana un patstāvīgā 

darba materiālu izstrāde (dzirdes treniņa materiāla atlase un aprobēšana lekcijās).  

 Profesionālā bakalaura studiju programmas Mūzika studiju kursa Džeza solfedžo 

studiju kursa apraksta, lekciju satura un patstāvīgā darba satura aktualizēšana un 

patstāvīgā darba materiālu izstrāde (dzirdes treniņa materiāla atlase un aprobēšana 

lekcijās). 

 Digitālā mācību metodiskā materiāla (dzirdes komponentu treniņprogramma) 

izstrāde mūzikas skolu (dzirdes komponentu treniņš) un mūzikas vidusskolu 

(intervālu treniņš) audzēkņiem (sadarbībā ar LNKC). 

 Iesniegts pieteikums digitālā mācību materiāla izstrādei (skaņkārtu un akordu treniņš 

mūzikas skolā un mūzikas vidusskolā). 

 Dalība semināros un meistarklasēs: 

Seminārā Pētījuma poētika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas 

Nacionālā bibliotēka, Rīga, 21.01.2015. 

Tālākizglītības kursos  „Vispārējās un interešu izglītības iestāžu koru diriģentu 

profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu koru kolektīviem”, Rīga, 

31.01.2015. 

 Seminārā Uzmanīgs vai neuzmanīgs? Problēmsituācijas un iespējamie risinājumi  

Rīgas Doma kora skolas vecākiem, Rīga, 02.02.2015. 
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 Lekcijā Saruna par dzirdes uzmanības lomu muzicēšanas procesā. Praktiski 

vingrinājumi dzirdes uzmanības trenēšanai, Latvijas Vokālo ansambļu asociācija, 

Rīga, 14.03.2015. 

 Tālākizglītības kursos  „ Vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo mūzikas 

kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu 

vokālajiem ansambļiem”, Rīga, 21.03.2015. 

 Meistarklasēs Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā, Liepāja, 23.03.2015., 

27.04.2015. 

 Sadarbībā ar Kompozīcijas katedras maģistrantu Jachin Pousson tika organizēta 

JVLMA studentu iesaistīšana binaurālās dzirdes uztveres pētījumā (2014).  

 Veikts darbs pie ZPC Mūzikas psiholoģijas pētniecības kabineta izveides  - 

metodiskās datu bāzes un materiāli tehniskās bāzes veidošana un studējošo iesaiste 

pētniecības darbā (izvēles studiju kursa No skaņas līdz mūzikai ietvaros, 2014). 

 2014.gadā Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrības ietvaros organizēti 

kultūrizglītības pedagogu 30 A programmas tālākizglītības kursi Rīgā, Liepājā, 

Cēsīs un Rēzeknē (kursus apmeklējuši 750 dalībnieki). Mūzikas teorētisko mācību 

priekšmetu pedagogu kursos iesaistīti 28 lektori – JVLMA mācībspēki, kā arī 

mūzikas vidusskolu pedagogi. 

 Izstrādāts pieteikums IZM par 5 tālākizglītības kursu organizēšanu 2015. gada 

rudenī. 

 

profesors, Dr. philol. Mārtiņš Boiko 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publicētie zinātniskie raksti: 

 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. 

 Latviešu un angļu anotācija CD Lobais reits. Garīgās dziesmas Dienvidlatgalē. 

Etnogrāfiskais ansamblis Vabaļis. Izdevniecība „Lauska“: 2015: 4-13. 

Izstrādātās publikācijas:  

 Iesniegts publicēšanai 2015. gadā: 

Par raudu zuduma ideju latviešu 20. gadsimta humanitāro zinātņu literatūrā, it īpaši 

Pētera Šmita (1869-1938) un Jēkaba Vītoliņa (1898-1977) rakstos. (Mūzikas Akadēmijas 

Raksti). 

 Iesniegts publicēšanai 2016. gadā: 

Pēteris Šmits and the Concept of the Historical Lament-Loss. (Proceedings of the 

conference „Mapping Disciplinary History”, Cambridge Scholars Publishing).  

 Iesniegts publicēšanai 2017. gadā: 

Latvia: Music in history, culture, and geography (izdevumam The SAGE Encyclopedia of 

Music and Culture). 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Referāts Jesuiten und Ahnenkult in Südostlettland. Zur Geschichte des lettgallischen 

Totenoffiziums. Konference Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. 

Jahrhundert. Medien – Institutionen – Akteure. Teilkonferenz II: Zwischen 

ufklärung und nationalem Erwachen. Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 

2015. gada 4. – 7. maijs. 

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

 Recenzents Guntara Prāņa promocijas darba – disertācijas Rīgas misāles dziedājumi 

viduslaiku Eiropas gregorisko tradīciju kontekstā aizstāvēšanā JVLMA promocijas 

padomes sēdē 2015. gada 4. jūnijā. 

 Nodarbību gatavošana un lekciju kursu atjaunināšana: 
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 1. un 2. semestrī – kursa Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika pārstrāde. 

 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. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Izstrādātās publikācijas: 

 Boccherini and Haydn as two style trends in the early String Quartet, for the 

Volume „The String Quartet from 1750 to 1870”, edited by Prof. Christian Speck 

(as a Part of series Speculum Musicae). Iesniegts publicēšanai Turnhout (Belgium): 

Brepols Publishers. 

 Vilnis Šmīdbergs: Pirmais stīgu kvartets. Priekšvārds (kritisks apcerējums) 

skaņdarba izdevumam. 

 Vilnis Šmīdbergs: Koncerts alta saksofonam un pūtēju orķestrim. Priekšvārds 

(kritisks apcerējums) skaņdarba izdevumam. 

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

 Seminārs mūzikas skolotājiem (tālākizglītības kursi). Lekcija: Vīnes klasika. Daži 

interesanti stila akcenti. – Rīga, P. Jurjāna mūzikas skola, 2014., 28. oktobris 

(organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Lekciju cikls par Gotikas un Renesanses laikmetu mūziku (četras lekcijas) 

starpdisciplināra projekta ietvaros. – Latvijas Mākslas akadēmija, 2014., novembris–

decembris. 

 Sarunas pirms koncerta LNSO koncertam Zbigņeva Grācas vadībā: Bēthovena 

Piektā simfonija un Magdalēna Geka ar Bruha Vijolkoncertu. – Rīga, Lielā Ģilde, 

2014., 10. oktobris . 

 JVLMA Zinātniskās padomes locekle. 

 JVLMA Doktorantūras padomes locekle. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas 

kolēģijas locekle. 

 

profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publicētie zinātniskie raksti 

 Vēlreiz par dzejas un mūzikas mijiedarbi Jāzepa Vītola kordziesmās . III 

starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Māksla un mūzika kultūras diskursā 

materiāli. Rēzeknes Augstskola, 2014. 116.-126. lpp. 

 Bernhofs, V.; Grauzdiņa, I.; Kreicbergs, R. (2015).  Training of Aural Attention 

Components by Using the Computerized Program AUT.  Universal Journal of 

Educational Research, 3(2):120-127,2015.  

http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2015.030208 (ISSN: 2332-3205 (Print), ISSN: 2332-

3213 (Online), Website: http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=95 

 Koru kustība un dziesmu svētki kā Latvijas valstiskuma idejas tapšanas un valsts 

pastāvēšanas līdzgaitnieks. Raksts (12 lpp.) sagatavots pēc LNKC pasūtījuma; 

nodots izplatīšanai diriģentu vidū 2015. g. janvārī. 

 Sastādītāja, galvenā redaktore un priekšvārda autore zinātnisko rakstu krājumam 

Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, VII. Sast. Ilma Grauzdiņa, Ēvalds 

Daugulis. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, izd. 2015. gada maijs.  

Izstrādātās publikācijas 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=95
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 Jūras tēls Romualda Jermaka ērģeļmūzikā. Pieņemts publicēšanai Klaipēdas 

universitātes Humanitārās fakultātes žurnālā RES HUMANITARIAE (Index 

Copernicus) pēc konferences Tradīcijas un laikmetīgums: koncepts JŪRA valodā un 

kultūrā 2015.gada janvārī.  

 Priekšvārds Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmu svētku bukletam. LNKC 2015.g. 

aprīlis. 

 Priekšvārds  Jāzeps Vītols un vokālā māksla J.Vītola starptautiskā vokālistu 

konkursa bukletam. 2015.g. maijs. 

 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Vēlreiz par dzejas un mūzikas mijiedarbi Jāzepa Vītola kordziesmās . III 

starptautiskā konference Māksla un mūzika kultūras diskursā. Rēzeknes Augstskola, 

19.-20.09.2014. 

 Jānis Cimze – eiropeiskā ceļa gājējs latviešu mūzikā. Jāņa Cimzes konferencē Rīgas 

Latviešu biedrībā. 25.10.2014. 

 Jūras tēls Romualda Jermaka ērģeļmūzikā. Starptautiskā konference Tradīcijas un 

laikmetīgums: koncepts JŪRA valodā un kultūrā .Klaipēdas universitātes 

Humanitārā fakultāte 20.-21.11.2014. 

 Kokles ceļš latviešu mūzikas kultūrā. Referāts nolasīts LNKC rīkotā diskusijā 

Koncertkokles attīstības perspektīvas mūsdienu kultūrvidē. LNKC 26.02.2015. 

 Stilu un žanru spēles Jaunajā mūzikā. Referāts nolasīts seminārā 20.gs. otrās puses 

un 21.gs. mūzikas apguves un interpretācijas metodes Rīgas reģiona mūzikas skolu 

pedagogiem. Salaspils MMS 16.03.2015 

 Mūzikas teorijas latviskās terminoloģijas veidošanās ceļš (20.gs. 20.-30. gadi). 

Referāts nolasīts JVLMA Muzikoloģijas katedras Otrajā starpdisciplinārajā 

konferencē Mūzikas pētījumi Latvijā. JVLMA 26.03.2015.  

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

 Ilma Grauzdiņa, Auriga Jermaka. Digitāls mācību līdzeklis Spēlē, ieklausies, dziedi 

harmonijas praktiskai apguvei solfedžo kursā. Izstrādāts pēc LNKC iepirkuma 

pasūtījuma, nodots 2014.g. decembrī. Apjoms – 112 lpp. 

 Vidusskolu mūzikas teorijas pedagogu sanāksme: par eksāmenu prasībām. 

LNKC15.09.2014. 

 Vidusskolu mūzikas teorijas pedagogu sanāksme: Jaunu satura apguves vadlīniju 

izstrādes uzsākšana mūzikas teorētiskajos priekšmetos. 06.11.2014.  

 Metodisks priekšlasījums Franča Šūberta daiļrades atspoguļojums dažādās vācu 

Mūzikas mācību grāmatās. Mūzikas vidusskolu teorētisko priekšmetu skolotāju 

sanāksme. JVLMA 27.02.2015. 

 Lekcijas mūzikas skolu un vidusskolu klavierspēles un stīgu instrumentu spēles  

pedagogiem profesionālās pilnveides kursos: Mūzikas semantika jeb kas slēpjas aiz 

nošu zīmēm; Baroka mūzikas formas un formveide; Stilu spēles 20.gadsimta mūzikā; 

Par harmonijas funkcionalitāti un foniku. 2014.g. novembris 

 Lekcijas mūzikas skolu un vidusskolu mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogiem 

profesionālās pilnveides kursos: Harmonijas mācība mūzikas vidusskolā: par 

ģenerālbasa spēli. 11.11.2014. 

 Lekcijas vispārizglītojošo skolu mūzikas skolotājiem profesionālās pilnveides 

kursos: Stilu ceļvedis nepazīstamu mūziku klausoties; Klausīšanās prasmju muzikāli 

teorētiskie aspekti. 2014.g. oktobris - decembris 

 Līdzdalība mūzikas pedagogu profesionālās pilnveides kursu organizēšanā  

“Inovatīvas mācību metodes un satura elementi mācību priekšmetos Mūzika, 

Mūzikas valoda dažādu veidu izglītības programmās” (rīko IZM un RDKS atbalsta 

biedrība). 2014.gada oktobris-novembris. 
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 Mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Jūrmalas mūzikas vidusskolā Jānis Cimze un 

tautasdziesmas apdare. Materiālu sagatavošana konkursam (rakstiskie un mutiskie 

uzdevumi), konkursa vadība, darbs žūrijā. 16.12.2014. 

 Darbs JVLMA Doktorantūras padomē 

 JVLMA Doktorantūras padomes locekle. 

 JVLMA Akadēmiskās padomes locekle. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas 

kolēģijas locekle. 

4. Mākslinieciski radošā darbība 

 Diskusija par Jauno mūziku Jaunās mūzikas festivāla Arēna ietvaros:  

1)  Mūsdienu mūzika – vai tikai nopietns sarunu biedrs? JVLMA 10.09.2014.; 2) Jaunā 

mūzika? – tas ir interesanti! Lielvārdes mūzikas un vispārizglītojošās skolas audzēkņiem 

Lielvārdes kultūras namā 11.09.2014. 

 Paiesim soli pretī mūzikai! Lekcija Valmieras mūzikas skolas pedagogiem un 

vecākiem. Valmiera 22.10.2014. 

 Pasaku tēli mūzikā. Saruna pirms LNSO koncerta Lielajā ģildē. 05.12.2014. 

 Par Jāzepu Vītolu – TV programmā jaunatnes raidījumā. 16.09.2014. 

 Līdzdalība radioraidījumā Meditācija. 18.10.2014. 

 Par Latvijas ērģelēm  - radioraidījumam Bolero 27.02.2015. 

 Humors mūzikā – radioraidījumam 2015.g. aprīlī 

 Paulam Šūbertam – 100. Koncerta vadība JVLMA 07.11.2014. 

 Karlam Filipam Emanuēlam Baham – 300. Koncerta vadība JVLMA. 10.11.2014. 

 Arvīda Klišāna jubilejas koncerta vadība JVLMA. 08.12.2014.  

 Irēnai Narvaitei – 100. Ērģeļmūzikas koncerta vadība. JVLMA 10.12.2014. 

 Vispārējo klavieru katedras pedagogu koncerta vadība JVLMA 20.02.2015.  

 Andra Baloža autorkoncerta vadība RLB 21.03.2014. 

 

asociētā profesore, Dr. art. Baiba Jaunslaviete 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publicētie zinātniskie raksti: 

 Maijas Einfeldes mūzika un tās stilistiskās paralēles: personības un laikmeta 

mijiedarbe. Latviešu mūzikas kods. Versijas par mūziku gadsimu mijā. Rīga: Musica 

Baltica, LU Literatūras, fokloras un mākslas institūts, 2014,  121–135  

 Instrumental Music of the First Latvian Composers in the View of German Critics. 

Ars tempus, Vol. 2, Daugavpils, 2014, 102–112 

 Sonorika un tās konteksts: daži raksturīgi skaņdarba modeļi. Mūzikas zinātne 

šodien: pastāvīgais un mainīgais, VII. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds Saule, 

2015, 330–342 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Daugavpils universitātes 9. starpt. zinātn. konference Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais Daugavpilī, 7. maijā; referāts Musical Life in Riga during the 

Time of Both World Wars: Similar and Different Tendencies  

 44. starpt. Baltijas muzikologu konference Tallinā, 7. februārī; referāts Das 

Musikleben einer Stadt (Riga) in der Kriegszeit: gemeinsame und unterschiedliche 

Tendenzen zweier verschiedener Perioden des 20. Jahrhunderts  

 Daugavpils universitātes Mākslas zinātņu institūta 3. Rudens konference 2014. gada 24. 

oktobrī (referāts Sonors izklāsts mūzikas dramaturģijas kontekstā: daži raksturīgākie 

modeļi)  

 Starpt. zinātniska konference Principles of Music Composing: Sonorism Viļņā, 

2014. gada 13. oktobrī; referāts Interaction of Sonoristic and Non-Sonoristic 

Material: Various Aspects of Musical Form and Aesthetics  
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 JVLMA un Vācijas Austrumeiropas mūz. kult. institūta (Leipciga) organizēta starpt. 

zinātn. konference Musikstadt Riga im europäischen Kontext Rīgā, 3. oktobrī; 

referāts Ein Jahr (1914) im Rigaer Musikleben aus der Sicht lettischer und 

deutscher Musikkritik: einige vergleichende Aspekte  

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

 Lekcija  Sonorā un nesonorā mūzikas materiāla mijiedarbe 20./21. gadsimta 

skaņdarbā: dramaturģijas un formveides aspekti, nolasīta 2014. gada 27. oktobrī 

tālākizglītības kursos Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas 

teorētisko mācību priekšmetu skolotājiem (organizē RDKS atbalsta biedrība) 

 JVLMA izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti, 11 sastādīšana. 

 Līdzdalība krājuma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, VII 

(Daugavpils: DU apgāds Saule, 2014) redkolēģijā 

 

lektore, Dr. art. Jūlija Jonāne 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publicētie zinātniskie raksti: 

 Sacred Music – a Forbidden Fruit: Musical and Non-Musical Ways of Survival In: 

Musicological Annual L/2. Ljubljana (Slovēnija; ISSN 0580-373x) P. 127-135 

(izdevums Scopus un Thomson Reuters Master Journal List katalogos). 

Izstrādātās publikācijas: 

  View on Vocal Compositions by Jānis Zālītis as a Phenomenon of New Modernistic 

Demands within Latvian Musical Culture. In: Lietuvos muzikologija, plānots izdot 

2015. gada rudenī, izevējs Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija.  

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Starptautiska zinātniskā konference Modernisation in the Music of Eastern Europe 

(1900–1940): The Perspective of Paratactic Comparativism Viļņā, Lietuvas 

Mūzikas un Teātra akadēmijā, 2014. gada 16.-18. oktobrī. Referāts View on Vocal 

Compositions by Jānis Zālītis as a Phenomenon of New Modernistic Demands 

within Latvian Musical Culture. 

 Starptautiska zinātniskā konference Music and the Nordic Breakthrough: 

Sibelius/Nielsen/Glazunov  Oksfordas universitātē (Lielbritānijā) 2015. gada 

31. Augustā – 2. Septembrī. Referāts Is the shadow of Jean Sibelius a dark side of 

musical oeuvre of Emīls Dārziņš? 

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

 Bakalaura muzikoloģijas, kompozīcijas, SOD, POD programmu studiju kursa 

Mūzikas vēsture satura pārstrāde atbilstoši jaunās studiju apakšprogrammas Mūzikas 

vēsture, teorija un žurnālistika satura plānojumam. 

 Lekciju (PP, nošu materiāla un teksta) sagatavošana un prezentācija mūzikas 

pedagogu tālākizglītības kursos: Inovatīvas mācību metodes profesionālās ievirzes 

izglītības programmās un vidējās profesionālās izglītības programmās mūzikas 

teorētiskajos priekšmetos. Lekcija Ieskats sakrālā minimālisma stilistiskajās 

tendencēs. 2014. gada 27. oktobris (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Kursi Inovatīvas mācību metodes un satura elementi mācību priekšmetos “Mūzika”, 

“Mūzikas valoda” dažādām izglītības programmām. Lekcija: “Jaunā garīguma” 

komponistu estētiskie un kompozicionālie principi. 2014. gada 8. novembris 

(organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Studiju gada laikā tika savākti, apkopoti un iesniegti metodiskie materiāli pedagoga 

4. kvalifikācijas pakāpes piešķiršanai. 

 Vadīta sesija JVLMA rīkotajā 2. starpdisciplinārajā konferencē Mūzikas pētījumi 

Latvijā 2015. gada 27. martā. 
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asociētais profesors, Dr. art. Jānis Kudiņš 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publicēti zinātniskie raksti: 

 Mūzikā un pasaulē. Latvijas mūziķi starptautiskajā apritē pēdējo divdesmit gadu laikā. 

Krāj.: Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte. 

Rīga: Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds, Latvijas Republikas Ārlietu 

ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais arhīvs 2014, 55.–61.  lpp. 

 Lithuanian presence in the first Latvian opera “Baņuta”. Some interesting facts in 

Latvian music history. In: Ars et Praxis II. Vilnius: Lithuanian Academy of Music 

and Theatre, 2014, Pp. 11–25. 

 

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

authorship. In: Dzieło muzyczne i jego twórcy / The Musical Work and its Creators 

(10). Bydgoszcz: Akademia Muzycna im. Feliksa Nowowiejskiego, 2015, Pp. 177–

190.  

Izstrādātās publikācijas: 

 Modernism as a Marginal Phenomenon in the Context of National Musical Culture: 

Some Local Historical Experiences Peculiarities between the Two World Wars. 

Pieņemts publicēšanai periodiskajā izdevumā Lietuvos muzikologija / Lithuanian 

Musicology. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre,    20 p. 

 The National Music Identity in the Global Cultural Crossroad. Some Still Topical Local 

Problems in the Latvian Music History Writing. Pieņemts publicēšanai periodiskajā 

izdevumā Musicology and Cultural Science. Tbilisi:      V. Sarajishvili State 

Conservatoire, 15 p. 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Referāts Mūzikā un pasaulē. Latvijas mūziķi starptautiskajā apritē pēdējo divdesmit 

gadu laikā. Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības II zinātniskā konference Latvija 

ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte , Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā, 2014. gada 6.–7. oktobrī.  

 Konferences lekcija (Key-note lecture) The First Modernism Aesthetics and Style 

Examples in Latvian Composers Music of 20
th

 Century the Twenties and Thirties. 

Jānis Kalniņš, Opera Hamlet.  Starptautiska zinātniskā konference Modernisation in 

the Music of Eastern Europe (1900–1940): The Perspective of Paratactic 

Comparativism. Viļņā (Lietuva), Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā, 2014.  gada 

16.–18. oktobrī. 

 Referāts The National Music Identity in the Global Cultural Crossroad. Some Still 

Topical Local Problems in the Latvian Music History Writing . Starptautiska 

zinātniskā konference Musical Identity and Cultural Crossroad. Tbilisi (Gruzija), V. 

Sarajišvili Tbilisi konservatorijā, 2015. gada 17.–18. aprīlī.  

 Lekcija Latvian Vocal Music. View through the opera's genre history. Eiropas 

dziedāšanas skolotāju asociācijas / European Voice Teachers Association kongresā 

Eurovox, Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 2015. gada 18. – 20. 

jūnijā. 

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

 Recenzents Ievas Ginteres promocijas darba – disertācijas Konceptu mūzika latviešu 

jaunākās paaudzes komponistu darbos aizstāvēšanā JVLMA promocijas padomes 

sēdē 2014. gada 4. decembrī. 

 Vieslekcija V. Sarajišvili Tbilisi konservatorijā, 2015. gada 16. aprīlī: Between 

Stylistically Conservative Post-Modernism and Neo-Avantgarde Twinkle: Situation 

in Latvian Academic Music Sphere at the Beginning of the 21st century. 

 Vieslekcija Viļņas Mūzikas un Teātra akadēmijā (Lietuva) 2015.  gada 6. maijā: 

Latvian composers operas in 21st century early: significant historical themes and 



791 

 

exotics, artistically quotations and allusions between Avant-garde experiments and 

Neo-romantic sensuality. Nordplus mobilitātes programmas ietvaros. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences Modernisation in the Music of Eastern 

Europe (1900–1940): The Perspective of Paratactic Comparativism. organizācijas 

komitejas loceklis. Viļņā (Lietuva), Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā, 2014. 

gada 16.–18. oktobrī. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 

mainīgais Daugavpils Universitāte, 2015. gada 7. maijā organizācijas komitejas un 

redakcijas kolēģijas loceklis. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas 

kolēģijas loceklis. 

 Daugavpils Universitātes zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais 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. 

 Latvijas Zinātnes padomes eksperts Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija. 

 2. starpdisciplināras zinātniskās konferences Mūzikas pētījumi Latvijā organizēšana 

un vadīšana JVLMA 2015. gada 26. – 27. martā. 

 Metodiskā darba semināru organizēšana un vadīšana mūzikas vidusskolu mūzikas 

teorētisko priekšmetu pedagogu 2014. gada novembrī un 2015. gada februārī-martā, 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Kultūras Centru. 

 Lekcija  Alfrēda Kalniņa Baņuta: pirmā latviešu opera mazzināmu faktu 

kultūrvēsturiskajā kontekstā. 2014. gada 27. oktobrī tālākizglītības kursos Latvijas 

mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas teorētisko mācību priekšmetu 

skolotājiem (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Lekcijas  Jaunākā perioda Latvijas komponistu mūzikas aktuālo stila tendenču 

panorāma un Mūsdienu Latvijas jaunākās un vidējās paaudzes komponisti - 

modernisti un eksperimentētāji. Aktuālās tendences jaunākā perioda Latvijas 

komponistu operās. 2014. gada 29. un 31. oktobrī tālākizglītības kursos Latvijas 

vispārizglītojošo vidusskolu mūzikas mācību priekšmeta skolotājiem (organizētājs 

RDKS atbalsta biedrība). 

 

lektore, Mg. art. Baiba Kurpniece 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Dalība  konferencē Symphony orchestras in the twenty-first century: between social 

relevance and digital technologies  (2014. gada  12.- 14. februāris,  l’Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales de Paris ). 

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

 Lekcijas projekta  „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība“ ietvaros 

(2014. gada oktobris/novembris) (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Laikmetīgās mūzikas seminārs Metodiskās dienas ietvaros Talsu mūzikas skolā 

(2015. gada 15. aprīlis). 

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

mūzikas vēsture integrētajā kursā Rīgas Stradiņa universitātē neformālās izglītības 

programmā Inteliģences akadēmija. 

 Dalība Pjēra Bulēza daiļradei veltītā seminārā Erasmus+ personāla mācību 

moblitātes programmas ietvaros (2015. gada 18.-22. marts, Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris/ Philharmonie de Paris).  

 Studiju kursa 20.gs.modernisma mūzikas stilistika pilnveide. 

 Piedalīšanās  valsts  kamerorķestra „Sinfonietta Rīga“ 2014./2015. gada sezonas 
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koncertprogrammu praktiskajā realizācijā. 

 Piedalīšanās  Rudens kamermūzikas festivāls 2014 koncertprogrammu praktiskajā 

realizācijā. 

 Piedalīšanās starptautiskā zinātniski-mākslinieciskā projekta MetaMind praktiskajā 

realizācijā. 

 Piedalīšanās  Joerg Widmann (klarnete)  un  Sol Gabetta (čells) meistarklašu 

organizēšanā J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 

3. Mākslinieciski radošais darbs 

 Rudens kamermūzikas festivāla 2014 mākslinieciskā satura koncepcijas izstrāde. 

 Valsts  kamerorķestra „Sinfonietta Rīga“ 2014./2015. gada  sezonas 

koncertprogrammu mākslinieciskā satura koncepcijas izstrādē.  

 Māksliniecisko procesu recenzējošs izvērtējums LR  3 raidījumos Post factum un 

Orfeja auss.  

 

profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Izstrādātās publikācijas: 

 Tembrafaktūras aspekti Maijas Einfeldes Koncertā altam un orķestrim (analītiska 

skice). Iesniegts publicēšanai JVLMA izdevumam Mūzikas akadēmijas raksti. 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Referāts Tembrafaktūras aspekti Maijas Einfeldes Koncertā altam un orķestrim 

(analītiska skice) JVLMA 2. starpdisciplinārajā konferencē Mūzikas pētījumi 

Latvijā, Rīga, JVLMA, konferencei 27.03.2015. 

 Referāts Par dialoģiskumu Maijas Einfeldes Koncertā altam un orķestrim. Augavpils 

universitātes 10. starptautiskā konference Mūzikas zinātne: pastāvīgais un 

mainīgais, 07.05.2015.  

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

 Lekciju (PP, nošu materiāla un teksta) sagatavošana un prezentācija mūzikas 

pedagogu tālākizglītības kursos: Inovatīvas mācību metodes profesionālās ievirzes 

izglītības programmās un vidējās profesionālās izglītības programmās mūzikas 

teorētiskajos priekšmetos. Lekcija Problēmsituācijas muzikoloģijā. 2014. gada 28. 

oktobris (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas 

kolēģijas locekle. 

 JVLMA Doktorantūras padomes locekle. 

 JVLMA Zinātniskās padomes locekle. 

 

lektore, Mg. art. Ieva Pāne 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Izstrādātās publikācijas: 

 Par Bārtas tradicionālo mūziku. Plānots iesniegt publicēšanai JVLMA izdevumā 

Mūzikas akadēmijas raksti (darbs pie teksta izstrādes uzsākts un tiks turpināts).  

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

 Lauka pētījumi Bārtā – BEA 85 gadu jubilejas pasākuma dokumentēšana 

(2014.19.07.), darbs Bārtas sabiedriskajā muzejā (iegūtas apm. 200 fotogrāfiju un 

dokumentu kopijas. 

 Darbs pie studiju kursu Lauka pētījumi un Arhīvu prakse pārveides un 

aktualizācijas. 

 Divu V. Šmīdberga un piecu A. Engelmaņa opusu sagatavošana pirmpublicēšanai 

(zinātniski komentēti nošu izdevumi). 

  



793 

 

 

profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publikāciju izstrāde: 

 Darbs pie raksta par komponista Ata Stepiņa radošā mantojuma analīzi.  

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

 Paula Hindemita mūzikas polifonā faktora vizuālo shēmu izstrāde  

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas 

kolēģijas loceklis. 

3. Mākslinieciski radošā darbība 

Kompozīcijas: 

 Nakts triptihs altam un klavierēm. 

 Dienas triptihs altam un klavierēm. 

 Vasaras trio divām klavierēm. 

 Rīgas valsis diviem koriem, kokļu ansamblim un krievu tautas instrumentu 

orķestrim  

 

lektore, Mg. art. Ieva Rozenbaha 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

 Fūga latviešu komponistu sakrālajos vokāli instrumentālajos darbos . 

Konferences referātu krājums Māksla un mūzika kultūras diskursā. III 

starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes augstskola, 

2014, 150.-156.lpp. 

 2015. gada 22. jūnijā JVLMA promocijas padomē aizstāvēts promocijas darbs – 

disertācija Polifonija latviešu komponistu sakrālajos vokāli instrumentālajos 

darbos, iegūts mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāds muzikoloģijā. 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Piedalīšanās III starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Māksla un 

mūzika kultūras diskursā Rēzeknes augstskolā 2014.g. 19.-21. septembrī ar 

referātu Fūga latviešu komponistu sakrālajos vokāli instrumentālajos darbos  

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

 Piedalīšanās ar lekcijām Polifonijas teorija praksē un Polifonas mūzikas analīze 

Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas teorētisko mācību 

priekšmetu skolotājiu tālākizglītības kursos 2014.g. 29.oktobrī.  

 Piedalīšanās Rīgas Interešu izglītības Metodiskā centra rīkotajos pedagogu 

kvalifikācijas pilnveides kursos ar tēmu Harmoniskā dzirde: praktiski 

vingrinājumi harmoniskās dzirdes attīstīšanai darbā ar bērnu un jauniešu 

koriem 2015.g. 23.janvārī un 18. martā (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Mūzikas teorijas nodarbību vadīšana Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotās 

tālākizglītības programmas Latviešu dejas skola sesijās 2014.g. oktobrī, 2015.g. 

janvārī, martā, jūnijā. 

 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. 

 Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija angļu valodā (paredzēts dažādu studiju 

programmu ERASMUS studējošajiem) izstrāde, vadīšana, pārbaudīšana praksē, 

aktualizēšana. 

 Lekciju un nodarbību gatavošana un aktualizēšana. 

 Koncertmeistares – ērģelnieces pienākumi Rīgas izglītības iestāžu koru konkursa 

laurātu koncertā Rīgas gailis 2015 2015.g.maijā. 
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lektore, Mg. art. Zane Šmite 

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

 06.09. Tradicionālo dziesmu dziedāšanas darbnīca Valsts Izglītības satura centrs 

rīkotajā Folkloras skolotāju vasaras skolā Līvānos. 

 12.09.-14.09. tradicionālās dziedāsanas meistarklases f/k Dzērves Luxemburgā.  

 19.09., 24.10.,08.11. Tradicionālās dziedāšanas darbnīca f/k Svātra Daugavpilī. 

 20.09. Jauniešu etnodienas Rēzeknē. Tradicionalās dziedāšanas darbnīca.  

 23.09.,17.10., 11.11.,05.12 Nacionālā Kultūras centra rīkotie semināri, 

gatavojoties starptautiskajam folkloras festivālam Baltika 2015. Praktiskās 

tradicionālās dziedāšanas nodarbības Rīgā, Dobelē, Rēzeknē un Kuldīgā.  

 18.10. Lektore un praktisko nodarbību vadītāja Valsts Izglītības satura centra 

Folkloras skolotāju profesionālās pilnveides kursos Rīga, VISC.  

 28.10. Lektore Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrības organizētajos 

Tālākizglītības kursos Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas 

teorētisko mācību priekšmetu skolotājiem P.Jurjāna mūzikas skolā.  

 07.11., 14.11., 26.11. un 28.11. Lektore tālākizglītības kursos Kolektīvās 

muzicēšanas aspekti profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības 

programmā „Pūšaminstrumentu spēle” un “Stīgu instrumentu spēle” Rēzeknē un 

Rīgā. 

 15.11 un 29.11. Lektore Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrības organizētajos 

kursos „Inovatīvas mācību metodes un satura elementi mācību priekšmetos 

“Mūzika”, “Mūzikas valodas” dažādu veidu izglītības programmās”.  

 18.-22.11. lektore starptautiskā tradicionālās dziedāšanas konferencē Voice Trad 

Karaliskajā Mūzikas koledža Stokholmā, Zviedrija. 

 12.01. Nacionālā Kultūras centra rīkotie semināri, gatavojoties starptautiskajam 

folkloras festivālam Baltika 2015. Praktiskās tradicionālās dziedāšanas 

nodarbības Siguldā. 

 17.01., 14.02.,14.03. Lektore un praktisko nodarbību vadītāja  Valsts Izglītības 

satura centra Folkloras skolotāju profesionālās pilnveides kursos Rīga, VISC.  

 24.-25.01. Latviešu tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas Varšavā, Polija.  

 27.-28.01. Tradicionālās dziedāšanas nodarbības ar grupu „Rēvele” Tallina, 

Igaunija. 

 06.03., 13.03.,27.03.,10.03., 18.04. Darbs žūrijā Valsts Izglītības satura centra 

rīkotajā bērnu un jauniešu folkloras ansambļu skatē Rīgā, Iecavā, Upītē, 

Rogovkā, Katlakalnā un Dignājā. 

 19.03.-21.03.  Pieredzes apmaiņas brauciens (lekcija, praktiskas nodarbības, 

diskusijas) uz Stokholmas Karalisko koledžu, Zviedrija.  

 28.-29.03. Tradicionālās dziedāšanas nodarbības ar Upītes jauniešu fk Upītē.  

 22.-23.05. Tradicionālās dziedāšanas nodarbības ar grupu Rēvele Tallina, 

Igaunija. 

 18.-20.06. Lektore starptautiskā dziedāšanas skolotāju konferencē Eurovox 2015 

JVLMA, Rīga. 

 JVLMA Etnomuzikoloģijas klases studentu koncerts 01.12. 2014.  “Skaņu 

kupenā” RTU. 

 Organizarote un lektore Dziedāšanas skolotāju starptautiskajā konferencē 

Eurovox 2015 18.-20.jūnijā JVLMA, Rīgā. 

 Organizatore un nodarbību vadītāja XI Skolēnu un jauniešu dziesmu un deju 

svētku folkloras sadaļā. 

2. Mākslinieciski radošā darbība 

 13.10. soliste RTU Zelta koru koncertā RTU Rīgā. 

 14.12. koncerts ar grupu Iļģi Cēsu koncertzālē. 

 15.12. koncerts ar grupu Iļģi Nacionālajā bibliotekā. 
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 20.12. koncerts ar grupu Iļģi Jaunjelgavas k/n. 

 21.12. koncerts ar grupu Iļģi Koncertzālē Rīga Rīgā. 

 10.04. dalība RTU rīkotajā festivālā “Gaviles”. 

 27.04. soliste E.Ešenvalda multimediālajā simfonijā “Nordic Light”.  

 01.05. koncerts Nacionālajā bibliotēkā kopā ar tradicionālo dziedātāju Naģeždu 

Fiļipovu (Vjatka, Krievija) konferencē “Starp patiesību un varu: rakstnieku 

dažādās lomas Eiropas vēsturē”. 

 05.06. koncerts ar grupu Iļģi Drustos, festivālā “Rodam Raunas novadā”.  

 Koncerti ar Trio Šmite Kārkle Cinkuss 08.10.2014, 13.11.2014., 22.01.2015., 

17.06.2015. Rīgā, 13.04.2015 Zagrebā, 02./03.05.2015. Dublinā, 05.05.2015. 

Turaidā, 15.06.2015. Dzintaros, Jūrmalā. 
 

lektore, Mg. art. Ieva Tihovska 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

 2014. gada 12. decembrī JVLMA promocijas padomē aizstāvēts promocijas darbs – 

disertācija Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā, iegūts 

mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāds muzikoloģijā. 

Izstrādātās publikācijas: 

 Raksts par Kārsavas un Ludzas vokālo tradicionālo mūziku tradicionālās 

dziedāšanas grupas Saucējas CD Kārsavas un Ludzas dziesmas bukletam. 

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

 Pabeigta Daces Nastevičas sastādītā suitu deju krājuma satura redaktūra. 

 Recenzija humanitāro zinātņu žurnālam Letonika par LU LFMI grāmatu Folkloras 

vākšana fotogrāfijās (iesniegta publicēšanai). 

 Lekcija Tonālā harmonija tradicionālajā un populārajā mūzikā 2014. gada 28. 

oktobrī tālākizglītības kursos Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu 

mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotājiem (organizētājs RDKS atbalsta 

biedrība). 

  Četras lekcijas par Latvijas tradicionālo mūziku Latvijas Nacionālā kultūras 

centra folkloras skolas sesijās. 

 Lekcija par Latvijas čigānu mūziku Ekonomikas un kultūras augstskolas 

bakalaura studiju programmai Kultūras vadība. 

 Ar divām lekcijām par latviešu tautas deju publicēšanu un TDA veidošanu 

papildināts horeogrāfijas bakalaura studiju programmas kurss Folklora un 

etnogrāfija. Ar divām populārās mūzikas analīzes lekcijām papildināts 

etnomuzikoloģijas bakalaura programmas kurss Mūzikas teorija un analīze. 

Izveidots kursam Teorija un analīze nepieciešamo izmaiņu plāns. 
 

HOREOGRĀFIJAS KATEDRA 

Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība 

Radošais darbs:  
 Horeogrāfe, koncertprogrammas 

iestudējums Zitas Errs baleta 

studijas koncertiem 

 

Zita Errsa 2015.g.  jūnijs Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. Tālāka 

pieredzes nodošana studentiem, 

apvienojot personiskās teorētiskās 

un praktiskās atziņas. 

Horeogrāfe,  Zitas Errs baleta 

studijas koncertprogramma  

Pērnavas Mākslas namā, 

sadarbība ar Kersti Adamson 

baleta studiju 

 

Zita Errsa 2015.g. 

decembris, 

Pērnava, 

Igaunija 

 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. Tālāka 

pieredzes nodošana studentiem, 

apvienojot personiskās teorētiskās 

un praktiskās atziņas. Klasiskā 

baleta popularizēšana  

Horeogrāfe,  Zitas Errs baleta Zita Errsa 2015.g. 18.-21. Praktiskā horeogrāfa darba 
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studijas dalība Starptautiskajā 

baleta konkursā Prāgā 

marts, Prāga, 

Čehija 

pieredze, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. Tālāka 

pieredzes nodošana studentiem, 

apvienojot personiskās 

teorētiskās un praktiskās atziņas. 

U.  Prauliņa baleta „Sniegbaletīte 

un septiņi  rūķīši” Latvijas 

Nacionālā operā   

ar Rīgas horeogrāfijas 

vidusskolas 45 audzēkņiem, 

jauna izpildītāju sastāva 

sagatavošana  

Kaupuža  

Regīna  

 

Latvijas 

Nacionālā 

opera  

2014/15 gada 

sezonā ir 

notikušas 6 

baleta izrādes 

Klasiskās baleta leksikas 

 izmatošanas  iespēju izpēte 

stilizētā mūzikā 

 B. Skultes baleta “ Koklētājs un 

velns”  viesizrāde Liepājas  Trešā 

baletmeistara Leona Brunava 

piemiņai veltītā Starptautiskais 

bērnu baleta festivālā 

Kaupuža  

Regīna  

 

Liepājas teātrī 

2014. Gada 26. 

oktobrī 

Klasiskās baleta leksikas 

 izmatošanas  iespēju izpēte 

stilizētā tautas  mūzikā 

Klasiskā un Laikmetīgā baleta 

variāciju Pas de deux un     Pas 

de trois  iestudējumi Rīgas 

horeogrāfijas vidusskolas 

audzēkņiem  

Kaupuža  

Regīna  

 

Latvijas 

Nacionālā 

operā, 2015. 

maijs 

Klasiskā  un  laikmetīgā baleta 

leksikas izmatošanas  iespēju 

izpēte  

XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un 

 deju svētku pūtēju orķestru 

koncerta 

 Rīgas novada horeogrāfe 

 

Valda 

Vidzemniece 

2015. gada 9. 

augusts 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, specifiska hor. žanra 

apgūšana, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. Tālāka 

pieredzes nodošana studentiem, 

apvienojot personiskās teorētiskās 

un praktiskās atziņas. 

JVLMA Horeogrāfijas katedras  

studentu radošo projektu 

mākslinieciskā 

 vadība 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

2014./2015. 

st.gads 

 Radošā, organizatoriskā un 

pedagoģiskā pieredze 

JPO Auseklītis Show 

programmas  

Horeogrāfe 

XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku pūtēju 

orķestru koncertā 

 

Valda 

Vidzemniece 

Rīga, Ķīpsala 

2015. gada 9. 

augusts 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, specifiska žanra 

apgūšana, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. 

Rīgas 6. vidusskolas PO  I  defilē 

programmu horeogrāfe 

 

Valda 

Vidzemniece 

2014./2015. Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, specifiska žanra 

apgūšana, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. 

Kustību konsultante A. Jansona 

mūziklā Sprīdītis  (Rīgas 6. 

vidusskolas iestudējums)  

 

Valda 

Vidzemniece 

Rīga, RLB 

Lielā zālē 

2014. gada  5. 

oktobris 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, specifiska žanra 

apgūšana, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze.  

Horeogrāfe projektā Puškina 

laika balle Rīgas Purvciema 

klasiskajā ģimnāzijā 

 

Janīna 

Martinsone 

2014.g.25. 

oktobris, Rīga 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Horeogrāfe TDA Dancītis 

jubilejaskoncertā, Skotu deja 

 

Janīna 

Martinsone 

2015.g.  

janvāris, Rīga 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze 
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 Horeogrāfe projektā Ziemsvētku 

balle Rīgas 13.vidusskolā 

 

Janīna 

Martinsone 

2014. gada 

decebrid Rīga 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Horeogrāfe Saldus deju grupas 

dalībai Latviešu kultūras dienām 

Gruzijā, deja Lezginka 

 

Janīna 

Martinsone 

2015. Saldus Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Horeogrāfe, JVLMA 

Horeogrāfijas katedras un  Džeza 

mūzikas katedras radošās 

sadarības projektā -  koncertā Ir 

laiks džezam  

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece, 

 

2014.g. 4. 

novembris 

JVLMA Lielā 

zāle 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. Tālāka 

pieredzes nodošana studentiem, 

apvienojot personiskās 

teorētiskās un praktiskās atziņas. 

  

 

Organizatoriskais darbs 

 JVLMA Horeogrāfijas katedras 

un Džeza mūzikas katedras 

radošās sadarbības projekts -  

koncerts Ir laiks džezam; piedalās 

JVLMA Horeogrāfijas katedras, 

Džeza mūzikas katedras studenti, 

Latvijas Nacionālā baleta solisti.  

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece, 

 

2014.g. 4. 

novembris, 

JVLMA Lielā 

zāle 

Studējošo radošās aktivitātes 

veicināšana, radošā potenciāla 

paplašināšana, darba pieredze 

radošā grupā,  darba metožu 

pilnveidošana.  

 

20. StarptautiskāBaltijas baleta 

festivālā atklāšana:  JVLMA 

Horeogrāfijas katedras un Džeza 

mūzikas katedras radošās 

sadarbības projekts -  koncerts Ir 

laiks džezam  

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece, 

 

2015.g. 2. 

aprīls, Rīgas 

Centrālā 

Dzelzceļa 

stacija 

Studējošo radošās aktivitātes 

veicināšana, radošā potenciāla 

paplašināšana, darba pieredze 

radošā grupā,  darba metožu 

pilnveidošana; pieredze 

starptautiskos projektos  

 

JVLMA Horeogrāfijas katedras, 

Džeza  

mūzikas katedras un RISEBA  

Audiovizuālās komunikācijas 

katedras sadarbības projekts – 

koncerts. 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

2015.g. 5. 

marts, 

Rīga RISEBA 

Studējošo radošās aktivitātes 

veicināšana, radošā potenciāla 

paplašināšana  (video projekciju 

izmantošana horeogrāfijā), darba 

pieredze radošā grupā,  darba 

metožu pilnveidošana.  

 

JVLMA Horeogrāfijas katedras un 

Spānijas vēstniecības sadarbības projekts: 

Marilusa Arcasa dejas kompānijas La 

forma – co  

izrāde Postošās slāpes un 

M. Arcasa meistarklases laikmetīgajā dejā 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

2015. gada 

26.februāris, 

JVLMA 

Starptautiskas sadarbības 

veicināšana, studiju kvalitātes 

uzlabošana, darba metožu 

pilnveidošana, pieredze 

starptautiskos projektos 

 

Koncerts IX Starptautiskā bērnu 

un jauniešu Horeogrāfijas 

festivāla Rīgas pavasaris 2015 

ietvaros: JVLMA Horeogrāfijas 

katedras studentu kompozīcijas  

 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

 

2015.g. aprīlis, 

Rīga, 

Maskavas 

nams 

Studējošo radošās aktivitātes 

veicināšana, radošā potenciāla 

paplašināšana,  darba metožu 

pilnveidošana,  pieredze 

starptautiskos projektos 

 

 Kontakti ar viespasniedzējiem,  

meistarklašu organizēšana: 

Romas Nacionālās Dejas 

akadēmijas klasiskās dejas 

pasniedzējas Clarisa Mucci 

meistarklases   

Zita Errsa, 

Regīna 

Kaupuža, 

Valda 

Vidzemniece 

2014.g. 

29.septembris-

3.oktobris, 

JVLMA 

Starptautiskas sadarbības 

veicināšana, studiju kvalitātes 

uzlabošana, darba metožu 

pilnveidošana. 
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Kontakti ar viespasniedzējiem,  

meistarklašu organizēšana: 

Antverpenes Karaliskās 

konservatorijas laikmetīgās dejas 

pasniedzēja Cris de Feyter 

meistarklases  

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

 

2015.g. 9.-13. 

februāris, 

JVLMA 

Starptautiskas sadarbības 

veicināšana, studiju kvalitātes 

uzlabošana, darba metožu 

pilnveidošana. 

Kontakti ar viespasniedzējiem,  

meistarklašu organizēšana: 

meistarklases Starptautiskā bērnu 

un jauniešu horeogrāfijas festivāla 

Rīgas pavasaris 2015 ietvaros 

(pasniedzēji no Baltkrievijas, 

Šrilankas, Krievijas); 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

 

2015. 

februāris-

aprīlis, 

JVLMA 

Starptautiskas sadarbības 

veicināšana, studiju kvalitātes 

uzlabošana, darba metožu 

pilnveidošana. 

Kontakti ar viespasniedzējiem un 

meistarklašu plānošana 

2015./2016. akadēmiskajam 

gadam. 

 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece, 

Regīna Kaupuža 

2014./2015.st.

g. 

Starptautiskas sadarbības 

veicināšana, studiju kvalitātes 

uzlabošana, darba metožu 

pilnveidošana. 

Pētnieciskais darbs:  
 Publikācija DU Mākslas 

zinātņu  

institūta izdevumam ARS 

TEMPUS:  

Trends of Modernism in the 

Repertoire of the LNO Ballet 

Company in the 20s-30s of the 

20th century. ISSN 2255-9396 

Valda Vidzemniece 2014.g. oktobris Spēja sniegt studējošiem  

daudzpusīgu informāciju par 

horeogrāfijas mākslas 

attīstības specifiku Latvijā 20. 

gs. 1. pusē, patstāvīgā pētījuma 

materiālu izmantošana studiju 

kursā Dejas  vēsture. 

 Valda 

Vidzemniece 

2014.g. oktobris Spēja sniegt studējošiem  

daudzpusīgu informāciju par 

horeogrāfijas mākslas attīstības 

specifiku Latvijā 20. gs. 1. pusē, 

patstāvīgā pētījuma materiālu 

izmantošana studiju kursā Dejas  

vēsture. 

Dalība LKA starptautiskajā  

zinātniskajā konferencē  

Kultūras krustpunkti VIII ar 

referātu: 

Mila Cīrule. Latviete 

modernās dejas pasaulē. 

Valda Vidzemniece 1914. gada 

novembris, Rīga 

Profesionālo kompetenču 

pilnveidošana, profesionālie 

kontakti, starptautiska projekta 

pieredze 

Valda 

Vidzemniece 

1914. gada 

novembris, Rīga 

Profesionālo kompetenču 

pilnveidošana, profesionālie 

kontakti, starptautiska projekta 

pieredze 

Publikācijas sagatavošana  

LKA  

izdevumam Tēzes. 

Starptautiskā konference 

Kultūras Krustpunkti 2014: 

Mila Cīrule. Latviete 

modernās dejas pasaulē. 

Valda Vidzemniece 2015. jūlijs Profesionālā pilnveidošanās, 

pētnieciskā darba pieredze. 

Zināšanu pilnveidošana dejas 

un baleta vēsturē. Spēja sniegt 

studējošajiem  daudzpusīgas  

zināšanas  Latvijas dejas 

vēsturē. 

Valda 

Vidzemniece 

2015. jūlijs Profesionālā pilnveidošanās, 

pētnieciskā darba pieredze. 

Zināšanu pilnveidošana dejas un 

baleta vēsturē. Spēja sniegt 

studējošajiem  daudzpusīgas  

zināšanas  Latvijas dejas vēsturē. 

Dalība starpdisciplinārajā 

konferencē Mūzikas pētījumi 

Latvijā ar referātu: Mūzika un 

mūziķi modernās dejas 

kontekstā Latvijā 20. gadsimta 

1.pusē. 

 

Valda Vidzemniece 2015.g. Profesionālā pilnveidošanās, 

pētnieciskā darba pieredze. 

Zināšanu pilnveidošana dejas 

un baleta vēsturē. Spēja sniegt 

studējošajiem  daudzpusīgas  

zināšanas  Latvijas dejas 

vēsturē. 

Valda 

Vidzemniece 

2015.g. Profesionālā pilnveidošanās, 

pētnieciskā darba pieredze. 

Zināšanu pilnveidošana dejas un 

baleta vēsturē. Spēja sniegt 

studējošajiem  daudzpusīgas  

zināšanas  Latvijas dejas vēsturē. 

Publikācijas sagatavošana 

JVLMA Rakstiem: Mūzika un 

mūziķi modernās dejas 

kontekstā Latvijā 20. gadsimta 

1.pusē. 

Valda Vidzemniece 2015.g. 

septembris 

Profesionālā pilnveidošanās, 

pētnieciskā darba pieredze. 

Zināšanu pilnveidošana dejas 

un baleta vēsturē. Spēja sniegt 

studējošajiem  daudzpusīgas  

zināšanas  Latvijas dejas 

vēsturē. 

Valda 

Vidzemniece 

2015.g. septembris Profesionālā pilnveidošanās, 

pētnieciskā darba pieredze. 

Zināšanu pilnveidošana dejas un 

baleta vēsturē. Spēja sniegt 

studējošajiem  daudzpusīgas  

zināšanas  Latvijas dejas vēsturē. 

Darbs pie Klasiskās dejas 

terminu  vārdnīcas 

papildinājuma. 

Regīna Kaupuža 2014./2015.  Klasiskās dejas teorijas un 

pasniegšanas metodikas 

pilnveidošana 

Regīna 

Kaupuža 

2014./2015.  Klasiskās dejas teorijas un 

pasniegšanas metodikas 

pilnveidošana 

Dokumentāla Televīzijas 

filma 

Regīna Kaupuža 2014. gada 

aprīlis  

Latvijas baleta vēstures izpēte; 

spēja sniegt 

   



799 

 

 “Dzīve baletā” Rīgas balets, 

20.gs. 70.-80. gadi   

studējošiem  daudzpusīgu 

informāciju par 

individualitātes nozīmi 

personības veidošanā skatuves 

mākslā dejas jomā. 

Kultūrvēsturisks pētījums 

Modernā deja Latvijā 20. 

gadsimta pirmajā pusē. 

Valda Vidzemniece 2013./2014. Spēja sniegt studējošiem  

daudzpusīgu informāciju par 

horeogrāfijas mākslas 

attīstības specifiku Latvijā 20. 

gs. 1. pusē, patstāvīgā pētījuma 

materiālu izmantošana studiju 

kursā Dejas  vēsture. 

   

Maģistra diplomreferāta 

vadīšana:   

Divdejas elementi latviešu 

skatuviskajā tautas dejā 

(Marians Butkevičs) 

Valda Vidzemniece 2014./2015. Pētnieciskā darba aktivizēšana 

JVLMA Horeogrāfijas katedrā 

   

Citi: 
 Festivāla patronese, X 

Starptautiskais bērnu un 

jauniešu horeogrāfijas 

festivāls Rīgas pavasaris 

2015.  

Zita Errsa 2015.g. aprīlis Iespēja iepazīt un izanalizēt 

horeogrāfijas mākslas un dejas 

pedagoģijas attīstības 

 virzienus un   tendences. Darba 

pieredze starptautiskā projektā. 

 

Tālākizglītība, meistarklases, kursi, semināri: 

 

Romas Nacionālās 

Dejas akadēmijas 

klasiskās dejas 

pasniedzējas Clarisa 

Mucci meistarklases   

Regīna 

Kaupuža, 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

2014.g. 

29.septembris-

3.oktobris, 

JVLMA 

 Starptautiskas pieredzes 

pārņemšana. Iepazīšanās ar 

klasiskās dejas apmācības metodēm  

pedagoģiskās pieredzes 

bagātināšana. 

Antverpenes Karaliskās 

konservatorijas 

laikmetīgās dejas 

pasniedzēja Cris de 

Feyter meistarklases 

laikmetīgajā dejā 

Valda 

Vidzemniec,  

 

2015.g. 9.-13. 

februāris, JVLMA 

Starptautiskas pieredzes 

pārņemšana. Iepazīšanās ar 

laikmetīgās dejas apmācības 

metodēm un treniņu sistēmām, 

pedagoģiskās pieredzes 

bagātināšana. 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz 

starptautisko dejas 

festivālu IpulsTanz Vīnē 

Erasmus mobilitātes 

programmas ietvaros, 

dalība meistarklasēs 

Valda 

Vidzemniece 

2015.g. augusts, 

Vīne, Austrija 

 

Iepazīšanās ar citu pedagogu darba 

organizācijas metodēm; 

starptautiskas  dejas pedagoģiskās 

un metodiskās pieredzes iepazīšana 

un pārņemšana. Starptautisku 

kontaktu dibināšana; darba metožu 

pilnveidošana. 

Studijas Latvijas 

Kultūras akadēmijas 

doktorantūrā 

Valda 

Vidzemniece 

2014./2015. Profesionālā pilnveidošanās, jaunu 

zināšanu un pieredzes apguve 

Promocijas darba 

sagatavošana  RPIVA 

doktorantūrā 

Regīna 

Kaupuža 

2014./2015. Profesionālā pilnveidošanās, jaunu 

zināšanu un pieredzes apguve 
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4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, profesoru grupu, 

laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju 

programmu īstenošanā. 

 

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 

Horeogrāfijas katedra 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra 

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 

Klavieru  katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianisma vēsture +   Klavierspēle 

Klavierspēle +   

Kolokvijs specialitātē +   

Brīvā improvizācija   + Klavierspēle 

Akordeona 

spēle u.c. 

Vispārējā metodika/taustiņ-

instrumentu spēles metodika 

 + 

 

 

 

 Taustiņ-

instrumentu 

spēle 

(klavierspēle, 

akordeona 

spēle, 

ērģeļspēle) 

Klavierspēles metodika  + 

 

 

 

 

C2 

 

C1 

Klavierspēle  

Kompozīcija, 

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

Ērģeļspēle 

Klavierspēles pedagoģiskā 

prakse 

 + 

 

 

 

 

 

C2 

 

C1 

Klavierspēle  

Kompozīcija, 

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

Ērģeļspēle 
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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) 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ērģeļu klase 

Ērģeļbūve un vēsture +    

Ērģeļspēle Teoloģijas pamai +   

Liturģika +   

Himnoloģija +   

Ērģeļspēle +   

Liturģiskā spēle +   

Ērģeļpavadījums un ansamblis +   

Improvizācija +   

Diriģēšana +   

Kolokvijs specialitātē +   

Ērģeļspēle    C1 Klavierspēle 

Ērģeles    C2 

Ērģeles    C2 Klavesīna spēle 

Dziedāšana ērģeļu pavadījumā   + Vokālā mūzika 

Ērģeles   + Kompozīcija 

Radniecīgais instruments: 

Ērģeļspēle  

+   Klavierspēle 

Ērģeļspēles metodika  + 

 

 

C1 

Ērģeļspēle 

Klavierspēle 

Ērģeļspēles pedagoģiskā prakse  + 

 

 

C1 

Ērģeļspēle 

Klavierspēle 

 

Akordeona 

klase 

Akordeona spēle +   Akordeona spēle/ 

 Akordeona spēles vēsture +   

Kolokvijs specialitātē +   

Akordeona uzbūve, apkope, 

remonts 

  + 

Akordeona spēles metodika  +  

 

Akordeona spēle 

Akordeona spēles pedagoģiskā 

prakse 

 + 

 

 Akordeona spēle 

 

 

Profesionālās maģistra studiju programmas 

 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

Klaviermūzikas 

literatūra 

 +  Klavierspēle 

Pianisma vēsture, stils 

un interpretācija 

 +  Klavierspēle 

 

Solo klavierspēle  +  Klavierspēle 

 Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud

. 

 

Inovācijas pianisma 

metodikā 

  

+ 

 

 Klavierspēle 

 

Klavierspēle   + Kameransamblis 

(klavierspēle),  

Klavierpavadīju

ms, Klavieru 

duets 
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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) 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ērģeļu klase 

Ērģeļmūzikas literatūra  +   

Ērģeļspēle Ērģeļmākslas vēsture  +  

Ērģeļspēle  +  

Inovācijas ērģeļspēles 

metodikā 

 +  

Ērģeļpavadījums/ 

ansamblis 

  + 

Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Ērģeļspēle   + Klavierspēle, 

Klavierpavadījums, 

Kameransamblis 

(klavieres), 

Klavesīna spēle, 

Kompozīcija 

 

 

 

Akordeona 

klase 

Akordeona literatūra  +   

Akordeona spēle 

 
Akordeona un radniecīgo 

instrumentu vēsture, stils 

un interpretācija 

  

+ 

 

Akordeona spēle  +  

Akordeonu ansamblis  +  

Akordeona būve, 

labošana un apkope 

  + 

Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 Valsts  

pārbaud. 

 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

Klavieru katedra /akordeona klase/ ērģeļu klase Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 
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Vispārējās klavieru katedras kompetence studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, 

valsts 

pārbaudīju

mus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

 

Vispārējā 

klavieru 

katedra 

 

Klavierspēle +   Mūzikas vēsture un teorija 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Kora diriģēšana 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Simfoniskā orķestra 

diriģēšana Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Pūtēju orķestra diriģēšana 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Vokālā mūzika 

Klavierspēle +   Instrumentālā mūzika 

Ērģeļspēle Klavierspēle   + 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle   + Instrumentālā mūzika 

Klavesīna spēle Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Instrumentālā mūzika 

Akordeona spēle Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Stīgu instrumentu spēle 

(vijole, alts, čells, kontrabass, 

arfa,  kokle) 
Klavierspēle   + 

 

Klavierspēle +   Pūšaminstrumentu / 

sitaminstrumentu spēle Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Kompozīcija 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Horeogrāfija 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Skaņu režija 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

Vispārējā 

klavieru 

katedra 

Klavierspēle 

 

  + Akordeona spēle; Stīgu 

instrumentu spēle; Pūšam-

instrumentu/ 

sitaminstrumentu spēle 

Klavierspēle 

 

  + Kompozīcija  

Klavierspēle 

 

  + Diriģēšana: Kora diriģēšana, 

Pūtēju orķestra diriģēšana, 

Simfoniskā orķestra 

diriģēšana 

Klavierspēle 

 

  + Kamerdziedāšana; 

Operdziedāšana 
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Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, 

valsts 

pārbaudī-

jumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

 

Kamer-

ansambļa 

un klavier-

pavadījuma 

katedra 

Kameransamblis 

/jauktais/ 

+ 

Prakse 

 + Pūtēju orķestra diriģēšana 

Klavierpavadījums +   + Klavierspēle 

Kameransamblis +  + Klavierspēle 

Stīgu instrumentu spēle 

Koncertmeistara diriģenta 

asistenta māksla 

  + Klavierspēle 

Kameransamblis +  + Akordeona spēle 

Kameransamblis +  + Stīgu instrumentu spēle (arfa, 

kontrabass) 

Kameransamblis /jauktais/   + Pūšaminstrumentu/ sitam-

instrumentu spēle 

Klavieru duets   + Klavierspēle 

 
Profesionālās maģistra studiju programmas  

Kamer-

ansambļa 

un klavier-

pavadījuma 

katedra 

Kameransambļa literatūra  +  Kameransamblis 

(Taustiņinstrumentu spēle ) un 

Kameransamblis 

Stīgu instrumentu spēle  

*) Pūšaminstrumentu spēle 

Kameransambļa vēsture, 

stils un interpretācija 

 +  

Inovācijas kamermūzikā  +  

Kameransamblis 

*) Kameransamblis 

(jauktais) 

 +  

Klavierpavadījuma 

literatūra 

 +   

 

Klavierpavadījums Klavierpavadījuma vēsture, 

stils un interpretācija 

 +  

Klavierpavadījums  +  

Klavieru dueta literatūra  +   

 

Klavieru duets 
Klavieru dueta vēsture, 

stils un interpretācija 

 +  

Klavieru duets  +  

Koncertprakse       Prakse   

Kameransamblis 

Klavierpavadījums, Klavieru 

duets 

Asistenta prakse       Prakse  

Meistarklase             Prakse  

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana         

 Valsts  

pārbaud. 

 

Klavierpavadījums   + Kameransamblis 

(klavierspēle); 

Klavieru duets 

Kameransamblis   + Visu specializāciju un profilu 

jauktie instrumentālie ansambļi 

un klavieru duets 

Klavieru duets   + Kameransamblis 

(klavierspēle); 

Klavierspēle (solo); 

Klavierpavadījums 

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

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Džeza 

mūzikas 

katedra 

Džeza un estrādes 

mūzikas vēsture un 

literatūra 

+   Pūtēju orķestra diriģēšana 

Džeza un estrādes 

mūzikas aranžēšana 

+   

Improvizācija +     

Instrumentālā mūzika  

Džeza mūzika 

Vokālā mūzika Džeza vokāls 

Džeza teorija +   

Džeza mūzikas vēsture +   

Roka un popmūzikas 

vēsture 

+   

Džeza solfedžo +   

Basa spēles pamati +   

Perkusiju spēle +   

Džeza klavierspēle +   

Džeza kombo 

(ansamblis) 

+   

Džeza mūzikas 

praktikums 

+   

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles pamati 

+   

Kolokvijs specialitātē, 

džeza mūzikas vēsture 

un teorija 

+   

Džeza mūzikas mācības 

metodika 

 +  

Džeza mūzikas mācības 

pedagoģiskā prakse 

 +  

Džeza instrumenta spēle +   Instrumentālā mūzika  

Džeza mūzika 

Džeza vokāls +   

Elektronisko 

taustiņinstrumentu spēle 

  + Džeza klavierspēle 

Basģitāras vai 

kontrabasa spēle 

  + Basa spēle 

Izvēles instruments   + Instrumentālā mūzika  

Džeza mūzika 

Vokālā mūzika Džeza vokāls 

Džeza vokāls +    

Vokālā mūzika Džeza vokāls Džeza vokālais 

ansamblis 

+   

Džeza vokālais 

ansamblis - prakse 

+   

Kompozīcija un 

aranžēšana 

+   Džeza vokāls, 

Džeza instrumenta spēle 

Džeza mūzika   + Visas prof. bakalaura studiju 

programmas 

Džeza un populārās 

mūzikas vēsture 

+   Skaņu režija 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju programma/ 

apakšprogramma  

specializācija/ profils 
 

A daļa 

 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

Džeza mūzikas 

katedra 

 

 

 

 

 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Pūšaminstrumentu 

spēle 

Kameransamblis 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Akordeona spēle 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Klavierspēle 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Klavierpavadījums 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Kameransamblis 

(klavierspēle) 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Mūzika un izglītība 

Džeza dziedāšana   + Kamerdziedāšana 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Simfoniskā orķestra 

diriģēšana 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Kora diriģēšana 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Sitaminstrumentu 

spēle 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Pūšaminstrumentu 

spēle 

Džeza mūzikas 

mācības metodika 

  + Mūzika un izglītība 

Džeza mūzikas 

vēsture un literatūra 

 +   

 

 

Džeza mūzika 

 

 

 

Džeza mūzikas stils un 

interpretācija 

 +  

Džeza mūzikas 

aranžēšana 

 +  

Džeza instrumenta 

spēle 

 +  

Džeza mūzikas  

notācija 

 +  

Pavadījums   + 

Ansamblis   + 

Mūsdienu džeza 

mūzikas notācija 

  + 

Koncertprakse  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase  +  

Diploma 

diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 +  

Džeza dziedāšana  +  
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Koncertmeistaru katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaud.) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

 

Koncert-

meistaru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmika +   Mūzikas vēsture un teorija 

Kora diriģēšana +    

Kora diriģēšana Dziedāšana +  + 

Ritmika   + 

Blokflautas spēle   + 

Orķestra diriģēšana   + 

Koris +   

Diriģēšana +   Simfoniskā orķestra diriģēšana 

Operas iestudēšana +   

Diriģēšana +    

 

Pūtēju orķestra diriģēšana 
Pūšaminstrumenta vai 

sitaminstrumentu spēle 

+   

Simfoniskā orķestra diriģēšana   + 

Instrumenta spēle   + 

Kameransamblis +   
Akadēmiskā dziedāšana +    

 

Vokālā mūzika 
Skatuves kustība un deja +   

Ritmika +   

Operdziedāšana +   

Vokālais ansamblis +   

Laikmetīgā dziedāšana   + 

Kamerdziedāšana +   

Diriģēšana +   Instrumentālā mūzika Ērģeļspēle 

Dziedāšana   + 

Diriģēšana un partitūras spēle  +  Instrumentālā mūzika Akordeona 

spēle Akordeona spēle +   

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

Alta, čella spēle Instrumenta spēle   + 

Diriģēšanas pamati   + 

Kontrabasa spēle +   Stīgu instrumentu spēle 

Kontrabasa spēle Instrumenta spēle   + 

Diriģēšanas pamati   + 

Arfas spēle +   Stīgu instrumentu spēle Arfas 

spēle Diriģēšanas pamati   + 

Dziedāšana   + Instrumentālā mūzika 

Solo dziedāšana +   Stīgu instrumentu spēle Kokles 

spēle Kokles spēle +   

Diriģēšana un partitūras spēle  +  

Pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta 

spēle 

+  +  

Pūšaminstrumentu/ 

Sitaminstrumentu spēle Radniecīgais instruments +   

Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu 

kameransamblis 

+  + 

Instrumenta spēle   + 

Diriģēšanas pamati   + 

Diriģēšanas pamati +   Kompozīcija 

Orķestra diriģēšana   + 

Ritmika +    

 

Horeogrāfija 

Latviešu deja +   

Vēsturiskā deja +   

Skatuviskā tautas deja +   

Sarīkojumu deja +   

Klasiskā deja +  + 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
 

A daļa 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Koncert- 

meistaru  

katedra 

 

Diplomdarba programmas 

sagatavošana un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbau-

dījums 

 Horeogrāfija 

Tautu deja   + 

Vijoļspēle/alta spēle/čella 

spēle/kontrabasa 

spēle/arfas spēle/kokles 

spēle 

 +   

Stīgu instrumentu spēle 

Pūšaminstrumentu spēle 

(konkrēts nosaukums) 

 +  Pūšaminstrumentu spēle 

(solo) 

Sitaminstrumentu spēle  +  Sitaminstrumentu spēle 

Kora diriģēšana, darbs ar 

kori 

 +  Kora diriģēšana 

Orķestra diriģēšana  +  Simfoniskā orķestra/Pūtēju 

orķestra diriģēšana 

Kamerdziedāšana  +  Kamerdziedāšana  

Operdziedāšana  +  Operdziedāšana 

Instrumenta spēle 

(stīgu, pūšam/sitam-

instrumenti) 

 +  Mūzika un izglītība 

Instrumenta spēles mācība 

Orķestra diriģēšana   +  

Prof. maģ. studiju 

programma Mūzika 
Kora diriģēšana   + 

Profilinstrumenta spēle   + 

Stīgu 

instrumentu/pūšaminstru

mentu/sitaminstrumentu 

spēle 

  + 

Kamerdziedāšana   + 

Operdziedāšana   + 

Ansamblis   + 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 

 

 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  
Koncertprakse Atbilstošās specializācijas: Stīgu instrumentu spēle/ Pūšaminstrumentu 

spēle 

B daļa apakšnozare Vokālā mūzika 

Studiju kurss  

Koncertprakse Atbilstošās specializācijas 

B daļa apakšnozare  Diriģēšana 

Studiju kurss  

Koncertprakse Diriģēšana  
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Stīgu instrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaud.) 

B 

daļa 
(ierobež

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

Stīgu instrumentu tehnika +   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Stīgu instrumentu tehnika +   Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Vijoļspēle/alta spēle/čella 

spēle/kontrabasa spēle/arfas spēle 

+    

 

Stīgu 

instrumentu 

spēle 

Orķestra repertuārs +   

Orķestra literatūra   + 

Stīgu instrumentu atskaņotājmākslas 

vēsture 

+   

Stīgu kvartets +   

Stīgu instrumenta spēle   + 

Stīgu instrumentu uzbūve un apkope   + 

Kolokvijs specialitātē (vijole, alts, 

čells, kontrabass, arfa) 

Valsts 

pārbaud. 

  

Vispārējā metodika/ stīgu 

instrumentu spēles metodika 

 + 

 

 Stīgu 

instrumentu 

spēle  

Vijoļspēles/alta spēles metodika  + 

 

 Vijoļspēle, alta 

spēle 

Čella  spēles metodika  + 

 

+ Čella spēle, 

Kontrabasa 

spēle 

Kontrabasa spēles metodika  + 

 

 

+ 

Kontrabasa 

spēle, 

Čella spēle 

Arfas spēles metodika  +  Arfas spēle 

Vijoļspēles/alta spēles pedagoģiskā 

prakse 

 + 

 

 Vijoļspēle, alta 

spēle 

Čella  spēles pedagoģiskā prakse  + 

 

 

+ 

Čella spēle, 

Kontrabasa 

spēle 

Kontrabasa spēles pedagoģiskā 

prakse 

 + 

 

 

+ 

Kontrabasa 

spēle, 

Čella spēle 

Arfas spēles pedagoģiskā prakse  +  Arfas spēle 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 

 

 

Kokles 

klase 

 

 

 

 

Kokles vēsture un mūzikas literatūra +    

Kokles spēle Kokles spēle +   

Radniecīgo instrumentu spēle +   

Kokles uzbūve un apkope   + 

Kameransamblis (kokļu)   + 

Brīvais pavadījums un improvizācija +   

Kokļu ansamblis +   

Kolokvijs specialitātē (kokles spēle) Valsts 

pārbaud. 

  

Kokles spēles metodika  +  

Kokles spēles pedagoģiskā prakse  +  
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Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 
A daļa 

(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 Vijoļspēles/alta spēles/čella 

spēles/kontrabasa spēles/ 

arfas spēles literatūra 

 +  Stīgu instrumentu 

spēle 

Stīgu kvarteta literatūra  +  Stīgu kvartets 

Stīgu kvartets  +  

Stīgu kvartets   + Kameransamblis, 

Stīgu instrumentu 

spēle 

Stīgu instrumentu mūzikas 

vēsture, stils un 

interpretācija 

 +  Stīgu instrumentu 

spēle; 

Stīgu kvartets 

Inovācijas stīgu 

instrumentu spēles 

metodikā 

 +  Kameransamblis, 

stīgu instrumentu 

spēle, Stīgu 

kvartets 

Vijoļspēle/alta spēle/čella 

spēle/kontrabasa spēle, 

arfas spēle 

 +  Stīgu instrumentu 

spēle 

Instrumenta spēle   + Kameransamblis, 

Stīgu instrumentu 

spēle;  

Stīgu kvartets 

Koncertprakse  

 

Prakse   

 

Stīgu 

instrumentu 

spēle;  

Stīgu kvartets 

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana 

un atskaņojums 

  

Valsts  

pārbaud. 

 

Instrumenta spēle   + Kokles spēle 

 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 

 

 

Kokles 

klase 
 

 

Kokles literatūra  +   

 

 

Kokles spēle 

Kokles un radniecīgo 

instrumentu vēsture, stils 

un interpretācija 

 +  

Kokles spēle  +  

Kameransamblis (kokļu)  +  

Kokļu būve, labošana, 

apkope 

  + 

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase    

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 
 

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana 

un atskaņojums 

  

Valsts  

pārbaud. 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 
B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

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

Koncertprakse 

Brīvās izvēles studiju kursi 

 



812 

 

 

Pūšaminstrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 Pūšaminstrumentu tehnika +   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Pūšaminstrumentu 

atskaņotājmākslas vēsture 

+ 

 

  Pūšam-

instrumentu 

spēle/Sitam-

instrumentu 

spēle 

Kolokvijs specialitātē 

 

 

Valsts pārb.   Pūšam-

instrumentu 

spēle/Sitam-

instrumentu 

spēle 

Vispārējā metodika/ 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu spēles 

metodika 

 + 

 

 

 

 

 

C1 

Pūšam-

instrumentu 

spēle, 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Pūšaminstrumenta spēles 

metodika  

(atsevišķi pa 

specializācijām) 

 + 

 

 

 

C1 

 

C1 

Pūšam-

instrumentu 

spēle, 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Pūšaminstrumenta spēles 

pedagoģiskā prakse 

 

 

 

 

 

+ C1 

 

C1 

Pūšaminstrum

entu spēle, 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koka 

pūšam-

instrumentu 

klase 

Koka pūšaminstrumentu 

spēle 

  + Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

+    

Pūtēju orķestra 

diriģēšana Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

  C1 

Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

  C2 

Koka 

pūšaminstrumentu 

kameransamblis 

+   

Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

+    

Koka pūšam-

instrumentu 

spēle 
Orķestra repertuārs +   

Radniecīgais instruments +   

Koka pūšaminstrumentu 

kameransamblis 

+   

Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

  C1 

Koka pūšaminstrumentu 

uzbūve un apkope 

  C2 

Pūšaminstrumenta spēle   C2 

Orķestra literatūra   C2 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metāla 

pūšam-

instrumentu 

klase 

Metāla pūšaminstrumentu spēle   + 

 

Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

+    

Pūtēju orķestra 

diriģēšana Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

  C1 

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

  C2 

Metāla pūšaminstrumentu 

kameransamblis 

+   

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

+    

Metāla pūšam-

instrumentu 

spēle 
Orķestra repertuārs +   

Radniecīgais instruments +   

Metāla pūšaminstrumentu 

kameransamblis 

+   

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

  C1 

Metāla pūšaminstrumentu 

uzbūve un apkope 

  C2 

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

  C2 

Orķestra literatūra   C2 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 
Sitam-

instrumentu 

klase 

 

 

 

Sitaminstrumentu spēle +    

Sitam-

instrumentu 

spēle 

Orķestra repertuārs +   

Sitaminstrumentu 

kameransamblis 

+   

Orķestra literatūra    + 

Sitaminstrumentu uzbūve un 

apkope 

  + 

Sitaminstrumentu spēles 

metodika 

 + 

 

 

 

 

 

Sitam-

instrumentu 

spēle 

 

Sitaminstrumentu spēles 

pedagoģiskā prakse 

 

 + 

 

 

 Sitam-

instrumentu 

spēle 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 

 Pūšaminstrumentu vēsture, stils 

un interpretācija 

 +  Pūšaminstrumentu spēle 

(solo) 

Inovācijas pūšaminstrumentu 

spēles metodikā 

 +  Pūšaminstrumentu spēle, 

Kameransamblis 

Kameransamblis  +   

Pūšaminstrumentu spēle 

profils  

Kameransamblis 

 

Kameransamblis  Prakse  

Kameransambļa literatūra  +  

Kameransambļu vēsture, stils un 

interpretācija 

 +  

Koncertprakse  +  

Asistenta prakse  +  

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

  

Valsts  

pārbaud. 

 

Ansamblis   + Pūšaminstrumentu spēle 

(solo) 

Meistarklase  Prakse  Pūšaminstrumentu spēle 

(solo); 

Sitaminstrumentu spēle 

Kameransamblis 

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koka 

pūšam-

instrumentu 

klase 

Koka  pūšaminstrumentu 

literatūra 

 +  Koka 

pūšaminstrumentu 

spēle (solo) 

Koka pūšaminstrumentu spēle 

(konkrēts nosaukums) 

 +  Koka 

pūšaminstrumentu 

spēle (solo) 

Koka pūšaminstrumentu būve, 

labošana, apkope  

  + Pūšaminstrumentu 

spēle (solo); 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Kameransamblis; 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

 

Koka pūšaminstrumentu spēle 

   

+ 

Koncertprakse  Prakse  Koka 

pūšaminstrumentu 

spēle (solo); 

 

Asistenta prakse   

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

  

Valsts  

pārbaud. 

 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metāla 

pūšam-

instrumentu 

klase 

Metāla pūšaminstrumentu 

literatūra 

 +   

Metāla pūšam-

instrumentu spēle 

(solo) 

 

Metāla  pūšaminstrumentu 

spēle (konkrēts nosaukums) 

 +  

 

Metāla  pūšaminstrumentu 

būve, labošana, apkope  

   

+ 

Metāla pūšam-

instrumentu spēle 

(solo) 

Kameransamblis 

 

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

   

+ 

Pūšam-instrumentu 

spēle (solo); 

Kameransamblis; 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana, u.c. 

Koncertprakse  Prakse   

Pūšam-instrumentu 

spēle (solo) 

 

Asistenta prakse   

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana 

un atskaņojums 

  

Valsts  

pārbaud

. 

 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 
Sitam-

instrumentu 

klase 

 

 

 

Sitaminstrumentu mūzikas 

literatūra 
 +   

Sitam-

instrumentu 

spēle 
 

 

 

Sitaminstrumentu spēle  +  

Ansamblis   + 

Sitaminstrumentu būve, labošana, 

apkope 
  + 

Inovācijas sitaminstrumentu 

spēles metodikā 
 +  

Koncertprakse   

Prakse 

 

Asistenta prakse  

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

 Valsts  

pārbaud. 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

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

Koncertprakse 

Brīvās izvēles studiju kursi 
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 Senās mūzikas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 
Senās 

mūzikas 

katedra 

Senā baznīcas mūzika +    

Kora diriģēšana Latīņu valodas pamati +   

Senās mūzikas 

ansamblis 

  + 

Latīņu valodas pamati   + Vokālā mūzika 

Senās mūzikas 

ansamblis 

  + 

Gregoriskā dziedāšana   + Ērģeļspēle 

Ģenerālbass   + 

Ģenerālbass   + Klavesīna spēle 

Senās mūzikas 

ansamblis 

  + Stīgu instrumentu spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle 

(flauta, oboja, fagots)  

Baroka orķestris   + Stīgu instrumentu spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle 

Blokflauta/traversflauta   + Flautas spēle 

Klavesīna spēle +  C2 Instrumentālā mūzika 

Ērģeļspēle 

Klavesīna spēle +  C1,  

C2 

Instrumentālā mūzika 

Klavierspēle 

Taustiņinstrumentu 

spēles vēsture un 

teorija 

+   Vēsturisko instrumentu 

spēle Taustiņinstrumentu 

spēle – klavesīna spēle, 

ērģeļspēle 
Klavesīna 

spēle/Ērģeļspēle 

+   

Radniecīgā instrumenta 

spēle 

+   

Klavesīna/Ērģeļ-

pavadījums (continuo) 

+   

Klavesīna 

spēles/ērģeļspēles 

metodika 

 +  

Klavesīna 

spēles/ērģeļspēles 

pedagoģiskā prakse 

 +  

Stīgu instrumentu 

spēles vēsture un 

teorija 

+   Vēsturisko instrumentu 

spēle 

Stīgu instrumentu spēle 

Instrumenta spēle +   

Radniecīgā instrumenta 

spēle 

+   

Stīgu instrumentu 

spēles metodika 

 +  

Stīgu instrumentu 

spēles pedagoģiskā 

prakse 

 +  

  



816 

 

 

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Senās 

mūzikas 

katedra 

Pūšaminstrumentu 

spēles vēsture un teorija 

+   Vēsturisko instrumentu 

spēle 

Pūšaminstrumentu spēle Instrumenta spēle +   

Radniecīgā instrumenta 

spēle 

+   

Pūšaminstrumentu 

spēles metodika 

 +  

Pūšaminstrumentu 

spēles pedagoģiskā 

prakse 

 +  

Vēsturiskās 

dziedāšanas māksla 

+    

Vokālā mūzika 

Senā mūzika Senās mūzikas 

dziedāšana 

+   

Klavesīna spēle +   

Baroka operas projekts/ 

Baroka operas 

uzvedums 

+   

Vēsturiskā teātra un 

runas māksla 

+   

Galma žesti un dejas +   

Senās mūzikas 

dziedāšanas mācīšanas 

metodika 

 +  

Senās mūzikas 

dziedāšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  

Sakrālās mūzikas 

dziedāšana 

  + 

Latīņu valodas pamati   + 

Brīvā ornamentiskā 

improvizācija 

+   Vēsturisko instrumentu 

spēle  

Taustiņinstrumentu spēle 

Stīgu instrumentu 

spēle 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Vokālā mūzika 

Senā mūzika 

Senās mūzikas 

ansamblis 

+   

Kolokvijs specialitātē Valsts pārb.   

Senās 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

  + 

 

Baroka orķestris 

 

+ 

  Vēsturisko instrumentu 

spēle  

Stīgu instrumentu 

spēle 

Pūšaminstrumentu 

spēle 
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Katedra 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju programma A daļa 

(Obligātā 

daļa) 

B daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C daļa 

(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

Senās 

mūzikas 

katedra 

Sakrālās mūzikas interpretācija   + Kora diriģēšana 

Sakrālās mūzikas interpretācija   + Kamerdziedāšana; 

Operdziedāšana 

Senās mūzikas interpretācija   + Simfoniskā orķestra 

diriģēšana 

Senās mūzikas interpretācija   + Kameransamblis, 

klavieru duets 

Senās mūzikas interpretācija   + Klavierpavadījums 

Senās mūzikas interpretācija   + Ērģeļspēle; 

Klavesīna spēle 

Senās mūzikas interpretācija   + Stīgu instrumentu spēle 

Senās mūzikas literatūra un instrumenti  +   

 

 

Senā mūzika 

Instrumentālā mūzika 

 

 

Senās mūzikas notācija un ornamentika  +  

Ģenerālbass  +  

Baroka orķestris  +  

Senās mūzikas ansamblis  +  

Koncertprakse  +  

Orķestra/ansambļa darba prakse  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase   +  

Diploma koncerteksāmena  programmas 

sagatavošana un atskaņojums 

 +  

Diplomreferāt izstrāde un aizstāvēšana  +  

Instrumenta spēle  + + 

Senās mūzikas ansamblis   + Vokālā mūzika 

Kamermūzika 

Senās mūzikas literatūra   +   

 

 

Senā mūzika 

Vokālā mūzika 

Senās mūzikas notācija un ornamentika  +  

Ģenerālbass  +  

Senās mūzikas dziedāšana/izrādes 

projekts  

 +  

Senās mūzikas ansamblis  +  

Koncertprakse  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase   +  

Diplomreferāt izstrāde un aizstāvēšana  +  

Diploma koncerteksāmena  programmas 

sagatavošana un atskaņojums 

 +  

Senās mūzikas dziedāšana   + 

Senās mūzikas ansamblis   + 

Sakrālās mūzikas interpretācija   + 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju programma/ 

apakšprogramma  

specializācija/ profils 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

 

Senās 

mūzikas 

katedra 

 

 

 

Klavesīna mūzikas 

literatūra 

 +   

Klavesīna spēle 

Taustiņinstrumentu 

vēsture 

 +  

Inovācijas klavesīna 

spēles metodikā 

 +  

Klavesīna spēle  +  

Baroka 

kameransamblis un 

pavadījums 

 +  

Pavadījums/ 

ansamblis 

  + 

Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts  

pārbaud

. 

 

Diploma 

koncerteksāmena 

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 Valsts  

pārbaud

. 

 

Klavesīna spēle   + Klavierspēle; 

Ērģeļspēle 

Klavesīna spēle   + Klavierpavadījums; 

Kameransamblis (klavieru), 

klavieru duets 

Klavesīna spēle   + Kompozīcija 

 

 

 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 
B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

sadarbībā ar katedru, kuras kompetencē nodots 

studiju kurss 
Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

Brīvās izvēles studiju kursi 
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Kora diriģēšanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Kora 

diriģēšanas 

katedra 

 Kora literatūra un 

stilistika 

+    

Kora diriģēšana 

Kora darba metodika +   

Kora diriģēšana +   

Koris un kora darba 

prakse 

+   

Darbs ar kori +   

Bakalaura 

diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana  

+   

Kolokvijs kora 

diriģēšanā 

+   

Darbs ar kori +   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Darbs ar kori +   Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Vispārējā metodika/ 

diriģēšanas metodika; 

kora diriģēšanas 

metodika 

 +  Diriģēšana  

 

 

Kora diriģēšanas 

mācīšanas metodika 

 +  Kora diriģēšana 

 

Kora diriģēšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  

 

Kora 

diriģēšanas 

katedra 

 

 

Dziedāšanas 

klase 

 

Dziedāšana 

 

+   Kora diriģēšana 

Mūsdienu mūzikas 

vokālās tehnikas 

  C3 

 

Kora diriģēšana 

Vokālā prakse   C3 Kora diriģēšana 

Balss nostādīšana +   Ērģeļspēle 

Solo dziedāšana +   Kokles spēle 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

Kora 

diriģēšanas 

katedra 

 Laikmetīgā kora 

literatūra 

 +   

 

 

Kora diriģēšana 
Mūsdienu 

profesionālo koru 

programmas, stils un 

interpretācija 

 +  

Inovācijas kora 

darba metodikā 

 +  

Kora diriģēšana, 

darbs ar kori 

 +  

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 
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 Orķestra diriģēšanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus

) 

B 

daļa 
(ierobež

. izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Orķestra 

diriģēšanas 

katedra 

Simfoniskā orķestra diriģēšanas 

vēsture 

+   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana Simfoniskā orķestra diriģēšana +   

Darbs ar orķestri +   

Simfoniskā orķestra diriģēšana   + Visas prof. 

bakalaura studiju 

programmas   
Simfoniskā orķestra diriģēšanas 

pamati 

  + 

Diriģēšanas pamati +   Kompozīcija 

Pūtēju orķestru vēsture un literatūra +   Pūtēju orķestra  

diriģēšana Pūtēju orķestra diriģēšana +   

Darbs ar orķestri +   

Pūtēju orķestra diriģēšana   + Visas prof. 

bakalaura studiju 

programmas 
Pūtēju orķestra diriģēšanas pamati   + 

Simfoniskā orķestra diriģēšanas 

mācīšanas metodika 

 +  Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Pūtēju orķestra diriģēšanas 

mācīšanas metodika 

 +  Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Simfoniskā orķestra diriģēšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Pūtēju orķestra diriģēšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Diriģēšana un partitūru spēle  +   

Akordeona 

spēle 
Darbs ar ansambli vai orķestri  +  

Diriģēšana un partitūras spēle  +  Kokles spēle 

Darbs ar ansambli vai orķestri  +  

Simfoniskā 

orķestra 

klase 

Orķestris un Orķestra prakse +   Stīgu 

instrumentu 

spēle  

Pūšaminstr./ 

sitaminstr. 

spēle  

Orķestra pianists   + Klavierspēle 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež

. izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Orķestra 

diriģēšanas 

katedra 

Simfoniskā orķestra diriģēšana  +  Kora diriģēšana 

Orķestra mūzikas vēsture un 

interpretācija 

 +   

 

Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

 

 

 

 

 

 

 

Inovācijas simfoniskā orķestra 

darba metodikā 

 +  

Simfoniskā orķestra diriģēšana  +  

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

  

Valsts 

pārbaud. 

 

Simfoniskā orķestra diriģēšana   + Mūzika 

Pūtēju orķestra diriģēšana   + Mūzika 

Pūtēju orķestra mūzikas vēsture  +   

Pūtēju orķestra  

diriģēšana 
Izcilākie orķestra diriģenti,  

programmas, stills, 

interpretācija  

 +  

Inovācijas pūtēju orķestra darba 

metodikā 

 +  

Pūtēju orķestra diriģēšana  +  

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

  

Valsts 

pārbaud. 

 

Diriģēšanas pasniegšanas metodika 

un prakse 

  + Diriģēšana 

Simfoniskā 

orķestra 

klase 

Orķestra prakse  +  Stīgu 

instrumentu 

spēle 

(vijole/alts/čells/ 

kontrabass/arfa) 

Kameransamblis; 

Stīgu kvartets; 

Pūšaminstr./ 

sitaminstr. spēle 

(solo, 

kameransambis) 
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Vokālās katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 

A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Vokālā 

katedra 

 

 

 Darbs ar  vokālistiem +   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Akadēmiskā 

dziedāšana 

+    

Vokālā 

mūzika Dziedāšana ērģeļu 

pavadījumā 

  + 

Vokālais ansamblis +   

Kamerdziedāšana +   

Kolokvijs specialitātē +   

Skatuves kustība un 

deja 

+   

Ķīnas kustību un 

veselības māksla 

  + 

Vokālā darba metodika +   Kora 

diriģēšana 

Vispārējā (vokālā) 

metodika 

 

 

+ 

 

 

 

Vokālā 

mūzika 

Vokālā darba metodika  

 

+  

 

Balss nostādīšanas 

metodika (bērnu, zēnu 

un jauniešu balss 

nostād.) 

 

 

 

 

C2 

 

Kora 

diriģēšana 

 

Pedagoģiskā prakse  +  Vokālā 

mūzika 

Kora vokālā pedagoga 

balss nostādīšanas 

prakse 

 

 

 

 

C2 

 

Kora 

diriģēšana 

 

Operdziedā-

šanas klase 

Aktiermeistarība +    

Vokālā 

mūzika 
Grims +   

Skatuves runa +  + 

Operdziedāšana +   

Operas režija un 

aktiermeistarība 

+   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana Operas iestudēšana +   

Skatuves runa +   Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

Skatuves runa +   Kora 

diriģēšana 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Vokālā 

katedra 

 Vokālās 

kamermūzikas 

literatūra 

 +  Kamerdziedāšana 

Vokālās 

kamermūzikas 

stils un 

interpretācija 

 +  

Inovācijas 

kamerdziedāšanas 

metodikā 

 +  

Kamerdziedāšana  +  

Inovācijas 

operdziedāšanas 

metodikā 

 +   

Operdziedāšana 

Operdziedāšana  +  

Ansamblis   + Kamerdziedāšana;  

 

Operdziedāšana 
Asistenta prakse  +  

Meistarklase  +  

Kamerdziedāšana   + Operdziedāšana 

Operdziedāšana   + Kamerdziedāšana 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 +  Operdziedāšana 

Kamerdziedāšana 

Vokālā darba 

metodika un 

prakse 

 

 

 

 

 

+ 

 

Mūzika/ 

Diriģēšana, 

Vokālā mūzika, 

Mūzikas mācība 

Operdziedāšanas 

klase 

Operas 

dramaturģija 

 

  + 
Operdziedāšana 

Kamerdziedāšana 

Operdziedāšanas 

prakse 

 +  
Operdziedāšana 
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Mūzikas skolotāju katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju programma A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Mūzikas 

skolotāju  

katedra 

 

Psiholoģija  +   

Profesionālās bakalaura 

studiju programmas, t.sk. 

Skaņu režija  

Pedagoģija  +  

Pedagoga ētika  +  

Vispārējā 

metodika 

 +  

 

Ritmika +   Mūzikas vēsture un teorija 

Ritmika +   Vokālā mūzika 

Ritmika   + Kora diriģēšana 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Mūzikas 

skolotāju 

katedra 

Mūzikas 

augstskolu 

didaktika 

+   Mūzika 

visas apakšprogrammas, 

Horeogrāfija 

 

Kompozīcijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

Kompozīcijas 

katedra 

Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas 

+   Kompozīcija 

Kompozīcija +   

Partitūras spēle +   

Instrumentācija +   

Notācija  un improvizācija +   

Instrumentu mācība +   Kompozīcija, Mūzikas vēsture un 

teorija, Simfoniskā orķestra 

diriģēšana 
Orķestra stilu vēsture +   

Partitūras spēle un 

instrumentācija 

+   Mūzikas vēsture un teorija 

Partitūras spēle +   Kora diriģēšana 

Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas 

+    

Simfoniskā orķestra diriģēšana 

Partitūras spēle +   

Instrumentācija +   

Partitūras spēle +   Pūtēju orķestra diriģēšana 

Instrumentācija +   

Aranžēšana  +  Akordeona spēle 

Aranžēšana  +  Kokles spēle 

Kompozīcija   + Studiju kursu var izvēlēties visu 

studiju programmu studenti Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas 

  + 

Instrumentu mācība +  + Skaņu režija 

Mūzikas notācija un 

interpretācija 

+   

Mūzikas notācijas mācība   + 

 



825 

 

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

 

Kompozīcijas 

katedra 

 

 

 

 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze 

 +   

 

 

 

Kompozīcija 

 

 

Stils un 

interpretācija 

 +  

Kompozīcija  +  

Instrumentācija  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase  +  

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Mūsdienu mūzikas 

notācija un 

partitūru analīze 

  + 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas un 

elektroakustiskā 

mūzika 

  + 

Kompozīcijas 

mācības metodika 

un prakse 

  + 

Algometriskā 

kompozīcija 

 +  

Mūsdienu mūzikas 

notācija un 

partitūru spēle 

 + + Simfoniskā orķestra 

diriģēšana; 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana Instrumentācija   + 

Partitūru spēle   + 

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

 +  Klavierspēle; 

Klavierpavadījums; 

Klavieru duets; 

Kameransamblis; 

Akordeona spēle; 

Stīgu instrumentu 

spēle,  

Stīgu kvartets; 

Pūšam/sitam-

instrumentu  spēle 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas 

 

Kompozīcijas 

katedra 

 

 

Improvizācija   + Pūtēju orķestra diriģēšana 

Mūsdienu mūzikas 

notācija un 

partitūru spēle 

  + Kora diriģēšana 

Mūzika un izglītība 

Aranžēšana   + 

Partitūru spēle   + 

Ģenerālbass un 

improvizācija 

  + Ērģeļspēle 

Aranžēšana   + Akordeona spēle 

Kokles spēle Partitūru spēle   + 

Improvizācija   + 

Instrumentācija   + 

 

 

 

Stīgu instrumentu spēle 

(solo; kameransamblis; 

stīgu kvartets) 

Pūšam/sitam- 

instrumentu spēle (solo; 

kameransamblis) 

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

  + Mūzika 

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas 

notācija un 

interpretācija 

  + Vokālā mūzika 

 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 

 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas notācija 

B daļa apakšnozare Vokālā mūzika 

Studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas notācija 

B daļa apakšnozare  Kompozīcija 

Studiju kurss 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas 

Mūsdienu mūzikas notācija 

Augstskolas asistenta prakse 

Kompozīcija un instrumentācija 

 

B daļa apakšnozare  Diriģēšana 
Studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas notācija 
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Mūzikas tehnoloģiju katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura/ maģistra studiju programmas  

 

Mūzikas 

tehnoloģiju 

katedra 

Akustika  +    

 

 

Skaņu režija 

Elektrotehnika un 

elektronika  

+   

Digitālo signālu  

mācība un apstrāde 

+   

Skaņu ierakstu tehnoloģijas  +   

Audio sistēmu komponenti 

un sistēmu veidošana 

+   

Elektroakustiskā mūzika  +   

Skaņu ierakstu producēšana  +   

Daudzkanālu ierakstu 

sistēmas  

+   

Skaņu ieraksta gala apstrāde 

(māsterings)  

+   

Mūzikas tehnoloģiju  

mācības metodika 
 +  

Pedagoģiskā prakse  +  

 Apskaņošanas prakse +   

Skaņu ierakstu prakse +   

Kolokvijs mūzikas 

tehnoloģijās  

+  

Valsts pārb. 

  

Skaņu režija (apskaņošana) + 

Valsts pārb. 

  

Skaņu ierakstu producēšana + 

Valsts pārb. 

  

Elektroakustiskā mūzika   + Studiju kursu var 

izvēlēties visu 

studiju programmu 

studenti 

Elektroakustiskā mūzika +   Kompozīcija 

Mūzikas tehnoloģijas +   
Džeza mūzika 

Ierakstu producēšana    

Spec. programma Sibelius   + Studiju kursu var 

izvēlēties visu 

studiju programmu 

studenti un 

maģistranti 

Mūzikas tehnoloģijas  +  Akadēm. maģistra 

studiju programma 

Mūzika 

apakšprogramma 

Kompozīcija 
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 Muzikoloģijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju 

programma A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 

katedra 

 

 

 

 

Bakalaura darbs, 

bakalaura darba izstrāde 

un aizstāvēšana 

+    Mūzikas vēsture 

un teorija (izņemot 

etnomuzikoloģiju) 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

Valsts 

pārbaud. 

  Mūzikas vēsture un 

teorija, 

Kompozīcija 

Muzikoloģija +   Mūzikas vēsture un 

teorija 

Kolokvijs mūzikas 

vēsturē un teorijā 

Valsts 

pārbaud. 

  Instrumentālā 

mūzika, Vokālā 

mūzika, 

Diriģēšana, 

Horeogrāfija 

Arhīvu prakse +   Mūzikas vēsture un 

teorija, Etno-

muzikoloģija Lektora prakse +   

Redaktora prakse +   

Publicistikas prakse +   

Žurnālistikas prakse +   

 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

 

+ 
  Instrumentālā 

mūzika, Vokālā 

mūzika, 

Diriģēšana,  

Mūzikas vēsture un 

teorija 

+   Skaņu režija 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

 

Muzikoloģijas 

katedra 

 

 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

+   Mūzika; 

Horeogrāfija 

Mūzikas psiholoģija +   

Zinātniskā darba pamati +   Mūzika; 

Horeogrāfija 
Stils un interpretācija +   

Tradicionālā kultūra 

mūsdienu kontekstā 

 

 

 

+ 

 

 

Kokles spēle 

Opermūzikas  literatūra  +  Operdziedāšana 

Opermūzikas vēsture  +  

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

 +  Mūzika 

Diplomreferāta 

izvērtēšana un 

aizstāvēšana  

 Valsts 

pārbaudījums 

 Mūzika 

Horeogrāfija 
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Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju 

programma A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Akadēmiskā  maģistra studiju programma 

 

 

Muzikoloģijas 

katedra 

 Mūzikas antropoloģija +   Mūzika 

Stils un interpretācijas  

māksla 

+   

Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

+   

Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

 +  Muzikoloģija 

 

Etno-

muzikoloģija  
Specializācijas 

profilkursi  

 +  

Audiālā uztvere un 

uzmanība 

 +  

Baltijas mūzika 21.gs. 

sākumā 

 +  

Mūzikas terminoloģija  +  

Akadēmisko tekstu 

stilistika un rediģēšana 

 +  

Zinātnisko pētījumu 

aprobācijas prakse 

 +  

Maģistra darbs  +  

Brīvās izvēles studiju 

kursi 

  + 

Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

 +  Instrumentālā 

mūzika 

Vokālā mūzika 

Kompozīcija 

Diriģēšana 

Zinātniskā darba prakse  +  

Maģistra darbs    

Mūzikas analīzes 

koncepti 

 +  

Mūzikas stilu un žanru 

teorijas 

 +  

Instrumentālās mūzikas 

stili   

 +  Instrumentālā 

mūzika 

Interpretācijas māksla  +  

Vokālās mūzikas stili    +  Vokālā mūzika 

Interpretācijas māksla  +  

Mūzikas stili    +  Kompozīcija 

Mūzikas stili       

Diriģēšana Interpretācijas māksla    
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 
A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Akadēmiskā  doktora  studiju programma  Muzikoloģija 
 

 

Muzikoloģijas 

katedra/ 
doktora studiju 

programmas 

direktors 
 

 Promocijas darba izstrāde 

un literatūras studijas 

+    

Vēsturiskā 

muzikoloģija 

 

Sistemātiskā 

muzikoloģija 

 

Etnomuzikoloģi

ja 

Pētniecības metodoloģija 

un metodes 

 +  

Vēsturiskā 

muzikoloģijas 

specializācijas un 

profilkursi 

 +  

Sistemātiskās 

muzikoloģijas 

specializācijas un 

profilkursi 

 +  

Etnomuzikoloģijas 

specializācijas un 

profilkursi 

 +  

Brīvās izvēles studiju 

kursi 

  + 

Zinātniskā darba aprobācijas prakse 

Akadēmiskā darba 

prakse 

 +  

Zinātniskā darba prakse  +  
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 
A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 

katedra 

 

Mūzikas 

vēstures 

klase 

 

 

 

 

Mūzikas vēsture 

 

+ 

 

   Mūzikas 

vēsture un 

teorija, 

Kompozīcija, 

Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana, 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

 

 

Latviešu mūzikas 

vēsture 

 

+ 

  

Mūzikas 

vēsture/Ievads 

mūzikas vēsturē 

+   Instrumentālā 

mūzika 

 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

+   

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture un 

estētika 

+   Prof. bak  stud. 

progr., izņemot 

Orķestra diriģēšana 

un Mūzikas vēsture 

un teorija 

Mūzikas vēsture/ 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

+   Kora 

diriģēšana, 

Vokālā mūzika  

Latvijas Mūzikas 

literatūra 

+   

Mūzikas vēsture/ 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

+    

Etno-

muzikoloģija 

Latvijas Mūzikas 

literatūra 

+   

Mūzikas vēsture +   Horeogrāfija 

Sakrālās mūzikas 

vēsture 

+   Ērģeļspēle 

Vokālās mākslas 

vēsture 

+   Vokālā mūzika 

Džeza mūzikas 

vēsture 

+   Mūzikas 

vēsture un 

teorija Populārās mūzikas 

vēsture 

+   
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaud.) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 

katedra  

 

 

 

 

 

Mūzikas 

teorijas 

klase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonija +   Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija, 

Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana, 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Polifonija +   

Solfedžo +   

Mūzikas forma +   

Solfedžo +    

Etnomuzikoloģija Mūzikas teorija un analīze +   

Muzikālās dzirdes attīstības 

praktikums 

+   Skaņu režija 

Mūzikas teorija +    

Vokālā mūzika Solfedžo +   

Mūzikas teorija un analīze +   

Mūzikas teorija +   Horeogrāfija 

Mūzikas teorija un analīze +    

Kora diriģēšana Solfedžo +   

Mūzikas teorija un analīze +   Instrumentālā 

mūzika Solfedžo +   

Mūzikas teorija un analīze +    

Vēsturiskā mūzika Solfedžo +   

Vispārējā metodika/ 

mūzikas teorētisko priekšmetu 

mācīšanas metodika 

 + 

 

 

 

 

Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija 

Etnomuzikoloģija 

Mūzikas teorētisko priekšmetu 

mācīšanas metodika/ 

Solfedžo un mūzikas 

literatūras mācīšanas 

metodika/ 

Mūzikas teorētisko priekšmetu 

mācīšanas metodika 

 +  

 

 

 

Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija 

 

Mūzikas teorētisko priekšmetu 

pedagoģiskā prakse 

 +  Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 

katedra  

 

 

 

Etno-

muzikoloģijas 

klase 

 

 

 

 

Bakalaura darbs +    

Etnomuzikoloģija 

 
Etnomuzikoloģija +   

Džeza vēsture +   

Populārā mūzika +   

Pasaules tautu 

mūzika 

+   

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika 

+   

Latviešu 

tradicionālās 

dziedāšanas stili 

+   

Tradicionālais 

instrumentārijs un 

instrumentālā 

mūzika 

+   

Folklora +   

Kultūras 

antropoloģija 

+   

Transkripcija +   

Tradicionālā 

dziedāšana 

+   

Tradicionālo 

instrumentu spēle 

+   

Ansamblis +   

Tradicionālās 

mūzikas ansambļa 

prakse 

Prakse   

Instrumenta spēle   

 

Lauka pētījumi 
+ 

  

 

+ 

Etnomuzikoloģija, 

Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija 

Folklora un 

etnogrāfija 
+ 

  
Horeogrāfija 

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika 

+   Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija 

Pasaules tautu 

mūzika un 

instrumenti 

+   

Kokles spēle 

Tradicionālā mūzika +   Kokles spēle,  

Tradicionālās 

mūzikas mācīšanas 

metodika 

 +  

Etnomuzikoloģija 

 

 

 
Tradicionālās 

mūzikas 

pedagoģiskā prakse 

 +  
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Horeogrāfijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

Horeogrāfijas 

katedra 

 

Dejas vēsture +    

 

Horeogrāfija 
Režijas pamati 

scenogrāfija 

+   

Kostīmu vēsture +   

Dejas kompozīcija +   

Klasiskās dejas 

teorija un prakse 

+   

Modernā deja +   

Latviešu deja +   

Džeza deja +   

Funkcionālā 

anatomija 

+   

Diplomdarba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

+   

Kolokvijs 

specialitātē 

+   

Laikmetīgās 

horeogrāfijas 

repertuārs 

- + 

 

  

 

 

Baleta horogrāfija 
Somatiskās treniņu 

metodes 

-  

Klasiskā baleta 

repertuārs 

-  

Improvizāciju 

tehnoloģijas (vai 

Lābana kustību 

analīze) 

-  

Cittautu tautas dejas - +  Deju  horogrāfija 

Džeza deja -  

Latviešu deja -  

Vēsturiskā deja -  

Modernā deja   + 

Sarīkojumu deja   

Klasiskā deja   

Steps   

Hip-hops   

Vēsturiskās dejas   

Ritmika   

Somatiskās treniņu 

metodes 

  

Džeza deja   

Vispārējā metodika 

/dejas mācīšana 

 +   

Horeogrāfija 
Dejas pasniegšanas 

metodika 

 +  

Dejas pasniegšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

 
Horeogrāfijas 

katedra 

Dejas kompozīcija  +   

 

Profesionālā maģistra 

studiju programma 

Horeogrāfija   

Baletpedagoģijas 

vēsture un teorija 

 +  

Dejas mākslas stili 

un interpretācija 

 +  

Dejas treniņa 

sistēmas 

 +  

Deju mūzikas 

literatūra 

 +  

Inovācijas dejas 

teorijā un metodikā 

 +  

Inovācijas dejas 

literatūrā 

 +  

Laikmetīgā deja  +  

Modernā deja   + 

Tautu deja   + 

Baletuzvedumu 

teorija un prakse 

  + 

Sarīkojumu deja   + 

Uzvedumu 

veidošanas prakse 

  

Prakse 

 

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud

. 

 

Diplomdarba 

programmas 

sagatavošana un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud

. 

 

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

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
 

B 

daļa 
(ierobežotā 

izvēle) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

 

 

Vispārizglītojošo studiju kursu  

katedra  

 

 

 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi Mūzikas vēsture 

un teorija; 

Diriģēšana; 

Vokālā māksla; 

Instrumentālā 

mūzika; 

Kompozīcija; 

Horeogrāfija 

Etnomuzikoloģija 

Skaņu režija 

Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

+   

Ievads kultūras 

analīzē 

+   

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

Autortiesības un 

blakus tiesības, 

vides aizsardzība, 

civilā aizsardzība)) 

+   

Literatūra mūzikā +   

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) 

+   

Mākslas vēsture +   

Filosofija un estētika +   

Informācijas 

tehnoloģijas 

  + 

Skatuves uzvedības 

kultūra 

  + 

 

Vispārizglītojošo 

studiju kursu  

katedra  

 

 

Svešvalodu 

klase 

 

 

 

 

Svešvaloda 

(vācu, angļu, franču) 

+  + 

 

 

Visu bakalaura 

studiju progr. 

studenti, t.sk. 

Skaņu režija 

Krievu valoda   + Visu bakalaura 

studiju progr. 

studenti, t.sk. 

Skaņu režija 

Profesionālie studiju kursi 

Vispārizglītojošo 

studiju kursu  

katedra  

 

Svešvalodu 

klase 

 

Itāļu valoda + 

 

   

 

Vokālā mūzika Angļu, vācu, franču 

valodas fonētika 

+   

Svešvalodu fonētika 

 

  + 

Franču valodas 

pamati 

+   Vokālā mūzika 

Vēsturiskā mūzika 

Itāļu valodas pamati +   

  



837 

 

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
 

B 

daļa 
(ierobežotā 

izvēle) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās/akadēmiskās maģistra studiju programmas  

 

Vispārizglītojošo studiju kursu  

katedra  

 

 

Kultūras socioloģija +    

Mūzika, 

Horeogrāfija 
Kultūras projektu 

vadība 

+   

Profesionālā etiķete +   

Mūsdienu māksla   + 

Mūsdienu literatūra   + 

Mūzikas projektu 

vadība 

  + 

Projektu 

menedžments 

  + Horeogrāfija 

 

Vispārizglītojošo 

studiju kursu  

katedra  

 

 

 

Svešvalodu 

klase 

 

 

Svešvaloda 
 

+ 

  Mūzika, 

Horeogrāfija 

Ortoepijas pamati  

svešvalodās 

(angļu, vācu, 

franču, itāļu) 

  + Mūzika 

Horeogrāfija 

Lietišķā franču 

valoda 
 +  Horeogrāfija 

 

 

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
 

B 

daļa 
(ierobežotā 

izvēle) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Doktorantūra 

Vispārizglītojošo 

studiju kursu  

katedra  

 

 

Svešvalodu 

klase 

Svešvalodas  + + Doktora studiju 

programma 

 

 

Zinātniskās pētniecības centra kompetence studiju programmu īstenošanā  

ZPC veic fundamentālus pētījumus Mākslas zinātnes nozares Muzikoloģijas apakšnozarē, 

realizē Latvijai nozīmīgus mūzikas kultūras attīstības projektus, kā arī piedalās aktuālu zinātniskās 

pētniecības jautājumu risināšanā un projektu īstenošanā mūzikas jomā.   

         ZPC nodrošina saikni starp JVLMA īstenotajām izglītības programmām un zinātnisko darbību 

mūzikas un horeogrāfijas jomā, sekmē jauno zinātnieku, tai skaitā maģistrantu un doktorantu 

iekļaušanos nacionālā mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas pētniecībā, 

starpdisciplināru pētījumu īstenošanā. 

       Vienojoties ar attiecīgajām katedrām, ZPC piedalās bakalauru, maģistru, doktora studiju 

programmu pilnveidē (jaunu studiju programmu, jaunu kursu izstrādē, studijām nepieciešamu 

materiālu un mācību līdzekļu sagatavošanā u.tml.). 
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5. 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 

 

6. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai 

mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas Europass formātā. 

 

Skaidrojums: 

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas atrodas 

Personāldaļā un 2013./2014.akadēmiskā gada studiju virziena Mākslas pašnovērtējuma 

ziņojuma pielikumā. 

 

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

prakses nolikumi. 

 

2014.2015. akadēmiskajā gadā laikā no 11.09.2014. līdz 19.02.2015. ir noslēgti 18 

pedagoģiskās prakses līgumi (informācija sniegta saskaņā ar Pedagoģiskās prakses līgumu 

uzskaites žurnāla datiem - līguma Nr. no 180 līdz 197.) Pradagoģiskās prakses līgumu viens 

eksemplārs atrodas Studiju programmu direkcijas lietu nomeklatūras lietā Nr.03-26, otrs – 

prakses vietas izglītības iestādēs.  

Informācija par Mākslinieciskās prakses līgumiem ir sniegta studiju virziena 

Mākslas pašnovērtēšanas ziņojuma par 2013./2014.akadēmisko gadu pielikumā.  

 

Nolikums par prakses darba organizāciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
 

Apstiprināts 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

2013. gada 6. februāra Senāta sēdē, protokols nr. 2 

1. Vispārīgie noteikumi 

Nolikums par prakses darba organizāciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 

(turpmāk tekstā – Akadēmija) ir dokuments, kas reglamentē kārtību, kādā Akadēmijas 
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īstenotajās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās studējošie iegūst 

praktiskās iemaņas. 

2. Prakses organizēšana 

2.1. Studiju prakses apjomu kredītpunktos, to sadalījumu pa studiju semestriem, kā arī 

kompetences vērtējuma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju 

kursa apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba programma. 

2.2. Studiju programmu ietvaros īsteno šādas prakses:  

2.2.1. mākslinieciski radošā prakse, t.sk. orķestra prakse, ansambļu prakse, kora darba 

prakse, orķestra/ansambļa darba prakse, koncertprakse, operdziedāšanas prakse; 

2.2.2. muzikoloģijas prakse, t.sk. lektora prakse, redaktora prakse, publicistikas prakse, 

žurnālistikas prakse, lauka pētījumu prakse, arhīvu prakse;  

2.2.3. mūzikas tehnoloģiju prakse, t.sk. apskaņošanas prakse, skaņu ierakstu prakse, 

ierakstu producēšanas prakse;  

 2.2.4. pedagoģiskā prakse (bakalaura līmeņa studiju programmās), asistenta prakse 

(maģistra līmeņa studiju programmās). 

2.3. Par visu veidu prakses darba organizēšanu un norisi atbild katedru vadītāji, kuru 

kompetencē ir nodota studiju kursa īstenošana.  

2.4. Prakses var būt īstenotas Akadēmijā vai arī ārpus tās – citās kultūras institūcijās vai 

izglītības iestādēs.  

2.5. Prakses organizācijai nepieciešamie obligātie dokumenti, kuru veidlapas prakses 

vadītājs saņem Studiju programmu direkcijā: 

2.5.1. Prakses līgums, ja prakse notiek ārpus Akadēmijas;  

2.5.2. pielikums pie Pedagoģiskās prakses līguma – pedagoģiskās prakses vadītāja 

iesniegums izglītības iestādes vadītājam;  

2.5.3. Prakses darba programma (individuālajām nodarbībām – individuāli izstrādāta 

katram semestrim, kolektīvās muzicēšanas nodarbībām – muzicējošai vienībai prakses 

darba programma semestrim); individuālajām nodarbībām prakses darba programmas viens 

eksemplārs atrodas pie prakses vadītāja, otrs – pie studenta; 

2.5.4. Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspoguļo prakses darba 

programmā paredzēto uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvdaļa.   

3. Prakses īstenošanas kārtība 

3.1. Mākslinieciski radošā prakse:  

3.1.1. saskaņā ar studiju kursa apraksta prasībām attiecīgā katedra sastāda mākslinieciski 

radošās prakses plānu, kas ir katedras darba plāna sastāvdaļa;  

3.1.2. prakses plāna konkrētos datumus katedras vadītājs saskaņo ar:  

1) JVLMA Koncertdaļu, ja prakse notiek Akadēmijā. Koncertdaļa plānotos prakses 

pasākumus reģistrē Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina prakses reklāmu, saņem no 

katedras vadītāja prakses pasākuma programmu, pavairo un nodrošina pasākuma 

organizēšanu un norisi. Programmas un citi reklāmas materiāli glabājas Koncertdaļā un, 

atbilstoši Akadēmijas Lietu nomenklatūras prasībām, tiek nodoti glabāšanai Akadēmijas 

arhīvā; 

2) kultūras vai izglītības institūcijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus Akadēmijas. Šādu 

radošo praksi  organizē katedras vadītājs sadarbībā ar konkrētās institūcijas atbildīgo 

personu. Prakses informatīvos un reklāmas materiālus katedras vadītājs nodod 

Koncertdaļai, kura veic prakses uzskaiti. Radošās prakses darba rezultātus apspriež un 

novērtē atbilstošās katedras sēdēs un atbildīgais docētājs studējošā prakses darba rezultātus 

– vērtējumu – ieraksta studējošā Sekmju lapā;  

3.2. Muzikoloģijas prakse:  

3.2.1. muzikoloģijas praksi plāno Muzikoloģijas katedras  vadītājs saskaņā ar studiju kursa 

apraksta prasībām, nodrošina studentus ar prakses vadītāju, ar prakses vietām vai akceptē 

praktikanta izvēlētu prakses vietu, sagatavo prakses līguma noslēgšanu, kontrolē prakses 

norises kvalitāti; 
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3.2.2. prakses docētājs sastāda semestra prakses darba programmu katram studentam, 

prakses sākumā informē studentus par prakses norises kārtību un prasībām, vada praksi, 

kontrolē prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses pārskatā, 

novērtē prakses norises gaitu.  

3.3. Mūzikas tehnoloģiju prakse: 

3.3.1. mūzikas tehnoloģiju praksi plāno Mūzikas tehnoloģiju katedras vadītājs saskaņā ar 

studiju kursa apraksta prasībām, nodrošina studentus ar prakses vadītāju, ar prakses vietām 

vai akceptē praktikanta izvēlētu prakses vietu, sagatavo prakses līguma noslēgšanu, 

kontrolē prakses norises kvalitāti; 

3.3.2. prakses docētājs sastāda semestra prakses darba programmu katram studentam, 

prakses sākumā informē studentus par prakses norises kārtību un prasībām, vada praksi, 

kontrolē prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses pārskatā, 

novērtē prakses norises gaitu.  

3.4. Pedagoģiskā prakse: 

3.4.1. pedagoģiskā prakse tiek īstenota vispārējās vai profesionālajās/profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs; 

3.4.2. saskaņā ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vadītājs izstrādā pedagoģiskās 

prakses darba programmu katram studentam – praktikantam;  

3.4.3. atbilstoši pedagoģiskās prakses darba programmā noteiktajiem uzdevumiem, 

pedagoģiskās prakses vadītājs nodrošina studentu ar prakses vietu vai akceptē studenta – 

praktikanta izvēlētu prakses vietu, prakses sākumā informē studentus par prakses norises 

kārtību un prasībām, vada praksi, kontrolē prakses programmas uzdevumu izpildi un 

studenta ierakstus prakses pārskatā, novērtē prakses norises gaitu.  

3.5. Asistenta prakse:  

3.5.1. asistenta prakse galvenokārt tiek īstenota Akadēmijā. Asistenta praksi īsteno saskaņā 

ar studiju kursa apraksta saturu uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmu bāzes; 

3.5.2. asistenta prakses vadītājs attiecīgajam semestrim izstrādā asistenta prakses darba 

programmu katram maģistrantam;  

3.5.3. atbilstoši asistenta prakses darba programmā noteiktajiem uzdevumiem, asistenta 

prakses vadītājs nodrošina maģistrantam asistenta prakses norises vietu un studējošos, 

prakses sākumā informē maģistrantus par prakses norises kārtību un prasībām, vada praksi, 

kontrolē prakses programmas uzdevumu izpildi un maģistranta ierakstus prakses pārskatā, 

novērtē prakses norises gaitu.  

4. Prakses līguma noslēgšanas kārtība: 

4.1. prakses līguma veidlapas parauga projektu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība formulētajām 

prasībām, izstrādā studiju programmu direktors, saskaņo to ar Akadēmijas juristu un 

akadēmiskā darba prorektoru; 

4.2. prakses līgums tiek slēgts starp Akadēmiju un prakses vietu;  

4.3. prakses līguma projektu divos eksemplāros sagatavo prakses vadītājs, paraksta to un 

iesniedz līgumu prakses vietas atbildīgās personas parakstīšanai, parakstīto līgumu nodod 

Akadēmijas studiju programmu direkcijā; 

4.4. studiju programmu direktors reģistrē prakses vietas atbildīgās personas parakstīto 

līgumu un nodod to  Akadēmijas rektoram parakstīšanai. Rektora parakstītā līguma vienu 

eksemplāru studiju programmu direktors ievieto Prakses līgumu uzskaites lietā, otru līguma 

eksemplāru un kopiju nodod prakses vadītājam; 

4.5. prakses vadītājs prakses līguma vienu eksemplāru (oriģinālu) iesniedz prakses vietas 

atbildīgai personai; 

4.6. prakses līguma satura struktūra: 

līgumā norāda 
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4.6.1. prakses nosaukuma veidu, līguma noslēgšanas vietu un datumu, slēdzēju puses – 

Akadēmiju, tās rektora personā, prakses vietas institūciju, tās vadītāja personā, Akadēmijas 

studiju kursa nosaukumu, prakses vadītāja amatu un vārdu, uzvārdu;  

4.6.2. līguma priekšmetu, prakses līguma mērķi un uzdevumus; 

4.6.3. pušu pienākumus un tiesības: 

-Akadēmija,  

- prakses vieta, 

- Akadēmijas prakses vadītājs. 

4.6.4. papildus nosacījumus; 

4.6.5. juridiskās adreses un slēdzēju pušu parakstus. 

 

8. Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas studiju programmas 

izstrādi un īstenošanu, ja studiju virzienam atbilst kopīgā studiju programma. 

Kopīgās studiju programmas JVLMA neīsteno. 

 

9. Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta attiecīgajā ārvalstī 

noteiktajā kārtībā, ja studiju virzienam atbilst kopīgā studiju programma, kura tiek īstenota 

kopā ar ārvalsts augstskolu vai koledžu. 

Kopīgās studiju programmas JVLMA neīsteno. 

 

10. Ja studiju virziens ir ticis akreditēts jau iepriekš, informācija par iepriekšējā studiju virziena 

akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešanas rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanu. 

Studiju virziens Mākslas ir akreditēts 2011./2012.akadēmisklajā  gadā. 

Akreditācijas procesā 11 studiju programmu īstenošana tika novērtēta ļoti augsti, 

trūkumi netika konstatēti. 

 

11. Citi dokumenti pēc augstskolas vai koledžas ieskatiem. 

 Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie dokumenti pieejami JVLMA 

mājas lapā: www.jvlma.lv, sadaļa Dokumenti, apakšsadaļa Iekšējie normatīvie 

dokumenti.  

2016.gada 6.janvāra Senāta sēdes lēmuma Par 2014./2015.akadēmiskā gada studiju 

virzienu un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšanu izraksts. 

http://www.jvlma.lv/
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IZRAKSTS 
 
 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Reģ. Nr. 90000028796 

Krišjāņa Barona ielā 1, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67228684, fakss 67820271 

 

SENĀTA SĒDES PROTOKOLS 

Rīgā 

2016. gada 6. janvārī  Nr. 1 

SĒDĒ PIEDALĀS sešpadsmit senatori: 

                        stud. Anete Ašmane, prof. Anda Beitāne, prof. Lilija Greidāne, doc. Regīna Kaupuža, 

doc. Rolands Kronlaks, asoc. prof. Jānis Kudiņš, doc. Toms Ostrovskis, stud. Krišs 

Pozemkovskis, asoc. prof. Guntars Prānis, prof. Gunta Rasa, prof. Artis Sīmanis, stud. 

Matīss Tučs, asoc. prof. Romāns Vanags, lekt. Ilze Vilde, prof. Normunds Vīksne, asoc. 

prof. Ligita Zemberga,  

 kā arī Studiju programmu direktore Irēna Baltābola.  
 

SĒDĒ NEPIEDALĀS senatori asoc. prof. Dace Kļava, asoc. prof. Jānis Retenais, stud. Ēriks Zeps, prof. 

Ventis Zilberts. 
 

SĒDI VADA  Senāta priekšsēdētājs asoc. prof. Guntars Prānis 

PROTOKOLĒ:     Jana Lāce 

DARBA KĀRTĪBĀ:  
 

1. Pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas un studiju virziena Izglītība, 

pedagoģija un sports  pilnveidei 2014./2015.akadēmiskajā gadā apstiprināšana; 

2. …  
 

x   x   x 
 

Sākumā sēdes vadītājs Guntars Prānis konstatē, ka ir pietiekams senatoru skaits, lai Senāts būtu 

lemttiesīgs un lūdz apstiprināt Senāta sēdes darba kārtību.  

Balsošanas rezultāti: par – 16, pret – 0, atturas – 0. 
 

1. Pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas un studiju virziena 

Izglītība, pedagoģija un sports pilnveidei 2014./2015.akadēmiskajā gadā apstiprināšana 

Studiju programmu direktore Irēna Baltābola informē, ka sakarā ar jauniem normatīviem aktiem - 

Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.407 Augstskolu, koledžu un studiju virzienu 

akreditācijas noteikumi – ir mainīts arī šo dokumentu nosaukums un nedaudz arī struktūra. Sakarā ar 

to, ka tie ir pārskati, vairs nav apjoma ierobežojumu un ir iespējams pievienot tik svarīgos pielikumus. 

Irēna Baltābola sniedz senatoriem Pārskatu kopsavilkumu. 

Atskaites periodā tika īstenotas 13 studiju programmas, t.sk.:  

1) studiju virziena Mākslas vienpadsmit studiju programmas 

*  septiņas profesionālās bakalaura  studiju programmas,  

*  divas  profesionālās maģistra  studiju programmas, 

*  viena akadēmiskā maģistra studiju programma, 

*  viena doktora studiju programma, 

2) studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports divas profesionālās bakalaura studiju 

programmas. 

Studiju virzienu atbilstošo studiju programmu mērķi un uzdevumi ir skaidri un sasniedzami, tie 

ir pārbaudāmi, ņemot vērā to, ka studiju programmu saturs ir izstrādāts, pamatojoties uz valsts 

izglītības standartos un profesiju standartos noteiktajām prasībām.  

Studiju virzienu un studiju programmu vadībā tiek ievēroti demokrātijas principi. To pierāda 

iekšējos normatīvajos dokumentos skaidri noteiktas administratīvā personāla, akadēmiskā 

personāla un studējošo tiesības, pienākumi, atbildība un savstarpējās attiecības.  

Pateicoties rektorāta, Ārlietu daļas, katedru vadītāju, docētāju un studējošo mērķtiecīgai 

darbībai, notika sekmīga sadarbība ar ārvalstu augstskolām, kā rezultātā tika nodrošinātas plašas 

iespējas mobilitātei.  
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Mobilitātes nodrošināšanai būtiska nozīme ir akadēmiskā personāla un studējošo svešvalodu 

zināšanām. JVLMA vairāku docētāju svešvalodu zināšanas un prasmes ir pietiekamā līmenī, lai varētu 

sagatavot un īstenot studiju programmas svešvalodā.  

Ņemot vērā noslēgtos sadarbības līgumus starp Latvijas augstskolām, studentiem tika 

nodrošinātas iespējas vairākus studiju kursus apgūt citās augstskolās - JVLMA studentiem ārpus 

Mūzikas akadēmijas, bet citu augstskolu studentiem Mūzikas akadēmijā.  

 Akadēmiskā personāla un studējošo radošais un zinātniskās pētniecības darbs ir organiski 

iekļauts studiju virziena īstenošanā. Zinātniskās pētniecības darbu (t.sk. bakalaura, maģistra) 

tematika ir aktuāla, saistīta ar studiju virziena studiju programmu saturu.  Akadēmiskā personāla 

radošais un pētnieciskais darbs tiek plānots un apmaksāts no JVLMA budžeta.  

Arī studējošiem tiek nodrošinātas plašas iespējas gan pētniecības projektu īstenošanai, gan 

iesaistīties radošajās aktivitātēs – dalība koncertos, starptautiskajos konkursos, festivālos, u.c. 

Studējošo dalība radošajās aktivitātēs tiek apmaksāta gan no mecenātu, gan no budžeta līdzekļiem.  

Studiju virzienu resursu nodrošinājums kopumā atbilst studiju programmu īstenošanai.  

Budžeta līdzekļu ieņēmumi un to izlietojums tika īstenots atbilstoši JVLMA Senāta 

apstiprinātajam plānam. Finanšu resursu izmantošanas kontroli veica neatkarīgs audits. 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte atbilst studiju virziena īstenošanas 

prasībām. Notiek regulāra akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide, kvalifikācijas kontrole, 

akadēmiskā personāla attīstības politikas plānošana un īstenošana. 

Studiju virzienu metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un materiāltehniskais 

nodrošinājums kopumā atbilst attiecīgās profesijas reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Aprīkojums atbilst mūsdienu tehnoloģiju iespējām, tiek izmantoti datori un internets, telpas ir 

aprīkotas ar pietiekamu elektrības pieslēgumu, vietu skaitu studējošo portatīvajiem datoriem. 

Bibliotēku fondi, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un rada 

pozitīvu studiju vidi (nepieciešams pilnveidot bibliotēkas fondu pieejamību svešvalodās), ir pieejamas 

un tiek lietotas starptautiskās datubāzes. 

Kopumā Irēna Baltābola pārskatu tapšanas procesu raksturo kā ļoti veiksmīgu, atzīst, ka 

ieviestā iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst Starptautiskās augstākās izglītības kvalitātes 

asociācijas vadlīniju prasībām. Tiek regulāri pārskatītas studiju programmu īstenošanas vajadzības, 

mērķi un studiju rezultāti, studiju process, resursi un partnerattiecības, vadības sistēma. 

Senāta priekšsēdētājs Guntars Prānis pateicas Irēnai Baltābolai par ziņojumu, kā arī par 

Pārskatu sagatavošanā ieguldīto darbu, un lūdz senatorus izteikties.  

Vairāk diskusiju par šo jautājumu nav, un līdz ar to Senāta priekšsēdētājs aicina senatorus 

atklāti balsojot apstiprināt Pārskatus par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas un studiju 

virziena Izglītība, pedagoģija un sports pilnveidei 2014./2015.akadēmiskajā gadā. 
 

 Balsojuma rezultāti: par – 16, pret - 0, atturas – 0. 
 

Senāta lēmums nr. 1 

Izvērtējot Senātam iesniegtos pārskatus par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas un 

studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports pilnveidei 2014./2015. akadēmiskajā gadā, 

noklausoties Studiju programmu direktores ziņojumu par Pārskatu izstrādes procesu, dokumentu 

izstrādes gaitā lietotām metodēm, Senāts atzīst, ka studiju virzienu un studiju programmu pārskatu 

saturs un struktūra atbilst Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 Augstskolu, 

koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi izvirzītajām prasībām. 

Iepazīstoties ar studiju virzienu un studiju programmu pārskatos sniegto informāciju par  

studiju virziena vadības procesiem, studiju virziena resursu nodrošināšanu, akadēmiskā personāla 

un studējošo zinātniskās pētniecības vai radošā darba aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem, par 

sadarbību un internacionalizāciju, par kvalitātes nodrošinājumu un garantijām, Senāts secina, ka 

kopumā studiju virzieni un visas studiju programmas ir īstenotas kvalitatīvi.  

Izvērtējot pārskatos sniegto informāciju tika secināts, ka JVLMA kolektīvs sekmīgi ir veicis 

JVLMA Satversmē izvirzītos uzdevumus, kvalitatīvi īstenoja studiju programmas, nodrošināja 

studiju, mākslinieciskā un pētniecības darba nedalāmību, piemēroja tādus studējošo kompetences 

vērtēšanas kritērijus, nosacījumus un procedūras, kas ļauj pārliecināties par plānoto studiju rezultātu 

sasniegšanu, plaši un rezultatīvi sadarbojās ar Latvijas un citu valstu augstskolām. Studiju 

programmas īstenoja radoši, pieredzes bagāti mākslinieki, docētāji savu pedagoģisko darbību 
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sekmīgi apvienoja ar mākslinieciski radošo un zinātnisko darbību, kopumā bija nodrošināta 

labvēlīga studiju vide. 

Ņemot vērā senatoru viedokļus un secinājumus par studiju virzienu un studiju programmu 

īstenošanas procesu,  

Senāts nolemj:  

1. apstiprināt pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas pilnveidei 2014./2015. 

akadēmiskajā gadā un studiju programmu raksturojumus, kopā 11 (vienpadsmit) studiju 

programmas: 

1.1. profesionālās bakalaura studiju programmas 

Mūzikas vēsture un teorija  42212   

Diriģēšana                          42212   

Vokālā mūzika                     42212   

Instrumentālā mūzika          42212   

Kompozīcija                        42212   

Horeogrāfija                       42212   

Skaņu režija                        42212 

1.2. profesionālā maģistra studiju programma  Mūzika               47212  

1.3. profesionālā maģistra studiju programma   Horeogrāfija     47212  

1.4. akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika                 45212   

1.5. doktora studiju programma Muzikoloģija                             51212  

2. apstiprināt pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports 

pilnveidei 2014./2015. akadēmiskajā gadā un studiju programmu raksturojumus: 

2.1. profesionālās bakalaura studiju programmas 

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs            42141  

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs      42141  

3. uzdot katedru vadītājiem turpināt studiju darba pilnveidi:  

   plašāk iesaistīt studiju programmas īstenošanā ārvalstu mūzikas augstskolu docētājus;  

 plānot akadēmiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi, analizēt darba 

rezultātus katedras sēdēs;  

 turpināt starptautiskos kontaktus akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas 

programmās, īpaši palielinot ārvalstu augstskolu apmaiņas studentu skaitu, balstoties 

uz starptautisko pieredzi, ieviest inovācijas studiju saturā; 

 turpināt veikt studentu un absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum 

aptauju un analīzi; 

 turpināt veikt aptauju, lai iegūtu studējošo viedokli par studiju programmu konkrētu 

studiju kursu īstenošanu, satura un docēšanas formu atbilstību studiju kvalitātes 

prasībām;  

 iespēju robežās pieaicināt ārvalstu augstskolu ekspertus studiju procesa un studējošo 

zināšanu novērtēšanai valsts pārbaudījumos; 

 izstrādājot 2015./2016. akadēmiskā gada studiju programmu darbības pārskatus, visu 

katedru vadītājiem turpināt sniegt visu līmeņu studiju programmu profesionālās daļas 

satura salīdzinājumu ar vismaz divām Eiropas Savienības valstu augstskolām; 

4. Senāta lēmuma izpildes kontroli veikt senatoram, akadēmiskā darba prorektoram 

profesoram Normundam Vīksnem. 

5. Pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas pilnveidei un pārskatu par 

veiktajām darbībām studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports pilnveidei 2014./2015. 

akadēmiskajā gadā oriģināli uzglabājami JVLMA Studiju programmu direkcijā. Visi materiāli 

jāievieto arī Akadēmijas mājas lapā www.jvlma.lv. 

... 

Senāta priekšsēdētājs  /paraksts/  asoc. prof. Guntars Prānis  
 

Protokoliste    /paraksts/   Jana Lāce  
 

 

IZRAKSTS /3 lpp/ PAREIZS 

JVLMA Kancelejas vadītāja    Ruta Burbo 

http://www.jvlma.lv/
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08.01.2016.     Z.v. 
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