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P rskats  
par veiktaj m darb b m studiju virziena Mākslas  

pilnveidei 

2015./2016.akad miskaj  gad  

 

I. Studiju virziena Mākslas raksturojums 

1.1. Studiju virziena att st bas strat ģija, kop gie m r i un to sasist ba ar 
augstskolas kop jo att st bas strat ģiju 

Att st bas strat ija pieejama JVLMA m jas lap : www.jvlma.lv, sada a Par 

JVLMA apakšsada a Dokumenti)  

 

Izv rt jot J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas (turpm k JVLMA) 
strukt rvien bu vad t ju iesniegtos gada darba p rskatus, ar gandar jumu varam secin t, ka 
Studiju virziena att st bas strat ij , kas ir JVLMA Att st bas strat ijas sast vda a, defin tie 
m r i un uzdevumi atskaites period  ir veikti profesion li, m kslinieciski augstv rt g  l men  
vis s darb bas jom s gan studij s, gan m kslinieciski radošaj  praks , doc t ju un stud jošo 
kvalitat v  sast va piesaist , p tniec b , mobilit tes un internacionaliz cijas sekm šan . 

JVLMA iek auta Starptautiskaj  augstskolu reiting  «U-Multirank» k  vien g  no Latvijas 
m kslas augstskol m un ieguvusi augst ko v rt jumu A seš s v rt šanas kategorij s. 

2015./2016. akad misk  gada m ksliniecisk s un zin tnisk s darb bas norises bija 
velt tas JVLMA 96 darb bas gadu jubilejai.  

Piem rojot pirm  rektora profesora J zepa V tola iedibin tos un m sdienu 
m kslinieciskaj , k  ar  pedago iskaj  praks  radoši att st tos principus, iek aujoties 
starptautiskaj   kult ras aprit , esam centušies saglab t un t l k att st t nacion l s m zikas 
kult ras mantojumu. 

M su darba  rezult ti: 
 ir nodrošin tas studijas m zikas, horeogr fijas un m zikas izgl t bas jom s visu l me u 

11 studiju programm s, sekm ta m kslinieciski radoš  darb ba - stenoti 282 projekti, 

t.sk. 6 klavierm zikas koncerti, 3 r e m zikas koncerti, 8 st gu instrumentu katedras 
koncerti, 12 p šaminstrumentu katedras koncerti, 10 džeza m zikas koncerti, 8 vok l s 
m zikas koncerti, 3 horeogr fijas katedras koncerti, 3 operklases izr des, 7 simfonisk  
or estra koncerti, 13 viesu koncerti, 7 konkursi, 9 - atkl t s lekcijas, semin ri, tikšan s, 
preses konferences, 2 konferences, 3 promocijas darbu aizst v šanas, 63 meistarklases, 

29 koncerti rpus JVLMA, u.c. pas kumi.  
No uzskait to m kslinieciski radošo pas kumu kl sta paši j atz m  

* JVLMA un Swedbank Gada balva, 

* II m sdienu m zikas festiv ls deciBels, 

* J zepa V tola 4. b rnu un jauniešu koru un ansamb u konkurss Lai skan, 

* M zikas skolot ju katedras 55 jubilejas pas kumi; 
 m kslas zin tnes nozares muzikolo ijas apakšnozar  ir stenoti 17 noz m gi projekti,  
 sagatavoti kvalific ti m zi i un m zikas nozares pedagogi -128 absolventi),  

 studijas ir veidotas nep rtraukt  saist b  un vienot b  ar notiekošajiem kult rprocesiem 
Latvij  un citur pasaul , par to liecina m su sadarb ba ar: 

- m zikas skol m un vidusskol m (doc t ji ir akredit cijas komisiju pieaicin tie 
izgl t bas iest žu darb bas nov rt šanas eksperti, doc t ji ir m zikas vidusskolu valsts 
kvalifik cijas centraliz to eks menu komisijas priekšs d t ji),   
- pašvald b m – JVLMA studiju - m ksliniecisku vien bu, k  ar  individu lo 
atska ot jm kslinieku un stud jošo koncerti re ionos – Al ksne, C sis, Jelgava, Limbaži, 
Ventspils, Liep ja, Madona, Gulbene, Valmiera, Daugavpils, Kuld ga, R zekne, u.c. 

http://www.jvlma.lv/
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-     profesion laj m nevalstiskaj m organiz cij m, kuras ir iek vuš s starptautiskaj s 
organiz cij s – Klavieru skolot ju asoci ciju, St gu instrumentu skolot ju asoci ciju, 
Klarnetistu biedr bu, Dzied šanas skolot ju asoci cija, Latvijas Koru asoci cija,  u.c.  

-      rvalstu augstskol m (nosl gti vair k k  100 sadarb bas l gumi) notiek meistarklases un 

koncerti - rvalstu augstskolu profes ra pie mums (vair k k  40 projekti), bet m su profes ra 
rvalstu augstskol s (35 projekti), savstarp ji apmai as proces  veicam ar  p rbaud jumu 

komisijas pien kumus diplomeks menos.  

2015/2016. m c. gad  partneru augstskol s m c j s 29  m su studenti.  J piez m , ka 
arvien popul r ka k st Erasmus prakse, kaut ar  šis pas kums galvenok rt balst s uz person go 
iniciat vu – šogad to izmantoja 10 studenti, taj  skait  3 studenti pirmo reizi izmantoja 

p cdiploma prakses iesp ju. Pie mums ERASMUS un NORDPLUS programmu ietvaros 

stud ja 24 studenti – no V cijas, Norv ijas, It lijas,  Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas. 
1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, t s att st bas pamatprincipi, 
perspekt vais nov rt jums no Latvijas att st bas pl nošanas dokumentos noteikto valsts 
att st bas priorit šu viedokļa 

     P rskata period  studiju virziena Mākslas ietvaros JVLMA stenoja Eiropas 

ietvarstrukt ras triju l me u vienpadsmit studiju programmas, nodrošinot m zi u, 
horeogr fu, nozares pedagogu un m kslas zin tnieku sagatavošanu Latvijas kult ras un 
kult rizgl t bas instit cij m.  
 Sekm gi stenotas  septi as profesion l s bakalaura  studiju programmas: 
 Instrumentālā m zika, Diri ēšana, Kompoz cija, Vokālā m zika, M zika un skatuves māksla, 

M zikas vēsture un teorija, Horeogrāfija, divas  profesion l s ma istra  studiju programmas 

M zika, Horeogrāfija, viena akad misk  ma istra studiju programma M zika, viena 

akad misk  doktora studiju programma Muzikolo ija. 

     Lai nodrošin tu Augst k s izgl t bas padomes apstiprin tajos krit rijos ieviesto principu 

stenošanu, t.sk., kas reglament  no valsts budžeta l dzek iem finans to minim lo kop jo 

stud jošo skaitu profesion l  ma istra studiju programm , kur  ir noteikti 15 stud jošie visos 

vienas studiju programmas studiju gados kop . JVLMA Sen ts izv rt ja profesion l s ma istra 

studiju programmas Horeogrāfija stenošanas perspekt vas, kur  ma istrantu skaits vid ji ir 2 – 

3 gad , darba tirgus specifiku un speci listu sagatavošanas skaita atbilst bu darba tirgus 

piepras jumam, pie ma l mumu profesion lo ma istra studiju programmu Horeogrāfija 

pievienot profesion lajai ma istra studiju programmai M zika un izveidot vienu studiju 

programmu ar nosaukumu  - profesion l  ma istra studiju programma M zika un skatuves 

māksla, t dej di profesion laj  ma istra programm  M zika un skatuves māksla visos vienas 

studiju programmas studiju gados kop  minim lais stud jošo skaits vid ji b tu 77 stud jošie. 
  Sakar  ar divu studiju programmu apvienošanu vien  studiju programm  JVLMA Sen ts ar  

uzskat ja, ka m r tiec gi vienlaic gi veikt ar  t s izmai as, kas saist tas ar Ministru kabineta 

2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā l meņa profesionālās augstākās 
izgl t bas valsts standartu pras bu atbilst bas nodrošin šanu, stenojot profesion l s ma istra 
studiju programmas M zika un skatuves māksla  oblig t s un ierobežot s izv les da as.  
    JVLMA 2016.gada j nij  iesniedza Akad misk s inform cijas centr  pieteikumu par 
izmai u veikšanu profesion l  ma istra div s studiju programm s, apvienojot t s  vien  studiju 

programm . Akad misk s inform cijas centra Studiju programmu akredit cijas komisija 

JVLMA iniciat vu atbalst ja un 2016.gada 8.august  izsniedza Studiju virziena Mākslas 

Akredit cijas lapu Nr.13, kur  ir pieš irtas ties bas stenot Profesion l  ma istra studiju 
programmu M zika un skatuves māksla. Studiju programmu M zika un skatuves māksla ar div m 

apakšprogramm m – M zika un Horeogrāfija JVLMA uzs ks stenot ar 2017.gada 

1.septembri, izsludinot reflektantu uz emšanu uz 1.kursu. 
      Studiju programmu att st bas pl nošan  JVLMA piem ro š dus pamatprincipus:  
- Latvijas valstisk s att st bas intereses saist b  ar kult rvides att st bas tendenc m Latvij  un 
pasaul , darba tirgus piepras juma un pied v juma prognozes, kuras tiek izteiktas valsts 

pas t juma veid ; 
- darba dev ju pras bas - sadarb ba ar kult ras un kult rizgl t bas instit cij m nepieciešamo 
speci listu skaita un kvalit tes nodrošin šan ;  

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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- studiju, m ksliniecisk s jaunrades un  zin tnes vienot bu;  

- iek aujoties starptautiskaj  kult ras aprit , nacion l s kult ras mantojuma saglab šana  un 
att st ba;  
- uztverot laikmeta tendences, fleksibli atsaucas uz pied v tajiem inovat vajiem 
izaicin jumiem; 
- nodrošinot kvalitat vu izgl t bu m zikas un skatuves m kslas jom s, augsti kvalific tu 
m zikas, horeogr fijas un m zikas pedago ijas speci listu sagatavošan , JVLMA piem ro 
starptautiskaj  aprit  sak otas labas prakses piem rus, izmantojot mobilit tes iesp jas, tiek 
pilnveidota un att st ta akad misk  vide, studiju programmu satura apguves inovat v s 
metodes, piesaist ti rvalstu viesprofesori,  sekm ta studiju vides internacionaliz cija. 
     JVLMA ir m sdien gs profesion lo un akad misko studiju centrs, kas saist b  ar 
m kslinieciski radošo darb bu un p t jumiem m kslas zin tn s, sniedz tr spak pju l me a 
augst k s izgl t bas iesp jas k  Latvijas, t  ar  citu valstu iedz vot jiem.  
    JVLMA ir izš iroša loma sabiedr bas kult ras trad ciju, m zikas un horeogr fijas izgl t bas, 
profesion l s m zikas kult ras un kult rvides att st b .  
 Pl nojot studiju programmu att st bu, JVLMA ir musi v r  un balst jusies uz 
Latvijas kult rpolitikas pl nošanas dokument  - KULT RPOLITIKAS 
PAMATNOST DNES 2014. – 2020.GADAM „RADOŠ  LATVIJA” noteiktaj m 
priorit t m, t.i.:  

1. Kult ras kapit la saglab šana un att st ba, sabiedr bai l dzdarbojoties kult ras 
procesos; 

JVLMA darb b  š  priorit te ir noz m ga resursu saglab šan  un att st b , t.sk. akad misk  
person la, stud jošo sast va, materi li tehnisk s b zes, studiju satura stenošan , lietiš a, 
konstrukt va un produkt va sadarb ba ar kult ras un izgl t bas  instit cij m, profesion laj m 
nevalstiskaj m organiz cij m, pašvald b m. 

2. Radošums m žizgl t b  un uz darba tirgu orient ta  kult rizgl t ba;  
JVLMA steno tr s t l kizgl t bas programmas, kur s m zikas skolu un visusskolu pedagogi 
pilnveido pedago iski m ksliniecisko meistar bu, apg st cita m c bu priekšmeta m c šanas 
metodes, ieg stot pedagoga ties bas m c t plaš ka spektra m c bu priekšmetus. Atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem JVLMA ir ieviesusi personu iepriekš j  izgl t b  un 
profesion laj  darba pieredz  ieg to rezult tu izv rt šanu un atz šanu. Šis process pagaid m 
noris gausi - studijas T l kizgl t bas noda  steno tikai divi klaus t ji. 

3.  Konkur tsp j gas kult ras un radoš s industrijas  
Konkur tsp j ga m zikas un horeogr fijas izgl t ba var b t tikai tad, ja t  ir kvalitat va. Lai 
skatuves m kslas izgl t ba b tu kvalitat va, ir nepieciešami lieli finansi lie ieguld jumi. 
Finanses nepieciešamas augstas raudzes akad misk  person la piesaistei, infrastrukt ras 
nodrošin šanai, m ksliniecisk s prakses stenošanai, mobilit tei un studiju procesa 
internacionaliz cijai. Atskaites period  valsts budžeta m r dot cijas apm rs bija tikai 83% no 
Ministru kabineta noteikumos augstskolu finans šanai noteikt s nepieciešam s summas. 

4. Radošas teritorijas un kult ras pakalpojumu pieejam ba  
Lai nodrošin tu kult ras pakalpojumu pieejam bu, JVLMA cieši sadarbojas ar viet j m 
pašvald b m, m zikas skol m un visusskol m, organiz jot pedagogu un studentu koncertus, 

koncertlekcijas, operizr des, horeogr fiskos uzvedumus.   
      Lai nodotu inform ciju par iesp jamaj m studij m, uz emšanas noteikumiem un pras b m, 
JVLMA organiz  izbraukuma sesijas, kur s piedal s gan JVLMA vad ba, gan doc t ji, gan 
studenti, prezent jot JVLMA radošos starptautiskos sasniegumus, sniedzot konsult cijas un   
koncertus. 

      Lai nodrošin tu kult rpolitikas dokumentos izvirz to m r u un nosprausto uzdevumu 
stenošanu, t.i. valstij nepieciešamo augstas klases profesion lo m zi u, horeogr fu, 

m zikas pedagogu, m kslas zin tnieku un kult ras darbinieku sagatavošan , JVLMA 
sadarb b  ar Kult ras ministriju, nozares kult ras un izgl t bas instit cij m katru gadu 
izv rt  noteikt s kult rvides att st bas priorit tes, prognoz  darba tirgum nepieciešamo 
speci listu skaitu un pl no valsts budžeta studiju vietu skaitu pa studiju programm m. 
Sal dzinot ar 2015.gada valsts budžeta vietu skaitu, profesion laj s bakalaura studiju 
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programm s 2016.gad  valsts budžeta studiju vietu skaits nav main jies. Ir main jies 
studiju vietu skaits pa studiju l me iem. emot v r  to, ka piepras jums daž s profesion l  
bakalaura studiju programm s bija minim ls, respekt jot ma istra l me a 
iest jp rbaud jumos reflektantu uzr d tos izcilos rezult tus, JVLMA Uz emšanas 
komisija, sadarbojoties ar Kult ras ministriju, nol ma 10% no profesion l  bakalaura 
studiju programm  pl notaj m valsts budžeta finans taj m studiju  viet m nodot 

profesion l  ma istra studiju programmu reflektantiem.  

Lai veicin tu stud jošo sast va kvalitat vu atlasi un komplekt šanu, JVLMA 

nodrošina uz emšanas konkurssitu ciju, m r tiec gi sadarbojas ar nozares instit cij m, 
darba tirgus p rst vjiem, jo stud jošo sast va komplekt šana ir noz m gs priekšnoteikums 
studiju programmu kvalitat vai stenošanai.   
     
1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilst ba darba tirgus piepras jumam, 
darba dev ju aptaujas rezult ti 
        Atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011. groz jumiem,  kas saist s ar 5.panta Augstskolu 

uzdevumi  kompetences paplašin šanu augstskol m, JVLMA v c un analiz  inform ciju par 
absolventu nodarbin t bu. Ir izstr d ti sadarb bas l gumi starp JVLMA un absolventiem, 
iek rtots absolventu nodarbin t bas re istrs.  
    2015./2016.akad misk  gada studiju virziena Mākslas  vienpadsmit studiju 

programmas pabeidza 128 stud jošie, no tiem:  par valsts budžeta l dzek iem pabeidza 114 

stud jošie,  par studiju maksu – 14 stud jošie.   
emot v r  absolventu un darba dev ju sniegto inform ciju par nodarbin t bu, ir ieg ti š di 

dati: 

- absolventi, kuri stud ja par valsts budžeta l dzek iem,  m zi a un horeogr fa specialit t s 
str d   – 27 absolventi;  

- veic pedago isko darbu atbilstoši m zi a un horeogr fa specialit tei  – 53 absolventi  

- cita darba vieta kult ras un izgl t bas instit cij s vai pašnodarbin t s personas – 3 absolventi 

(komponisti, vadošo iest žu ier d i, pedago isk s priv tprakses); 
- str d  rvalst s ieg taj  specialit t   – 3 absolventi; 

- turpina stud t n košaj  l men  vai t  paša l me a otras kvalifik cijas ieguvei  - imatrikul ti  
40 absolventi;  

- b rna kopšanas atva in jum  – nav zi u; 
- bezdarbnieki – 0 absolventi (nav re istr jušies). 
  Ieg t s inform cijas dati liecina par, ka: 
1) m zikas un horeogr fijas  speci listi ir piepras ti darba tirg ; 
2) JVLMA absolventi ir motiv ti str d t ieg taj s specialit t s. 
    JVLMA past v gi uztur kontaktus ar m su sadarb bas partneru – kult ras un kult rizgl t bas 
instit ciju vad t jiem – m su absolventu darba dev jiem un to p rst vjiem, nodrošinot 
inform cijas atgriezenisko saikni. Darba dev ji un absolventi, raksturojot konkr taj  
specialit t  ieg to kompetenci - zin šanas, prasmes un atbild bu,  atz m  absolventu augstu 
profesionalit ti, v lmi sav  darb b  b t inovat viem, papildin t savu profesion lo meistar bu,  
akt vi iek auties radošajos projektos. Liel kais vair kums doc t ji ir noda as studentu esošie 
vai potenci lie darba dev ji. Absolventi un studenti jau studiju laik  str d  profesion lajos 
kolekt vos - Latvijas Nacion laj  oper  par kora m ksliniekiem, solistiem, or estra 
m zi iem, diri entiem, baleta trupas m ksliniekiem, Latvijas Nacion laj  simfoniskaj  
or estr , Liep jas simfoniskaj  or estr , kameror estr  Sinfonietta R ga, R gas p t ju 
or estr , Latvijas Radio kor , Valsts Akad miskaj  kor  Latvija, Latvijas Radio un 

telev zij , m zikas un horeogr fijas izgl t bas iest d s, m ksliniecisk s pašdarb bas 
(amatieru) kolekt vos.  JVLMA absolventi - Latvijas m zi i, baletdejot ji, horeogr fi un 
pedagogi ir sasnieguši izcilu m ksliniecisko l meni, vi u m kslinieciskais devums ir atz ts 
gan Latvij , gan pasaul . JVLMA studentiem, kuri apg st m zi a vai horeogr fa 
profesion l s zin šanas un prasmes, studiju programmu ierobežot s izv les da  ir dotas 
iesp jas apg t pedago iskos studiju kursus, kas dod ties bas str d t par pedagogiem 
profesion l s ievirzes m zikas vai dejas izgl t bas programm s, vai profesion laj s 
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m zikas un horeogr fijas vidusskol s. Š da pieeja nodrošina Latvijas kult rizgl t bas 
iest žu pedago isko darbinieku atjaunotni, triju izgl t bas pak pju (m zikas /dejas skolas – 

m zikas/horeogr fijas vidusskolas – M zikas augstskola (JVLMA) izgl t bas programmu 
satura p ctec bu, apd vin t ko un sp j g ko  m zi u/dejas speci listu atlasi studij m 
augstskol , pedago isk s un m ksliniecisk s prakses m r tiec gu organiz ciju, inovat vo 
metožu ieviešanu izgl t bas proces   (JVLMA sistem tiski organiz  rvalstu augstskolu 
profesoru meistarklases, kur s profesion l s meistar bas pilnveides nol k  piedal s visu 
kult rizgl t bas iest žu pedagogi). Valst  darbojas vair k ne k  150 kult rizgl t bas 
iest des, kas m su absolventiem paver plašas iesp jas savienot m ksliniecisko darb bu ar 
pedagoga darbu, t dej di sekm jot vi u soci l s garantijas.    
        Vair ki M zikas tehnolo iju katedras studenti jau ir nodarbin ti ska u režisora 
specialit t . T  piem ram: J nis u is un Reinis dris str d  par ska u operatoriem kult ras 
pil  Zieme bl zma, Reinis dris str d  ar  par ska u un gaismu operatoru koncertz l  Ave Sol.  
Sta islavs Ku ikovs darbojas k  ska u režisors Valsts Le u te tr  un veic daž dus 
l gumdarbus.  
1.4. Studiju virziena stipro un v jo pušu, iesp ju un draudu anal ze  

Veicot SVID anal zi tika izv rt tas iekš jo un r jo faktoru sniegt s priekšroc bas un 
probl mas. 
1.4.1. J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas vieta Latvijas augst kaj  izgl t b  un 
zin tn : 
Iekš jo un r jo faktoru sniegt s priekšroc bas un probl mas 
Stipr s puses 

JVLMA v rds liel  da  Latvijas sabiedr bas 
tiek asoci ts ar kvalitat vu izgl t bu, noz m gu 
m kslinieciski radošu darb bu un nopietnu 
p tniec bu.  
JVLMA sniedz Latvij  visplaš ko 
pied v jumu m zikas, horeogr fijas un 
m zikas pedago ijas studiju un p tniec bas 
jomu daudzveid bas zi . 
Studijas JVLMA ir saist tas ar m zi u un 
horeogr fu izgl tošanu, k  ar  ar  p tniecisko 
darb bu. 
JVLMA str d  Latvijas izcil kie m zi i, 
horeogr fi, m zikas zin tnieki. 
Stabils studiju programmu piepras jums.  
Ir plašas mobilit tes iesp jas, att st s 
internacionaliz cija. 
JVLMA radoša sadarb ba ar kult ras un 
izgl t bas instit cij m, pašvald b m, 
profesion laj m nevalstiskaj m organiz cij m. 
 

 

Iesp jas 
Att st t izcil bu kult rizgl t b  un sekm t kult ras 
speci listu konkur tsp ju. 
JVLMA sav  darb b  ir autonoma, ir ties ga 
patst v gi izlemt daudzus savas att st bas jaut jumus.  
JVLMA ir ties ga r koties ar pašumiem Satversmes 
noteikto uzdevumu izpildes lab .  
JVLMA var izmantot daž das sadarb bas formas ar 
soci lajiem partneriem un saviem absolventiem, kuri 

p rst v soci lo partneru intereses, nodrošinot 
resursus att st bai, piepras jumu p c speci listiem – 

m zi iem, horeogr fiem, p tniekiem.  
   JVLMA m c bsp ki un p tnieki sadarbojas un 
nereti sniedz lielu ieguld jumu citu kult ras 
instit ciju darb  Latvij  un rvalst s.  
JVLMA person ls piedal s valsts un pašvald bu 
instit ciju darb . 
JVLMA var sniegt m zikas, horeogr fijas un 
m zikas pedago ijas izgl t bu par valsts budžeta 
l dzek iem lielam studentu skaitam,  nodrošinot 

studiju iesp jas person m ar  par studiju maksu.  
Rad t labv l gus apst k us priv t  finans juma 
piesaistei kult ras mantojuma saglab šanai, 
t l knodošanai un radoš  procesa atbalstam.  

V j s puses 

Valsts finans jums, kuru JVLMA g st savas 
darb bas nodrošin jumam (r inot uz vienu 
stud jošo), ir b tiski nepietiekams.  
Materi li tehnisk  b ze ir j atjauno, t  ir 
b tiski novecojusi,  bieži vien apr kojums ir 
nepiem rots, tikai da ji atbilst studiju 
programmu kvalitat vai apguvei.  
JVLMA akad misk  person la zemais 
atalgojums nestimul  radošu vidi un 
konkurenci, akad misk  person la 
atjaunošan s ir l na. 
JVLMA akad misk  un p rvaldes darba 
kvalit tes vad bas sist ma tikai da ji 

Draudi 

Nepietiekama finanšu ieguld juma rezult t  
samazin sies visu veidu resursi - t l k novecos 
JVLMA akad miskais un p tniec bas 
potenci ls, kas izrais s ar  studiju kvalit tes 
pazemin šanos.  
Akad misk s vides un darba zem s samaksas 

d  JVLMA zaud s person lu, vispirms jau tos 
person la p rst vjus, kuri var pretend t uz 
lab ku nodrošin jumu radoši m kslinieciskaj  
vid  vai starptautiskaj  akad miskaj  aprit .  
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nodrošina funkciju pietiekami efekt vu izpildi.  
 

1.4.2. J zepa V tola Latvijas M zikas akad mija Eiropas vienot  izgl t bas, p tniec bas un 
darba telp : 
Iekš jo un r jo faktoru sniegt s priekšroc bas un probl mas 
Stipr s puses 

JVLMA ir partneri un sadarb bas l gumi vis  
pasaul . 
JVLMA pasaul   ir paz stama ar t s 
person la  augstu m ksliniecisko, radošo, 
akad misko un zin tniski p tniecisko l meni.   
JVLMA potenci lu kop j  Eiropas izgl t bas 
telp  apliecina JVLMA doc t ju un stud jošo 
sasniegumi starptautiskajos projektos, 

piepras jums Eiropas valstu darba tirg .  
JVLMA tr spak pju akad misk s izgl t bas 
sist ma (bakalaurs, ma istrs, doktors) ir 
sal dzin ma ar ES valstu izgl t bas sist m m. 
Tiek izmantotas kred tpunktu p rneses 
iesp jas, vienotais diploma pielikums. 
Pieš irtie gr di un kvalifik cijas tiek atz tas 
ES valst s.  

Iesp jas 

Iek aušan s Eiropas vienotaj  izgl t bas un 
p tniec bas telp  sekm  visa veida resursu, tai 
skait  ar  p tnieku un studentu, piesaisti no ES un  
visas pasaules. Sakar  ar vecuma ierobežojuma 
atcelšanu ir labv l gi apst k i latviski run jošo 
pension to akad misko sp ku reemigr cijai. 
Iepriekš jos gados izveidojušies JVLMA 
m c bsp ku starptautiskie sakari ir pamats t l kai 
sadarb bai un to sekm jošu finanšu resursu 
piesaistei. 

 

Laik , kad ES kop j s izgl t bas telp  v rojams 
pieaugošs finans juma defic ts, JVLMA unik l  
pieredze, darbojoties da ji valsts, da ji izgl t bas 
tirgus piepras juma regul tas augstskolas status , 
var sekm t papildu resursu piesaisti. 

V j s puses 

JVLMA studijas un p tniec bas darbs ir 

orient ts p rsvar  uz Latvijas tirgus 
piepras jumu. 
Netiek motiv tas atska ot jm kslinieku un 
radošo profesiju p rst vju studijas 
doktorant r . Latvij  nav iesp jas ieg t 
profesion l  doktora gr du m zik  vai 
horeogr fij .  
JVLMA ir mazs rzemju past v go studentu 
un viesprofesoru skaits. JVLMA person lam 
nereti nav pietiekamu svešvalodu zin šanu, 
lai akt vi darbotos starptautiskaj  
akad miskaj  aprit . 
Sam rojot ar ES valstu vid jiem r d t jiem, 
JVLMA akad misk  darba un paši 
p tniec bas finans jums ir nepietiekams.  

Draudi 

Aizpl stot p tniekiem un m c bsp kiem, 
nepiesaistot l dzek us infrastrukt ras att st bai, 
JVLMA nesp s nodrošin t Eiropas vienot s 
izgl t bas telpai atbilstošu izgl t bu bakalaura, 
ma istra un doktora studiju l men  un zaud s 
konkur tsp ju.  
Neveltot pien c gu uzdevumu person la, vad bas 
sist mas un infrastrukt ras pilnveidošanas 
jaut jumiem, JVLMA neb s sp j ga konkur t ar 
cit m augstskol m vienotaj  Eiropas akad miskaj  
aprit  ne studentu, ne person la, ne p t jumu un 
att st bas projektu piesaist .  
Nesp jot stenot savas att st bas redz jumu, 
JVLMA neb s sp j ga konkur t ar 
starptautiskajiem izgl t bas tirgus a entiem pašu 
m j s.  
Norobežojoties no Eiropas un pasaules 
akad misk s aprites, nesam rojot savu devumu un 
potenci lu ar starptautiskajiem krit rijiem, JVLMA 

p rv rt sies par pašpietiekamu, citur nepaz stamu 
nomales augstskolu. 

 

1.5. Studiju virziena vad ba: p rvald bas strukt ra 
 

Studiju virziena p rvald ba ietilpst JVLMA visu sf ru darb bas p rvald bas strukt r   
(skat t JVLMA m jas lap :www.jvlma.lv sada  Dokumenti apakšsada a JVLMA strukt ra) 
     JVLMA galven s l m jinstit cijas ir: Satversmes sapulce, Sen ts, Rektors, Akad misk  
š r jtiesa. 
      JVLMA person la augst k  p rst v bas un vad bas instit cija un l m jinstit cija 
akad miskajos un zin tniskajos jaut jumos ir Satversmes sapulce. Sapulce pie em un izdara 
groz jumus Akad mijas Satversm , iev l  un atce  Rektoru, noklaus s un v rt  Rektora 
p rskatu, iev l  Sen tu un atce  t  locek us, iev l  Akad misko š r jtiesu un atce  t s 
locek us, apstiprina Satversmes sapulces, Sen ta, Akad misk s š r jtiesas un Rektora 
v l šanu nolikumus, noklaus s un v rt  Sen ta p rskatu, pie em l mumus par t  darb bu, 
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izskata un izlemj konceptu lus akad mijas darb bas un att st bas jaut jumus. Satversmes 

sapulci 40 personu sast v  iev l  uz tr s gadiem. Proporcion las p rst vniec bas 
nodrošin šanai person la p rst vju grupas, aizkl ti balsojot, iev l : 24 p rst vjus no 
akad misk  person la, 8 - no stud jošajiem, 8 - no visp r j  person la.  
      Satversmes sapulce darbojas, pamatojoties uz Satversmes sapulces apstiprin to nolikumu. 
     Person la kole i la vad bas l m jinstit cija JVLMA ir Sen ts. Sen ts apstiprina k rt bu un 
noteikumus vis m akad mijas darb bas jom m, piedal s Satversmes sapulces apstiprin to 
darb bas strat isko m r u stenošan , k  ar  veic citas funkcijas. Sen tu, aizkl ti balsojot, 
iev l  uz trim gadiem. Akad misk  un visp r j  person la p rst vjus Sen t  v l  Satversmes 
sapulce, stud jošo p rst vjus Sen t  iev l  Stud jošo pašp rvalde. Sen t  ir 20 senatori, no 
kuriem ne maz k par 50 procentiem ir profesori un asoci tie profesori. Sen ta sast v  ir 75 
procenti akad misk  person la p rst vji, 20 procenti stud jošo p rst vji, 5 procenti visp r j  
person la p rst vji. JVLMA Sen t  p rst v tajiem stud jošajiem ir veto ties bas jaut jumos,  
kas saist ti ar stud jošo interes m. Sen ta darb bu reglament  Satversmes sapulces apstiprin ts 
nolikums. 

        JVLMA augst k  amatpersona ir rektors. Rektors steno akad mijas visp r jo 
administrat vo vad bu un bez paša pilnvarojuma p rst v akad miju. JVLMA par rektoru 
iev l  profesoru vai personu, kurai ir doktora zin tniskais gr ds. JVLMA Satversmes sapulc  
iev l to rektoru apstiprina Ministru kabinets.  
       Rektors veicina augstskolas att st bu, atbild par akad mijas strat ijas stenošanu, 
nodrošina akad misk  person la un stud jošo akad misko br v bu iev rošanu, atbild par 
akad mijas darb bas atbilst bu Latvijas Republikas likumiem, citiem normat vajiem aktiem un 
JVLMA Satversmei, atbild par JVLMA ieg stam s izgl t bas, veikto zin tnisko p t jumu un 
stenot s m ksliniecisk s jaunrades kvalit ti, nodrošina pieš irto valsts budžeta l dzek u, k  ar  

akad mijas mantas likum gu, ekonomisku un m r tiec gu izmantojumu.  
     Akad misk  person la un stud jošo iesniegumus par JVLMA Satversm  noteikto 
akad misko br v bu un ties bu ierobežojumiem izskata un pie em atbilstošus l mumus 
JVLMA Akad misk  š r jtiesa. Akad misko š r jtiesu piecu personu sast v  iev l  uz trim 
gadiem. Satversmes sapulce aizkl t  balsošan  iev l  tr s p rst vjus no akad misk  person la 
vidus, un t s sast v  nedr kst b t Akad mijas administrat v  person la p rst vji, bet stud jošo 
pašp rvalde iev l  divus stud jošo p rst vjus. Akad misk s š r jtiesas l mumus izpilda 
administr cija. 
     Studiju virziena Mākslas studiju programmu strat isko vad bu, studiju programmu vad bas 
darba p rraudz bu un kontroli nodrošina  akad misk  darba, zin tnisk  un radoš  darba, k  ar  
administrat vi saimniecisk  darba prorektors. 
           Studiju virziena studiju programmu satura izstr di, k  ar  programmu stenošanas norisi 
pl no un koordin  Studiju programmu direkcija. Direkcija izveido un uztur informat vo b zi 
par stud jošajiem, studiju programm m, analiz  studiju programmu apguves sasniegumus, 
sekm  doc t ju t l kizgl t bu un profesion l s meistar bas pilnveidi. Studiju programmu 
direkcija str d  akad misk  darba prorektora pak aut b . 

Studiju virziena akad misko pamatstrukt ru veido katedras, Zin tnisk s p tniec bas centrs, 
bibliot ka, Koncertda a.  

JVLMA katedra (atskaites period  darboj s 18 katedras, katedru nosaukumus un to 
darb bas funkcijas skat t pielikum ) ir studiju, zin tnisk , radoš , m ksliniecisk  un metodisk  
darba pamatvien ba, kura p rst v apstiprin ta studiju virziena noteiktu apakšprogrammu 
specializ ciju vai profilu un apvieno katedras kompetenc  nodoto studiju kursu stenošan  
iesaist to akad misko person lu, pieaicin tos m c bsp kus un stud jošos. 

Profesion li atš ir gu specializ ciju vai profilu studiju kursu stenošanas vad bai var b t 
izveidota katedras apakšstrukt ra – klase (atskaites period  darboj s 13 klases).  

Katedras galvenais uzdevums ir veidot akad mijas m r iem un l menim atbilstošas 
programmas studiju kursu saturu, nodrošin t satura kvalitat vu stenošanu un kontrol t t s 
kompetenc  ietilpstošo studiju kursu att st bu. 

Katedras darb bu reglament  Sen ta apstiprin ts nolikums. 
    Zin tnisk s p tniec bas centrs nodrošina saites starp izgl t bu un zin tni, nacion l  
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kult ras mantojuma saglab šanu, izp ti, zin tnieku iek aušanos m sdienu m zikas p tniec b , 
starpdisciplin rus p t jumus. Zin tnisk s p tniec bas centra darb bu reglament  Sen ta 
apstiprin ts nolikums. 

       JVLMA Bibliot ka ir sen k  specializ t  nošu un m zikas literat ras kr tuve Latvij , kur  
atrodami reti iespieddarbi, notis, gr matas, ska u ieraksti, video materi li, periodika. 
Bibliot kas kr jumi nemit gi tiek papildin ti: no dažiem desmitiem nošu materi lu Bibliot ka 
ir izaugusi par bag tu m zikas kr tuvi. Noz m ga da a ir ieg ta d vin jumu ce  - no Latvijas 

kult ras darbiniekiem, partneriem un draugiem rzem s. 
JVLMA bibliot ka ir Latvijas Akad misko bibliot ku asoci cijas (LATABA) un Latvijas 

M zikas bibliot ku asoci cijas locekle.   
Bibliot kas strukt ru veido tr s noda as: Nošu noda a, Gr matu noda a un las tava, 
Audiovizu lo ierakstu noda a un klaus tava. 
       JVLMA Koncertda a ir viena no t m Akad mijas strukt rvien b m, kas piedz vojusi oti 
strauju att st bu un pilnveidi – no s kotn ji tikai dažiem desmitiem koncertu l dz vair kiem 
simtiem pas kumu akad misk  gada laik . K  vienota strukt rvien ba Koncertda a apstiprin ta 
2004. gad . Šobr d t s galvenais m r is ir nodrošin t m ksliniecisk s prakses iesp jas gan 
stud jošajiem, gan m c bsp kiem, k  ar  kalpot sabiedr bas interes m, veidojot saikni starp 
augstskolu un plaš k m klaus t ju aprind m.  

Studiju virziena p tniecisk s darb bas konsultat vo p rvald bu veic akad mijas Zin tnisk  
padome, Profesoru padome un Doktorant ras padome.  

Zin tnisk  padome veido akad mijas p tniecisk s darb bas strat iju un veic 
organizatorisko darbu JVLMA zin tnisk s p tniec bas vad šan . Zin tnisk  padome risina ar 
akad mijas doktorant ru un akad misk  person la zin tnisko darb bu saist tus jaut jumus. 
    JVLMA Uz emšanas procesu pl no, organiz  un vada JVLMA Uz emšanas komisija, bet 

reflektantu kompetenci iest jp rbaud jumos v rt  Iest jp rbaud jumu komisijas. 
Uz emšanas komisijas un Iest jp rbaud jumu komisiju sast vu apstiprina rektors ar r kojumu.  

Studij s ieg stamos gr dus un profesion l s kvalifik cijas JVLMA ir ties bas pieš irt: 
Studiju virziena Mākslas Valsts p rbaud jumu komisijai  
- profesion lo bakalaura gr du m zik , vai horeogr fij  un atbilstošu piekt  l me a 

profesion lo kvalifik ciju  
- profesion lo ma istra gr du m zik  vai horeogr fij ;  
Akad miskai padomei  - humanit ro zin t u ma istra gr du m ksl ; 
Promocijas padomei - m kslas zin tnes doktora (Dr.art.) zin tnisko gr du. 

     Stud jošo intereses akad misk s, soci l s un kult ras dz ves jaut jumos JVLMA un cit s 
valsts instit cij s p rst v stud jošo pašp rvalde. Stud jošo pašp rvaldes p rst vjiem ir ties bas 
l dzdarboties JVLMA l m jinstit cij s, sa emt inform ciju no jebkuras amatpersonas 
jaut jumos, kas skar stud jošo intereses. Stud jošo pašp rvaldes l mumi p c to 
apstiprin šanas akad mijas Sen t  ir oblig ti visiem stud jošajiem. 
 

1.6. Studiju virziena resursi (tai skait  finanšu resursi) un materi ltehniskais 
nodrošin jums 

1.6.1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanas 
nodrošin šanai, k  ar  akad misk  person la p tniec bas (radoš s) darb bas nodrošin šanai. 
Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtsp ja. Finans jums literat ras ieg dei un 
elektronisko datub zu abon šanai:  
   JVLMA finanses ir Finanšu da as  p rvald b .  
   Augstskolas finanšu resursu strukt ru nosaka JVLMA Sen ts. Par budžeta izpildi rektors 
sniedz ikgad ju p rskatu Sen tam, Izgl t bas un zin tnes ministram un Kult ras ministram.  
   JVLMA finansi l s un saimniecisk s darb bas atbilst bu normat vajiem aktiem katru gadu 
p rbauda neatkar gs zv rin ts revidents.  
    Iev rojot demokr tisk s vad bas principus, nodrošinot JVLMA finanšu un materi lo resursu 
atkl tumu, m r tiec gu un racion lu sadali un izmantošanu, operat vi risin tu un koordin tu 
finanšu l dzek u sadales jaut jumus, JVLMA darbojas Finanšu kole i l s vad bas komisija. 

  Darb bas p rskata period  ir veikta elektronisk  inventariz cija, kas liel  m r  atvieglo 
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ikgad jo inventariz ciju veikšanu, k  ar  nodrošina prec z ku materi lo v rt bu uzskaiti 
akad mij . 
  

Finanšu daļas zi ojums par 2015.gada darba rezult tiem, sal dzinot ar iepriekš j  gada 
rezult tiem. 

 Sagatavots un iesniegts 2015. gada finanšu p rskats, par kuru auditoru 
komp nija „ Visa V rte „ ir sniegusi atzinumu bez iebild m. 

JVLMA IE MUMI 

 

2014. gads 

(EUR) 

2015. gads 

(EUR) 
Pieaugums, EUR un % 

PAŠU IE MUMI 350 098 321 805 -28 293 -8.08 

Studiju maksa 252 434 236 962 -15 472 -6.13 

P r jie ie mumi par izgl t bas 
pakalpojumiem 

2 991 2 992 1 0.03 

Ie mumi no telpu nomas 61 617 54 151 -7 466 -12.12 

Ie mumi par bi ešu p rdošanu 11 523 7 984 -3 539 -30.71 

Ie mumi par m zikas instrumentu un 
apr kojuma ri 4 149 5 148 999 24.08 

Ie mumi par autost vvietu 17 384 14 568 -2 816 -16.20 

 

2014. gads 

(EUR) 

2015. gads 

(EUR) 
Pieaugums, EUR un % 

DOT CIJA un Papildus finans jums 2 627 332 2 642 298 14 966 0.57 

Dot cija KM 2 521 429 2 521 429 0 0.00 

KM papildfinans jums kop  105 903 120 869 14 966 14.13 

Ventil cijas izb vei JVLMA liel  z le 105 903 0 
  

Jurj nu konkuss (p šaminstrumenti) KM 
 

40 000 
  

Elektr bas un densvada renov cija (KM) 
 

68 296 
  

Daž di finans jumi KM 
 

12 573 
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Papildus finans jums no valsts budžeta 2015. gad : 
 68 296 Euro densvada renov cijai un remontdarbiem JVLMA, darbi tiks uzs kti š.g. 

vasar . 
 40 000 Euro Jurj nu konkursam 

Ie mumu izmai as: 
 Autost vvietas nomas ie mumu samazin jums ir sakar  to, ka beidz s divi res l gumi par 

vienu st vvietu un gar žu. 
 Samazin jušies b tiski ie mumi par bi ešu realiz ciju, sakar  ar koncertu daudzuma 

samazin šanos. 
 

 Palielin jušies ie mumi par instrumentu ri. Vair k tiek iz r ti m zikas instrumenti r jiem 
lietot jiem, kas ir b tiski d rg k cenas zi , sal dzin jum  ar res maksu pašu studentiem. 
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JVLMA izdevumi 

 

Izdevumi 

2015. gads 

Faktiskie 

izdevumi 

2014. gads 

Faktiskie 

izdevumi 

Pieaugums, 

EUR un % 

IZDEVUMI Pašu ie mumi un 
Dot cija 

3 037 548 2 864 652 172 896 6.04 

Atalgojums 2 056 791 1 942 543 114 248 5.88 

VSAOI 457 264 425 544 31 720 7.45 

K rt jie izdevumi 434 926 399 762 35 164 8.80 

Kapit lie izdevumi 48 808 57 712 -8 904 -15.43 

Soci lie pabalsti (stipendijas) 39 759 39 091 668 1.71 

Ventil cijas izb ve 37 192 68 711 
  

Studentu padomes izdevumi 9762 10 507 -745 -7.09 

Zin tnisk s un radoš s 
darb bas att st bai 3022 0 3 022 

 

 

 

 2015. gad  izmaks ti atva in juma pabalsti 50% no m neša algas. Izmaksas veiktas no 
Pašu ie mumiem par kop jo summu 61 114 EUR 

 Pieš irtas Teterevu fonda stipendijas radošajiem braucieniem 2015. mg. 7 222.64 

EURO 4 studentiem un korim. 

 2015. gada nogal  darbinieku b rniem sar kota Ziemassv tku egl te, un b rniem, kas 
jaun ki par 18 gadiem, sar p ta d vani a. Kop j  izdevumu summa 500 EUR, kas seg

no Pašu ie mumiem. 
 2015/2016 m c bu gada atalgojumam nav paredz ts pieaugums, kop j  tarifik cija ir 

iepriekš j  m c bu gada apjom . 
 Atva in juma pabalsti 2016. gad  nav pl noti sakar  ar l dzek u nepietiekam bu. 
 NO JVLMA pašu ie mumiem tiek l dzfinans ts atalgojums Zin tnisk  centra 

darbiniekiem un piln b  finans ts Zin tnisk  centra vad t ja atalgojums. No IZM 
sa emtais b zes finans jums ir nepietiekošs un JVLMA ir spiests ieguld t savus 
l dzek us no Pašu ie mumiem. 

 2015. gad  sa emts finans jums zin tnisk s un radoš s darb bas att st bai, p c 2014. 
gada rezult tiem 167 803 Euro (2015. gad  izmaks ts 3022 Euro). 
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1.6.2. Studiju virzien  iesaist t  augstskolas akad misk  person la kvalifik cija, t  
atbilst ba studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanai 
             Studiju virziena Mākslas visas 11 studiju programmas  stenoja  augstas kvalifik cijas 
akad miskais person ls. 
Izv rt jot akad misk  person la zin tnisk s un m ksliniecisk s jaunrades biogr fijas, Sen ta 
s žu protokolus, kuri atspogu o akad miskaj  amat  iev l šanai personas iesniegtos 
dokumentus, v l šanu procesu un rezult tus, akad misk  person la pašnov rt šanas 
zi ojumus, stud jošo darba rezult tus un stud jošo atsauksmes,  katedru vad t ji atz st, ka 

akad misk  person la kvalifik cija atbilst strukt rvien bas m r u un uzdevumu stenošanai. 
K  katru gadu ar  š  akad misk  gada otraj  pus  M zikas akad mijas vad ba cieš  sadarb b  
ar katedru vad t jiem, stud jošajiem un m ksliniecisko kolekt vu vad t jiem izanaliz ja 
doc t ju darba kvalit ti, izv rt ja  izgl tojoš s darb bas sasniegumus, k  ar  m ksliniecisko un 
p tniecisko darb bu, sast d ja nepieciešamo akad misko amatu sast vu, skaitu un iesniedza  
Sen tam apstiprin šanai.  
      Akad misk  person la kvalitat va sast va nodrošin šanai, person la v l šan m ir 
izvirz ti vienoti, pašas pieejas  krit riji ar uzr d to sasniegumu diferenc tu v rt jumu. 
Kvalifik cijas krit riju iev rošanu akad misk  person la ( paši profesoru un asoci to 

profesoru) iev l šan  uzraudz ja JVLMA pieaicin ti neitr li eksperti. Š dai  pieejai ir b tiska 
noz me kvalitat va akad misk  person la  atlasei un  atjaunotnei. Sen ta s d  un Profesoru 
padom  uz atk rtotu periodu un no jauna uz sešiem gadiem nopietn  konkurs  tika iev l ti  
m su n košie kol i. Izv rt jot iev l t  doc t ju sast va iepriekš jo sadarb bu ar JVLMA, 
j secina, ka akad miskajos amatos ir iev l ti vair ki doc t ji, kuri k  pieaicin tie m c bsp ki 
ar augsti profesion lu un radošu pieeju jau str d ja JVLMA. Studiju darba kvalit tes 
uztur šanai, tai skait  ar  konkurences veidošanas procesam, bija pieaicin ti stundu 
m c bsp ki un uz slaic giem l gumiem str d jošie doc t ji no cit m m kslinieciskaj m 
instit cij m. JVLMA izmantoja iesp jas ar  starptautiski atpaz stamu speci listu piesaistei 
t d s specializ cij s k  Senā m zika, Džeza m zika, itāras spēle, Skaņu režija, 

Etnomuzikolo ija, Muzikolo ijā. 
          

              J zepa V tola Latvijas M zikas akad mij  atskaites period  studiju kursu stenošan  
bija iesaist ti 142 akad misk  person la doc t ji, no tiem: 
 

Akad miskais amats Skaits Nodarbin ti PLE* 
izteiksm  

Profesori 24 15,4 

Asoci tie profesori 25 14,3 

Docenti 34 16,6 

Lektori 59 29,7 

Asistenti 0 0 

KOP  142 76 

 

*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc t jam ir 1000 stundas gad . 
 

Akad misk  person la sast vs pa katedr m 

 

Katedra ir studiju, zin tnisk , radoš , m ksliniecisk  un metodisk  darba pamatvien ba, 
kura p rst v apstiprin ta studiju virziena noteiktu apakšprogrammu specializ ciju vai profilu 
un apvieno katedras kompetenc  nodoto studiju kursu stenošan  iesaist to akad misko 
person lu, pieaicin tos m c bsp kus un stud jošos. Katedras galvenais uzdevums ir veidot 
JVLMA m r iem un l menim atbilstoš s programmas studiju kursu saturu, nodrošin t satura 
kvalitat vu stenošanu un kontrol t t s kompetenc  ietilpstošo studiju kursu att st bu. 
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Katedra Vad t js Akad misk  
person la 

skaits 

Nodarbin ti 
PLE* 

izteiksm  

Klavieru katedra 

r e u klase 

Akordeona klase 

Profesors Juris Kalnciems 

Profesore Vita Kalnciema 

Docents Jurijs Rižovs 

12 5,53 

Kameransambļa un 
klavierpavad juma 
katedra 

Profesore Gunta Rasa 8 4,44 

St gu instrumentu katedra 

Kokles un it ras klase 

Docente Ter ze Z berte- jaba 

Docente Teiksma Jansone 

13 5,14 

P šaminstrumentu 
katedra 

Koka p šaminstrumentu 
klase 

Met la p šaminstrumentu 
klase 

Sitaminstrumentu klase 

Asoc.profesors J nis 
Retenais 

Docents Guntis Kuzma  

 

Asoc.profesors J nis Retenais  

 

Asoc.profesors Edgars Saksons 

16 6,75 

Sen s m zikas katedra Asoc.profesors M ris Kupčs 5 2,25 

Džeza m zikas katedra Docents  Indri is Veitners 5 1,91 

Vok l  katedra 

Operdzied šanas klase 
Docente Zigr da Kr gere 

Profesors Viesturs Gailis 

9 5,59 

Or estra diriģ šanas 
katedra 
Or estra klase 

Docents  M rti š Ozoli š 

Asoc. profesors Andris 

Vecumnieks 

2 1,07 

Kora diriģ šanas katedra 

Dzied šanas klase 
Asoc.profesors M ris Sirmais 

Docents Ansis Sauka 

10 5,03 

M zikas skolot ju katedra Lektors Edgars V tols 6 2,25 

Kompoz cijas  katedra Profesore Selga Mence 5 3,54 

Muzikoloģijas katedra 

M zikas v stures klase 

M zikas teorijas klase 

Etnomuzikolo ijas klase 

Asoc.profesors J nis Kudi š 

Asoc.profesors J nis Kudi š 

Profesore  Ilma Grauzdi a 

Profesore Anda Beit ne 

15 10,31 

Horeogr fijas katedra Asoc. profesore Zita Errsa 4 2,35 

M zikas tehnoloģiju 
katedra 

Docents Rolands Kronlaks 2 0,24 

Instrumenta sp les 
skolot ju katedra 

Profesors Normunds V ksne 0 0 

Visp r jo klavieru katedra Asoc. profesors J nis Matulis 6 4,06 

Koncertmeistaru katedra Asoc.profesore Dace Kļava 21 13,62 

Visp rizgl tojošo studiju 
kursu katedra 
Svešvalodu klase 

Docents Toms Ostrovskis 

 

Vieslekt. Valent na B rzi a 

3 1,80 

*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc t jam ir 1000 stundas gad . 
Akad misk  person la 
slodze PLE izteiksm  

Nodarbin to skaits 

0 – 0.49 65 

0.5 – 0.99 66 

1.0 < 11 

P rskata period  nodarbin t  akad misk  person la darbinieku vid jais vecums bija 51 gads. 

Atseviš u studiju kursu stenošanai papildus tika iesaist ti studiju kursu doc t ji  –  vid ji 120 

gad . 
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1.6.3.  Studiju virziena metodiskais, informat vais (tai skait  bibliot kas resursi) un 
materi ltehniskais nodrošin jums, t  atbilst ba apg stamo profesiju reglament jošo 
normat vo aktu pras b m 
JVLMA inform cijas avoti un materi ltehniskais nodrošin jums 

      Par materi ltehnisko nodrošin jumu JVLMA atbild g  ir Saimniec bas da a 

Joproj m ak ts ir jaut jums par instrument rija atjaunošanu.  
Studiju virziena Mākslas 11 studiju programmu stenošanai ir apr kota 81 m c bu telpa, kuru 
starp  atbilstoši apr kotas ir lekciju, lielo grupu (operklase, akmens z le), mazo grupu (t.sk. 
datorklase, baletz le) un  individu lo nodarb bu telpas, no t m desmit klas s atrodas divas 
klavieres vai fl e i.  
     M klsiniecisk s prakses un citu m skliniecisko projektu, t.sk. koncertu norisei ir apr kotas 
Liel  z le, r e u z le, LMT (kamerm zikas) z le, Kamerz le. 
Noz m g kie remontdarbi un ieguvumi JVLMA 

padar tais:  
 galven s elektrosadales renov cija; 
 da ja silt  dens padeves un apkures cauru u renov cija 1. kas pagrabst v ; 
 1. kas II st va gaite a remonts; 
 k p u laukuma pie Liel s z les remonts; 
 da ja logu nomai a sporta z l ; 
 jaunu sitaminstrumentu ieg de. 

     JVLMA ir nodrošin jusi stud jošajiem m zikas instrumentu remonta iesp jas, m zikas 
instrumentu nomu, patst v g  darba uzdevumus stud jošie, galvenok rt, veic  JVLMA.  
      JVLMA IT da as atskaites period  b tisk k s norises:  
IT da a 2015./2016. studiju gad  darbojusies saska  ar nolikum  iestr d taj m funkcij m un 
pien kumiem, no kuriem b tisk k s norises ir: 
I - Lietot ju atbalsts, datora t kla, sist mas un tehnikas uztur šana ikdien  

1) Tehniskais atbalsts lietot jiem datoru klas , bibliot kas las tav , JVLMA dienestos, tai skait  
bezvadu pieejas punktu lietot jiem. Atbalsts ietver gan ar lietot ju un e-pasta kontiem saist tu 
probl mu risin jumi, t di k  paro u nomai a, pieejas probl mas, gan lietot ju konsult cijas 
droš bas jaut jumos; 
2) E-studiju vides lietot ju atbalsts – palielin jies e-studiju vides Moodle lietojums – šaj  
period  ieviesti 6 jauni studiju kursi 

3) studentu un m c bsp ku atbalsts darb  ar lietojuma programm m – Microsoft Office, 

Sibelius, e-pasta klienti utt., daž das atv rt  koda programmas – Open Office, Gimpshop, 

Picasa; dokumentu un att lu sken šana nos t šanai daž diem meistarklašu pieteikumiem, u.c. 

4) darbs ar foto un/vai video materi liem to p capstr de, studentu daž du audiovizu lo 
prezent ciju sagatavošana iesniegšana starptautisku konkursu pieteikumiem u.c.; 
5) darbs ar lekciju auditoriju tehnisko apr kojumu, tai skait  tehnikas un/vai programmu 

savietojam bas risin jumi, piem., lektora priv t  datora sasl gšana vai video apska ošanas 
tehnikas sasl gšana ar projektoru u.c., m c bsp ku tehnisk s konsult cijas; 
6) darbs ar apska ošanas tehniku JVLMA r kotaj s prezent cij s, meistarklas s, eks menos 
u.c. akad miskajos pas kumos; 
7) datoru t kla darb bas uztur šana, kas ietver darb bas trauc jumu operat vu nov ršanu; 
8) bezvadu datort kla piesl guma punktu uztur šana - 11 gab., lietot ju atbalsts; 
9) tiek uztur ti multimediju projektori un audiovizu l  tehnika 120., 231., 205, 206., 123. 407. 
208. 210,. 310., telp s un Lielaj  z l , viens mobilais projektors, un lektoriem paredz tie pieci 

portat vie datori. Nepieciešam bas gad jum  tiek sniegts atbalsts - uzst d šana, programmu 
savietojam ba, konsult cijas; 

10) e-pasta servisu administr cija un lietot ju atbalsts – lietot ju kontu izveide visiem JVLMA 
studentiem, daž du lietot ju grupu izveide un lietot ju piesaiste; 

11) JVLMA m jaslapas satura vad bas sist mas un datub zes uztur šana un atbalsts; 

12) tehniskais nodrošin jums un atbalsts JVLMA notiekošajos pas kumos tai skait : 
audiovizu l s prezent cijas tehnikas uzt d šana un apkalpošana, pas kumu apska ošana, video 
vai foto dokument šana; 
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13) papildus n kusi kl t jaun s telpu rezerv šanas sist mas ASIMUT lietot ju administr šana; 

14) izveidots atdal tais publiskais JVLMA bezvadu Internet t kls; 

15) izveidotas, konfigur tas jaunas sada as - JVLMA lap  Jurj nu Andreja sestais 

starptautiskais p šaminstrumentu konkurss un Ceturtais b rnu un jauniešu koru un vok lo 
ansamb u konkurss “Lai Skan” 

II – Programmat ras un sist mu atjaunin šana studiju gada laik : 

1. gr matved bas sist mas HORIZON atjaunin jumi lietot ju datoriem; 

2. antiv rusu sist mas Microsoft Security essentials servera versija un versijas lietot ju 
datoriem; 

3. tiek veikta regul ra sv trkodu druk šana tai skait : 
4. darbs telpu izmantošanas sist mas ASIMUT ieviešanai; 
a. JVLMA bibliot kas vajadz b m; 

b. Personu apliec b m; 

c. Invent ram un pamatl dzek iem; 

d. kontaktu uztur šana gan video konferenču form , gan kl tien  ar ASIMUT sist mas  
izstr d t jiem. 

    Bibliot kas darb ba  
     2015./2016. studiju gad  bibliot kas kr jums tika papildin ts par 1598 vien b m - 224

iepirkt s vien bas, 1374- d vin jumi. 
               Noz m g kie d vin jumi šaj  akad miskaj  gad  sa emti no P tera Vaska, Latvijas 
Nacion l s bibliot kas, Valda Krasti a, Musica Baltica, Aivara Kalni a, Vitolda Tropi a, 
Zanes Gu nes, Ata Kampara, J a Str a, Dainas V gneres, Vijas risas Zalcmenes un no 

muzeja - p tniec bas centra “Latvieši pasaul ”. Aizvad taj  akad miskaj  gad  tika uzrun ta 
komp nija MICREC un bibliot ka d vin jum  sa ma MICREC l dz šim izdotos nošu 
izdevumus. Inform cija par jaunieguvumiem tiek public ta katru m nesi un ir atrodama m jas 
lap  sada  Bibliot ka → Jaunieguvumi. 
               Gr matu noda  regul ri tiek veidotas jaunieguvumu izst des, kur s ir apskat mas 
jaun k s gr matas m su bibliot k . Apr l  Nošu noda  tika izvietota vitr na ekspoz cij m, 
kur  izst d tas jau 3 ekspoz cijas. Ir paredz tas v l 2 ekspoz cijas komponistiem – jubil riem: 
Imantam Kalni am un Paulam Dambim. 
Turpin s rekatalo iz cijas process. No kart šu kataloga tika rekatalo iz ti 3356 eksempl ri. 
Elektroniskaj  katalog  Aleph ir atrodami 115554 eksempl ri. 
                Studentu simfoniskajam or estrim un jauktajam korim viena studiju gada laik  tiek 
sagatavoti nošu materi li 10 koncertu programm m. 

Ats kts darbs pie J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas bibliot kas att lu kataloga. Tika 

p rbaud ti konvert tie ieraksti un apkopota inform cija par jaunieg tajos att los esošaj m 
person m. 
               Bibliot kas apmekl t jiem tika nodrošin ta pieeja div m abon t m datub z m – 

Grove Music un Letonika, k  ar  SCOPUS un Science Direct, kuras Latvijas augstskolas 

sa ma Akad misk  t kla ietvaros. Bibliot kas lietot jiem sadarbojoties ar Kult ras 
inform cijas sist mu centru, tika nodrošin ta iesp ja izm in t daž das datub zes. Datub zes 
pieejamas JVLMA IP adrešu diapazon . 
              Bibliot ka turpin ja sniegt atbalstu J zepa Medi a R gas m zikas vidusskolai, k  ar  
Em la D rzi a m zikas vidusskolai, aujot gan skolot jiem, gan audz k iem lietot bibliot kas 
kr jumu. 
Bibliot kas darbinieki vid ji viena studiju gada laik  katrs vismaz vienu reizi pilnveido 

teor tiskas zin šanas LATABA, KISC, LNB organiz tajos t l kizgl t bas kursos. 
 Studiju virziena Mākslas metodiskais, informat vais un materi ltehniskais 
nodrošin jums atbilst studiju programm s apg stamo profesiju (m zi i un horeogr fi)  
reglament jošo normat vo aktu pras b m, t.sk. 5.l me a profesiju standartos formul t m 
kompetences nodrošin šanas pras b m – Instrumentu m ziķis, Vokālists, Muzikologs, 
Komponists, Skaņu režisors, Horeogrāfs, akredit to studiju programmu aprakstos noteiktaj m 
pras b m, Darba aizsardz bas pras b m darba viet s, Darba aizsardz bas pras b m nodarbin to 
aizsardz bai pret darba vides trokš a rad to risku, Ugunsdroš bas noteikumu pras b m, u.c. 

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=71039
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=71039
http://likumi.lv/doc.php?id=84587
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1.7. Zin tnisk s p tniec bas (radoš s darb bas) stenošana studiju virziena ietvaros, tai 
skait  p tniec bas institucion l  organiz cija, studiju virziena stenošan  iesaist t  
akad misk  person la p tniecisk  (radoš ) darb ba, stud jošo iesaist šana p tniec bas 
(radošajos) projektos, k  ar  dal ba starptautiskajos projektos, Latvijas Zin tnes 
padomes un citu instit ciju finans tajos projektos p rskata period  

(Studiju virziena stenošanā iesaist tā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, 
radošās darb bas un sagatavotās māc bu literat ras sarakstu pārskata periodā skat t – Studiju 

virziena pašnov rt juma pielikumi – pielikums Nr.3). 
 

         Zin tnisk  p tniec ba ir viens no JVLMA darb bas pamatvirzieniem, priekšpl n  izvirzot 
m zikas daž do izpausmju detaliz tu izp ti teor tisk , v sturisk  un soci l s noz m bas 
uztveres kontekstos. Sekm ga p tniec bas procesa nodrošin šanai JVLMA darbojas 

Zin tnisk s p tniec bas centrs, akad mijas Zin tnisk  padome, Doktorant ras padome, 
Promocijas padome un Muzikolo ijas katedra. Daž du p t jumu rezult ti tiek apkopoti 
zin tniskos semin ros un konferenc s, public ti daž dos izdevumos, kuru vid  viens no 

noz m g kajiem ir periodiskais izdevums M zikas akadēmijas raksti. Š  izdevuma m r is ir 
iesaist t zin tnisko p t jumu veikšan  gan pieredz jušus akad mijas doc t jus un p tniekus, 
gan topošos zin tniekus no bakalaura, ma istra un doktora studiju programm m. 
Atbild g  amatpersona par akad mijas zin tnisk s p tniec bas darba strat iju, izvirz to m r u 
stenošanu un sasniegto rezult tu kvalit ti ir zin tnisk  un radoš  darba prorektors, kurš vada 

Zin tnisko padomi un Doktorant ras padomi, doktora studiju programmu, un kura tieš  vad b  
str d  Zin tnisk s p tniec bas centra vad t js. Kopš 2008. gada prorektora amata pien kumus 
pilda Dr. art. profesore Anda Beit ne. 

JVLMA p tniec bas m r i ir sekojoši: 
1) p t jumi (materi li) topošajai Latvijas m zikas v sturei; 
2) etnomuzikolo ijas p t jumi saist b  ar Latvijas tradicion lo m ziku (latviešu un Latvij  
dz vojošu cittautu kopienu tradicion l  m zika); 
3) jaunas metodolo ijas izstr de, anal ze, problem tika, aktu lu metožu aprob cija 
muzikolo ij , Eiropas klasisk  mantojuma anal ze; 
4) muzikolo iskie starpnozaru p t jumi. 
Visos p t jumu virzienos veikto darbu m r is ir:  
Uz zin tnisko p t jumu rezult tiem balst tu priekšlikumu sagatavošana politikas un 
programmatisko dokumentu pamatnost dn m.  
Sabiedr bas inform šana par jaun kaj m zin tniskaj m atzi m un p t jumu rezult tiem. 
Zin tnisko p t jumu transform šanas iesp ja jaunu m c bu materi lu izstr d  visu m zikas 
izgl t bas l me u vajadz b m. 
stenojot p tniec bas darbu formul tos m r us, JVLMA Zin tnisk s p tniec bas centrs (sa sin. 

ZPC) izstr d  zin tnisk s izp tes projektus ar  stenošanas pierodu no 3 l dz 5 gadiem. 
Galvenais zin tnisk s izp tes projektu uzdevums ir izstr d t materi lus, kas akt vi tiek 
reprezent ti daž da form ta publik cij s, starptautiskaj s datub z s un sasniegumu apmai as 
form tos (starptautisk s konferenc s, semin ros u.c.). Tiek nodrošin ta JVLMA ZPC pamata 
izdevuma – periodisk  zin tnisko rakstu kr juma M zikas akadēmijas raksti izdošana (vid ji 2 
izdevumi gada laik ), iesaistot t  izveid  gan Latvijas, gan rzemju speci listus un cenšoties 
maksim li iepaz stin t ar taj  atspogu otajiem p t jumiem starptautisko interesentu auditoriju. 
Daž du virzienu projektu izstr d  JVLMA ZPC sadarbojas ar cit m zin tniskaj m instit cij m 
Latvij  un rzem s, l dztekus b zes finans jumam piesaistot finans jumu no valsts grantu 
projektiem, Eiropas Savien bas strukt rfondiem un citiem avotiem. 
          2015./2016. akad miskaj  gad   ZPC str d ja  Dr. art., Valdis Bernhofs, Dr. philol. 

M rti š Boiko, Dr. art. Lolita F rmane, Dr. art. Ilma Grauzdi a, Dr. art. Baiba Jaunslaviete. 

Par p tniekiem iev l ti:  Dr. art. Zane Pr dele, Mg. art. M r te Lodzi a, Mg. ing. Oskars 
Patjanko.  JVLMA ZPC vad t ja pien kumus veica Dr.art. Ilze Liepi a (Šarkovska-Liepi a). 

T d j di 2015. gada otraj  pusgad  p tnieku noslodze k pin ta l dz 5 piln m darba 
slodz m, izpildot Ministru kabineta krit rijus un turpinot ZPC att st t k  galveno muzikolo ijas 
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p tniecisko resursu centru valst . 
ZPC p rskata period  stenoja š dus noz m g kos projektus: 

 zin tnisk s p tniec bas projekts Dažādu laikmetu mūzika kritiķu, muzikologu un filozofu 
skatījumā: v rt šanas sist mu mijiedarbe un jaunu izp tes paradigmu mekl jumi. Projekta 

m r is – p t jumu materi lu izstr de periodiskajam izdevumam M zikas akadēmijas raksti 
divpadsmitajam laidienam, speci lizdevumam, kas velt ts J zepa V tola 150 gadu jubilejai 
Jāzepam Vītolam – 150. Mūzikas akad mijas raksti XII. R ga: JVLMA, 2015, 264 lpp. Projekta 
ietvaros izstr d tas 14 zin tnisk s publik cijas, kas pamat  balst tas uz starptautisk s zin tnisk s 
konferences Jāzeps V tols – person ba, daiļrade, konteksti materi liem (to skait   divi ZPC 
darbinieku – Baibas Jaunslavietes, Ilzes Šarkovskas-Liepi as, Lolitas F rmanes, Zanes Pr deles un 
Ilmas Grauzdi as raksti). Projekta vad t ja – Dr. art. Ilze Šarkovska-Liepi a; projektam piesaist ti 
l dzek i no Valsts Kult rkapit la fonda projektu konkursa finans juma. stenošan  k  recenzenti 
iesaist ti JVLMA ZPC p tnieki, k  ar  starptautisk s redkol ijas locek i. Kr jums ietver ar  
Igaunijas un Krievijas autoru publik cijas. Turpin ts darbs pie M zikas akadēmijas rakstu XIII 

laidiena, kas velt ts Maijas Einfeldes dau radei (sast d t ja un redaktore Dr. art. Baiba 

Jaunslaviete); 

 JVLMA Muzikolo ijas katedra sadarb b  ar Zin tnisk s p tniec bas centru 2015. gada 31. 
mart  un 1. apr l  r koja trešo starpdisciplin ro konferenci M zikas p t jumi Latvij . Kopum  
piedal j s 29 refer tu autori (JVLMA, Latvijas Kult ras akad mijas, Latvijas M kslas 
akad mijas, Latvijas Universit tes p tnieki, muzeju speci listi u.c.). 

 JVLMA ZPC realiz ja VKKF m r programmu Latvijas M zikas akad mija – Latvijas 

simtgadei. VKKF  pieš irto l dzek u ietvaros tika gatavota  JVLMA v stures gr matas izstr de 
(vad. Ilma Grauzdi a) un J.V tola piemi as istabas arh va materi lu zin tnisk  apstr de (vad. I. 
Šarkovska-Liepi a, M.Lodzi a un Zane Pr dele), k  ar   veikta J.V tola piemi as istabas 
k rtošana studentu zin tnisk s prakses ietvaros (vad. I.Šarkovska-Liepi a). 

 JVLMA ZPC turpin ja  sadarb bu ar LU Literat ras, folkloras un m kslas instit tu Latvijas 

m zikas v stures projekt . 2015. gad  ZPC p tniece Lolita F rmane turpin ja darbu pie 
Latvijas m zikas v stures materi lu priekšizp tes, aizs kot izdevuma veidošanu par m zikas 
v sturi starpkaru period  (1918. –1940), piesaistot finans jumu no Valsts Kult rkapit la fonda. 

 Veikts darbs pie ZPC M zikas psiholoģijas p tniec bas kabineta turpm k s izveides – 

metodisk s datu b zes un materi li tehnisk s b zes veidošana un stud jošo iesaiste p tniec bas 
darb  (izv les studiju kursa No skaņas l dz m zikai ietvaros, vad. V.Bernhofs). 

 2016. gada 10 .mart  Zin tnisk s p tniec bas centrs r koja m zikas terminoloģijas 

jaut jumiem velt tu semin ru M zikas terminoloģija: probl mas un risin jumi, kura 

rezult t  uzs kts darbs pie Latvijas Zin t u akad mijas M zikas terminolo ijas apakškomisijas 
izveides (vad. I.Šarkovska-Liepi a). 

 Turpin j s darbs pie Tradicion l s m zikas arh va k rtošanas un tehnisk s pilnveides (p tnieks 
O.Patjanko). 

ZPC p tnieki individu li ir iesaist jušies starptautiskos un Latvijas zin tniskajos 
projektos: 

 Musik macht fit! Klangwahrnehmung und musikalisches Lernen bei vielmusizierenden 

Kindern und Kinder mit ADS und ADHS – biometrisko datu statistisk  apstr de, muzikalit tes 
indeks šanas modu a datu apstr de, l dzdal ba publik cijas sagatavošan , muzikalit tes 
indeks šanas modu a izstr de un aprob cija. Heidelbergas Universit tes Neirolo ijas kl nikas 
p tniec bas centra projekta finans jums, p tnieka Valda Bernhofa individu la dal ba projekt . 

 Dal ba Heidelbergas (V cija) universit tes Neirolo ijas kl nikas p tniec bas centra p tniec bas 
projekt  Musik und Gehirn (vad t js PD Dr. rer. nat. Peter Schneider) sadarb b  ar B zeles 
(Šveice) universit tes kl niku un Gr cas (Austrija) universit tes Sistem tisk s muzikolo ijas 
katedru -– Valdis Bernhofs 

 Sadarb ba ar Daugavpils Universit ti: ikgad jo starptautisko zin tnisko konferenču r košana un 
starptautisk  zin tnisko rakstu kr juma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 

sagatavošana – l dzdal ba redkol ij , recenz šana. Projekta dal bnieki  – Dr. art. Baiba 

Jaunslaviete, Ilma Grauzdi a. 
 JVLMA ZPC p tnieku iesaiste Latvijas Zin t u akad mijas Baltijas Strat isko p t jumu 
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centra projekt , enciklop diska zin tnisko rakstu kr juma Latvieši un Latvija ietvaros (tekstu 

sagatavošana, recenz šana)  – Ilma Grauzdi a, Ilze Šarkovska-Liepi a. 

 P tniec bas projektu ietvaros veikti m zikas vidusskolu audz k iem treni i (interv lu treni š, 
sadarb b  ar LNKC); realiz ta digit l  materi la izveide, kas balst ta uz promocijas darba 
ietvaros izstr d to dzirdes uzman bas komponentu treni programmu AUT. Vad t js – Valdis 

Bernhofs. 

 Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa – darbs Leipcigas universit tes p tniec bas darba 
grup  (L.F rmane, B.Jaunslaviete, I.Šarkovska-Liepi a). 

 S kta starptautiska projekta – vacbaltiešu pianistam un komponistam Eduardam Erdmanism 
(1896–1958) velt ta starptautiska simpozija organiz šana 2017. gada septembr   JVLMA 
(sadarb b  ar E.Erdma a fondu Berl n , I.Šarkovska-Liepi a); 

ZPC p tnieku darb ba eksperta kvalifik cij : 
 Dr.art. Valdis Bernhofs – Latvijas Zin tnes padomes eksperts, Dr. philol. M rti š Boiko – 

Latvijas Zin tnes padomes eksperts, Dr.art. Ilma Grauzdi a – Valsts zin tnisk s kvalifik cijas 
komisijas eksperte, Dr.art. Ilze Liepi a (Šarkovska-Liepi a) – Latvijas Zin tnes padomes 
eksperte. P rskata gad  JVLMA ZPC darbinieki turpin ja akt vi komunic t ar sabiedr bu, 
piedaloties Latvijas Radio programm s (Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 Klasika), 

sadarbojoties ar UNESCO Latvijas organiz ciju, Latvijas Telev ziju, ar  public jot materi lus 
Latvijas pres  (žurn ls M zikas Saule, Latvijas Av ze - Kult irz mes  u.c.). 
    P rskata period  m kslas zin t u doktora (Dr. art.) zin tnisko gr du ieguva: 

Ieva Rozernbaha: promocijas darbs – disert cija "Polifonija latviešu komponistu sakr lajos 
vok li instrument lajos darbos" (zin tnisk  vad t ja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdi a).  
Ilona B deniece: promocijas darbs – disert cija „Liberžanra fenomens žanra teorijas 
kontekst  un t  izpausmes latviešu komponistu instrument laj  m zik ” (zin tnisk  vad t ja 
profesore, Dr. art. Je ena ebedeva).  
Ter ze Z berte-Ijaba: promocijas darbs – disert cija “Simfoniskais or estris k  m zikas 
instit cija  R g  no 1918. l dz 1940. gadam” (zin tnisk  vad t ja profesore, Dr. art. Lolita 

F rmane).  
Zane Pr dele: promocijas darbs – disert cija "J zeps V tols kult ras atmi as dinamik : 
kanoni un arh vi” (zin tnisk  vad t ja profesore, Dr. art. Lolita F rmane).  

Muzikoloģijas katedras akad misk  person la zin tnisk  un profesion l  
darb ba 

Katedras akad miskajos amatos iev l to doc t ju akt vi piedal j s viet j s un 
starptautisk s zin tniskaj s konferenc s Latvij  un cit s valst s un str d ja pie savu 
p t jumu rezult tu sagatavošanas public šanai. 

sum . Piem ram, prof. Lolita F rmane – public ja četrus zin tniskos rakstus 
Latvij , Be ij  un V cij , asoc. prof. J nis Kudi š – public ja četrus zin tniskos rakstus 
Latvij , Lietuv  un Gruzij , asoc. prof. Baiba Jaunslaviete – public ja piecus zin tniskos 
rakstus Latvij  un Lietuv . V l lekt. J lija Jon ne public ja divus zin tniskos rakstus 
Latvij  un Lietuv , prof. Anda Beit ne public ja vienu zin tnisko rakstu Ung rij , prof.  
M rti š Boiko, public ja divus zin tniskos rakstus Latvij , prof. Je ena ebedeva public ja 
divus zin tniskos raksturs Latvij , prof. Ilma Grauzdi a public ja vienu zin tnisko rakstu 
Latvij . Vair ki doc t ji ar  akt vi izstr d ja jaunu p t jumu tekstus to turpm kai 
public šanai (s k k par to katra doc t ja darb bas individu laj  p rskat ).  

Lekt. Baibas Kurpniece piedal j s valsts koncertorganiz cijas Latvijas koncerti 

festiv la Rudens kamerm zikas dienas 2015 m ksliniecisk  satura koncepcijas izstr d . 
Savuk rt lekt. Zanes Šmites profesion l  darb ba bija saist ta ar akt vu iesaist šanos 
daž dos tradicion l s m zikas radošajos projektos, t d j di veicinot ar  bakalaura studiju 
apakšprogrammas Etnomuzikolo ija atpaz stam bu. Prof. Georgs Pel cis turpin ja akt vu 
komponista darb bu, piedal j s Vladimira Martinova r kotaj  starptautiskaj  m sdienu 
m zikas festiv l  Maskav , kas notika 2016. gada febru r . 

Gandr z visi katedras doc t ji akad misk  gada laik  ar  iesaist j s metodisk  darba 
aktivit t s, daloties pieredz  ar m zikas skolu un m zikas vidusskolu pedagogiem par 
daž d m t m m profesion laj  m zikas izgl t b . Viena no metodisk  darba aktivit t m, 
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kur  ar lekcij m par daž d m t m m iesaist j s vair ki katedras doc t ji, bija R gas Doma 
kora skolas atbalsta biedr bas ar Izgl t bas un zin tnes ministrijas atbalstu 2015. gada 
oktobr  r kotie profesion l s pilnveides t l kizgl t bas kursi Latvijas m zikas skolu un 
m zikas vidusskolu m zikas teor tisko m c bu priekšmetu pedagogiem.  
   Kompoz cijas katedras  zin tnisk  darb ba 

Asoc.profesors A.Vecumnieks 

         Refer ts “Jura Karlsona instrument lais, vok lais un kora te tris” 2015. gada 24.-25. 

septembris; R zeknes Augstskola; 4. Starptautisk  zin tniski praktisk  konference Māksla un 
m zika kult ras diskursā 

        Refer ts “Jura Karlsona te tra m zikas simfoniskais potenci ls (El Cid, Jāzepa v zijas) 

LKA, starptautisk  konference Kult ras krustpunkti 2015. gada 12.-14. novembris 

        Refer ts “Tembr lie mekl jumi Jura Karlsona Jāzepa v zijās simfoniskajam or estrim” 

JVLMA, III starpdisciplin r  zin tnisk  konference M zikas pēt jumi Latvijā 2016. gada 31. 

marts-1. apr lis 

Lektors J nis Petraškevičs  

     Decembra numur  "M zikas Saule" public ts raksts "Profesora Fausto ce ojums" par it u 
komponistu Fausto Romitelli. 

   Septembra numur  "R gas Laiks" public ts raksts "Feldmana vertik le" par amerik u 
komponistu Mortonu Feldmanu 

JVLMA zin tnisk s un radoš s darb bas projektu ietvaros s kts p t jums "Fausto Romitelli 
ska darbu formveide nošu teksta un dzirdes anal zes kontekst ". 
 Horeogr fijas katedras p tnieciskais darbs 

Docente Valda Vidzemniece 

       Publik cija  LKA Zin tnisk s p tniec bas centra izdevum   Kult ras Krustpunkti. 
Zin tnisko rakstu kr jums 7 (Starptautisk s zin tnisk s  konferences 2015.g. materi li): Mila 

C rule. Latviete modernās dejas pasaulē. ISSN 1691-3019 

      Publik cijas sagatavošana JVLMA Rakstiem: M zika un m ziķi modernās dejas kontekstā 
Latvijā 20. gadsimta 1.pusē. 
      Kult rv sturisks p t jums Modernā deja Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē. 

Docente Reg na Kaupuža 

       Klasik s dejas terminu  v rdn cas papildin jums. 

      JVLMA m kslinieciski radošo projektu stenošana (koncertdarb ba) izpaud s daž du 
atska ot jm kslas projektu stenoš n  – solo koncerti, festiv li, tematiskie koncerti, 
koncertlekcijas un citi pas kumi, kuri bija organiz ti gan R g , gan Latvijas re ionos, gan 
sadarb b  ar koncerta ent r m rpus Latvijas.   
    JVLMA doc t ju m ksliniecisko darb bu, k  ar  vi u devumu sabiedr bas izgl tošan  un 
kult rvides att st b  ir neiesp jami aprakst t un sniegt raksturojumu darb bas p rskata ietvaros, 
jo tas ir ikviena atska ot jm kslinieka ikdienas darba process, kura neat emama sast vda a ir 
ar  pedago iskais darbs. M ksliniecisko projektu stenošanas proces  doc t ji un studenti bieži 
vien ir kol u lom  (darbs or estros, ansamb os, koros, baleta trup , koncertprojektos u.c.). 

Vi u sadarb ba, kopdarb ba un mijiedarb ba m ksliniecisko projektu stenošan  nodrošina 
profesion l s p rmantojam bas un t l k s att st bas iesp jas.   
        Katedru doc t ju intens v  radoš  darb ba ir viens no galvenajiem doc t ju   

profesionalit tes apliecin jumiem, kas b tiski ietekm  doc šanas l meni un kvalit ti. 
  Analiz jot studiju virziena stenošan  iesaist to  doc t ju radošo aktivit šu spektru, 
j secina, ka t s izpaud s daž d s jom s. 
       No akad misk  person la sast va akt v  koncertdarb b  iesaist j s 113 doc t ji, kuri, 
pamatojoties uz p rskata zi ojumos sniegt s inform cijas,  p rskata period  katrs no tiem 
piedal j s vid ji 9  noz m gajos projektos.  
  2015.gad  Ministru kabineta noteikumos Kārt ba, kādā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta l dzekļiem ir veikti groz jumi, ar kuriem ir atjaunots finans jums 
zin tnisk s un radoš s darb bas att st bai. emot v r  2014. gada rezult tus, 2015.gad  
zin tnisk s un radoš s darb bas att st bai no Izgl t bas un zin tnes ministrijas sa em m 
167 803 Euro. 
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     Pieš irt  finans juma m r tiec gas izmantošanas nol k  tika izstr d ts  un 2016. gada 

20.janv ra JVLMA Sen ta s d  apstiprin ts JVLMA zinātniskās un radošās darb bas 
projektu konkursa nolikums. Finans jums tiek pieš irts m ksliniecisku, p tniecisku un 
starpdisciplin ru projektu, ieskaitot starptautisku, realiz cijai – koncertprogrammu 

sagatavošanai, ska darbu rad šanai, p tniec bas projektiem, jaunrades procesu 
veicin šanai.  

JVLMA zin tnisk s un radoš s darb bas att st bas projektu konkurs   
atbalst tie projekti 

Nr. Projekta nosaukums Projekta vad t js Pieš irtais 
finans jums EUR) 

1. Under Pressure simfoniskajam or estrim  
2. redakcija 

Rolands Kronlaks 1500.00 

2. CD Georga Pelēča klavierm ziku spēlē Juris 
Kalnciems 

Juris Kalnciems 2000.00 

3. Klavieru dueta programmas Volo di Notte 

sagatavošana un atska ošana 

Toms Ostrovskis 615.00 

4. R gas saksofonu kvarteta un pianistes Hertas 

Hansenas koncertprogramma Ziemeļvidzemes 
krastā 

Ainars Šablovskis 4000.00 

5. Kameransamb a un klavierpavad juma katedras 
m c bsp ku koncerts Jānim Ivanovam 110, 
Anton nam Dvoržākam 175 

Gunta Rasa 4000.00 

6. CD J a Kalni a solo dziesmu izlase Again with 

Music 

Ventis Zilberts 2035.00 

7. Meistari un mācekļi 2016 Andris Vecumnieks 2500.00 
8. Gaismas spēles Selga Mence 1500.00 
9. M rti š Boiko. Rakstu izlase /velt jums Latvijas 

valsts simtgadei/ 

M rti š Boiko 2400.00 

10. Jāzepa V tola arh vs franču un krievu 
dokumentos /1921-1948/. Pirmais posms 

Zane Pr dele 6000.00 

11. Viljams Šeksp rs If Music be the Food of Love… Ieva Parša 2000.00 
12. Maija Einfelde. Klavieru trio pirmatska ojums Herta Hansena 900.00 
13. Guntara Pr a monogr fijas R gas misāles 

dziedājumi viduslaiku Eiropas m zikas 
kontekstā teksta sagatavošana izdošanai 

Guntars Pr nis 4000.00 

14. Kr juma M zikas akadēmijas raksti 
speci lizlaidums /M zikas akadēmijas raksti 
XIII/: komponistei Maijai Einfeldei velt ta rakstu 
kr juma izstr de un public šana 

Baiba Jaunslaviete 

 
6000.00 

15. Jubilate Ter ze Z berte-Ijaba 3500.00 
16. Gr matas Nikolajs Dauge. Atmiņas par pianistu 

un pedagogu publik cijas sagatavošana un 
izdošana 

Lolita F rmane 3600.00 

17. Dubultmēl šu benefice – franču smalkumi 
obojai, fagotam un klavierēm 

J nis Semjonovs 3500.00 

18. ARABESQUE lielform ta fotogr fiju izst de J nis Ma eckis 1010.74 

19. RIX klavieru kvarteta vasaras koncerti J nis Ma eckis 3000.00 
20. Fausto Romitelli skaņdarbu formveide nošu 

teksta un dzirdes anal zes kontekstā 

J nis Petraškevičs 1500.00 

21. Kamerm zikas programma Pasaku ainas. Ilona 

Meija, Krist ne Blaumane, Herta Hansena 

Ilona Meija 3000.00 

22. M rim Villerušam velt ta kamerm zikas CD 
ieska ojums un izdošana 

M rti š Zilberts 1500.00 

23. Nuevo Dia /Jauna diena/ Sandis Šteinbergs 3000.00 

 

Kop  pieš irts – EUR 63060.74 
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Inform cija par doc t ju iesaisti m kslinieciskajos projektos ir sniegta pa katedr m 

4.sadaļ  Studiju virziena pašnov rt juma pielikumi “Studiju virziena stenošan  iesaist t  
akad misk  person la galveno zin tnisko publik ciju, radoš s darb bas un sagatavot s 
m c bu literat ras saraksts p rskata period ” 

 

Stud jošo iesaist šana p tnieciskajos un m kslinieciskajos projektos 

JVLMA studiju programmu satura apguv  noz m ga vieta  ir ier d ta stud jošo 
zin tnisk s p tniec bas darbam.  
Zin tnisk s p tniec bas darbu organiz , koordin  un steno Zin tnisk s p tniec bas centrs, 
Zin tnisk  padome un Doktorant ras padome cieš  sadarb b  ar Muzikolo ijas un citu katedru 
vad t jiem un doc t jiem. 
 2015./2016.akad miskaj  gad  zin tnisk s p tniec bas darbus izstr d ja un sekm gi 
aizst v ja 69 studenti un ma istranti. 

Atbilstoši studiju programmu apguves nosl guma pras b m bakalaura diplomrefer tus 

izstr d ja un aizst v ja profesion l s bakalaura studiju programmas Vispārējās izgl t bas 
M zikas skolotājs, Profesionālo m zikas priekšmetu skolotājs, profesion l s bakalaura studiju 
programmas Diri ēšana apakšprogrammas Kora diri ēšana studenti, diplomdarbus izstr d  
un aizst v profesion l  bakalaura studiju programmas M zikas vēsture un teorija studenti. 

2015./2016.akad miskaj  gad  zin tnisk s p tniec bas darbus izstr d ja un sekm gi aizst v ja 
38 studenti. 

 Atbilstoši profesion lo ma istra studiju programmu M zika un Horeogrāfija apguves 

nosl guma pras b m ma istra diplomrefer tus izstr d ja un aizst v ja 29 ma istranti. 
Akad misk s ma istra studiju programmas M zika diplomdarbus izstr d ja un aizst v ja  2 
ma istrantes. 

2015./2016.akad misk  gada BAKALAURU  

diplomrefer tu/ diplomdarbu saraksts  
N. 

p.k. 

Studenta v rds, 
uzv rds 

Bakalaura darba nosaukums Darba vad t js Recenzents 

Studiju programma Mūzikas v sture un teorija 

1. Annija Bičule 

Saska u un nesaska u uztveres 
m zikas teor tiskie un 
psiholo iskie aspekti. 

docents 

Valdis Bernhofs 

lektore 

Ieva Rozenbaha 

2. Sanita Bovtona 

Sakr lais un laic gais kant t s ar 
Andreja Egl ša v rsm m Dievs, 

Tava zeme deg! 

lektore 

J lija Jon ne 

profesore  

Lolita F rmane 

3. Jana Kuzmenkova 

Edv na Gordona audi cijas 
teorija kognit vo procesu 
kontekst . 

 

profesore  

Ilma Grauzdi a, 
docents 

Valdis Bernhofs 

 

profesors 

Georgs Pel cis 

4. Lauma Malnace 

Jura Karlsona simfonija jauktajam 

korim un simfoniskajam 

or estrim Adoratio žanra trad ciju 
un komponista radošo mekl jumu 
kontekst . 

lektore 

Baiba Kurpniece 

profesore  

Je ena ebedeva 

5. Olga Zaiceva 

Impresionisma iez mes latviešu 
m zik  20. gadsimta pirmaj  
pus . Person bas, inspir cijas 
avoti, patn bas. 

profesors 

M rti š Boiko 

asoc.profesore  

Baiba 

Jaunslaviete 

apakšprogramma Etnomuzikolo ija 

6. Ansis Jansons Don ts Vucins – kok u meistars. docente profesore 
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Ieva Tihovska Anda Beit ne 

7. Asnate Ranc ne Aulejas laika bolsu stilistika. 
profesore 

Anda Beit ne 

profesors 

M rti š Boiko 
 

8. riks Zeps 
Iļ i – no folkloras ansamb a par 
postfolkloras grupu (1981-1993). 

profesore 

Anda Beit ne 

docente 

Ieva Tihovska 
 

studiju programma Diriģ šana, apakšprogramma Kora diriģ šana  

1. Jur is C bulis 

U a Prauli a vok li 
instrument lais cikls Odi at amo; 

ska darba ietekmes avoti un to 
mijiedarbes aspekti. 

asoc.profesore 

Baiba 

Jaunslaviete, 

docents 

Andris Veismanis 

profesors 

Sigvards K ava 

 

 

2. Laima Ledi a 

Komponistes Evijas Sku es 
radoš  person ba; spilgt k s 
iez mes un to izpausmes kora 
m zik . 

asoc.profesore 

Baiba 

Jaunslaviete, 

docents 

Andris Veismanis 

emerit.profesors 

J nis Zirnis 
 

3. L ga Liedskalni a 

J kaba Jančevska oratorija No 
letu zemes komponista radoš s 
biogr fijas kontekst . 

asoc.profesore 

Baiba 

Jaunslaviete, 

emerit.profesors 

J nis Zirnis 

docents 

Andris 

Veismanis 

 

4. J nis Rožkalns 

Sekvences Dies irae 

kordzied jumi V.A.Mocarta 
Rekvi m ; diri enta Nikolausas 
Arnonk ra interpret cijas 
raksturiez mes. 

asoc.profesore 

Baiba 

Jaunslaviete, 

docents 

Andris Veismanis 

profesors 

Sigvards K ava 

 

 

5. Agnese Urka 

Sakr l s t mas risin jums 
Andreja Selicka vok li 
simfoniskaj  m zik ; 
galven s raksturiez mes un to 
izpausme Lit nij  m tei Ter zei. 

asoc.profesore 

Baiba 

Jaunslaviete, 

profesors 

Sigvards K ava 

docents 

Andris 

Veismanis 

 

 

2015./2016.akad misk  gada Maģistrantu  

diplomrefer tu/ diplomdarbu saraksts  
Profesion l s maģistra studiju programmas Mūzika, Horeogrāfija 

N. 

p.k. 

Studenta v rds, 
uzv rds 

 

Diplomrefer ta nosaukums Darba vad t js Recenzents 

Apakšprogramma Instrument l  m zika specializ cija P šaminstrumentu sp le 

Profils Klarnetes sp le 

1. K rlis Glav ns 
Klarnetes sp les fiziolo iskie 
aspekti un to ietekmes faktori. 

doc. V.Bernhofs, 

doc. G.Kuzma 

asoc.prof. 

J.Retenais 

Profils Flautas sp le 

2. Vita Roz na 
Pikolo flautas pielietojums 

latviešu komponistu ska darbos. 

lekt. I.Rozenbaha, 

emerit.prof. 

V.Strauti š 

asoc.prof. 

J.Retenais 

Apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializ cija Stīgu instrumentu sp le 

Profils Čella sp le 

3. 
Nadežda 
Bardjuka 

Ellionoras Teste ecas darba 
noz me čella sp les att st b  
Latvij  no 1965. l dz 2015. 
gadam. 

doc t js 
B.Avramecs 

lekt. 

I.Rozenbaha 

4. Helga Lukševica 

Loci instrument listu fizisk  
labkl j ba profesion l s darb bas 
kontekst . 

doc. V.Bernhofs 
lekt. 

I.Rozenbaha 

5. Mareks Ska u ieraksta pielietojums un lekt. I.Rozenbaha prof. 
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Radz vičs noz me st gu instrumentu 
repertu ra apguves proces . 

L.F rmane 

6. D rta Sv ti a 
Čellista J a Laura person ba vi a 
radoš s biogr fijas kontekst . 

asoc.prof. 

B.Jaunslaviete 

asoc.prof. 

L.Zemberga 
 

Profils Vijoļsp le  

7. 
Wojciech Tomasz 

Maciejowski 

Mečislavs Karlovičs: dz ve un 
dai rade. 
(Mieczyslaw Karlowicz:life and 

creative work.) 

lekt. I.Rozenbaha, 

doc. T.Z berte-

Ijaba 

asoc.prof. 

L.Zemberga 
 

8. Kristi na Ozoli a 

Gun rs Larsens – vijolnieks un 

vijo sp les pedagogs: radoš s 
darb bas spilgt k s iez mes. 

asoc.prof. 

B.Jaunslaviete 

asoc.prof. 

L.Zemberga 
 

9. Gints Sapietis 

Or estra koncertmeistara darbs: 
v sturiskais konteksts, m sdienu 
probl mjaut jumi un to 
risin juma iesp jas. 

asoc.prof. 

B.Jaunslaviete 

prof. 

I.Grauzdi a 
 

Apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializ cija Taustiņinstrumentu sp le  

 
Profils Klaviersp le 

11. Kaspars Bumbišs 

Klavieru katedra Latvijas valsts 

konservatorij  p c Otr  pasaules 
kara (1944 - 1955): spilgt k s 
norises un person bas. 

asoc.prof. 

B.Jaunslaviete 
prof. V.Zilberts  

12. Zane Godi a 
Person ba latviešu pianism  – 

Juris Kalnciems. 
prof. L.F rmane prof. V.Zilberts  

13. 
Artjoms 

Musaelovs 

Volfganga Amadeja Mocarta 24. 

klavierkoncerts c moll K. 491 

v sturiski stilistisk  rakurs . 

prof. J. ebedeva doc. J.Žvikovs  

Profils Akordeona sp le  

14. Samanta Čipinska 

Fridriha Lipsa radoš  person ba; 
spilgt k s raksturiez mes un to 
izpausmes Jefrema Podgaitsa 

ska darba Fantāzija Alfrēda 
Šnitkes piemiņai interpret cij s. 

asoc.prof. 

B.Jaunslaviete 
lekt. A.Noviks  

Profils r eļsp le  

15. Ilze Barlo 
r elnieka un pedagoga P tera 

S polnieka radoš  person ba. 
asoc.prof. 

B.Jaunslaviete 

lekt. 

I.Rozenbaha 
 

16. L ga Dejus 
T livaldis Deksnis Latvijas 

r e m ksl . prof. I.Grauzdi a 
asoc.prof. 

G.Pr nis 
 

17. Simona Radoviča J ra un r eles latviešu m zik . prof. I.Grauzdi a 
asoc.prof. 

G.Pr nis 
 

Profils Kameransamblis  

18. Marita Karpa 

Akordeona loma M rti a Vi uma 
kamerm zik : visp r jie principi 
un to izpausmes ska darb  Koks. 

Uguns. Sirds. 

asoc.prof. 

B.Jaunslaviete 

lekt. 

I.Rozenbaha 
 

19. Linda Laduse 

Aldis Liepi š – kamerm zi is un 
pedagogs: radoš s person bas 
spilgt k s raksturiez mes. 

asoc.prof. 

B.Jaunslaviete 

lekt. 

I.Rozenbaha 
 

20. Iluta Ozere 
M zikas un att la uztveres aspekti 
filmas kontekst . 

doc. V.Bernhofs 
lekt. 

I.Rozenbaha 
 

Profils Klavierpavadījums  

21. Sintija Šteinkopfa 

Runas inton cijas atveids Sergeja 
Rahma inova Et dēs gleznās: stila 

un interpret cijas aspekti. 

asoc.prof. 

B.Jaunslaviete 

lekt. 

I.Rozenbaha 
 

Apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializ cija Senā mūzika  

 

Profils Klavesīna sp le  
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22. 
Gertruda 

Jerjomenko 

Tempa metroritmisk s sv rst bas 
franču m zikas interpret cij . 

asoc.prof. 

G.Pr nis 

doc t js 
B.Avramecs 

 

Apakšprogramma Diri šana specializ cija Kora diri šana 
 

 

23. Kristi na Krieva 

Dzied tu un elektronisku ska u 
mijiedarbe rika Ešenvalda 
dai rad : koncepcijas un to 

stenojums. 

asoc.prof. 

B.Jaunslaviete, 

doc. A.Veismanis 

lekt. 

I.Rozenbaha 
 

 

Apakšprogramma Vokālā mūzika specializ cija Operdziedāšana 

 

 

24. Zane Jankuna 
N ras t ls Anton na Dvorž ka 
oper  Nāra un t  interpret cijas 

prof. L.F rmane 
asoc.prof. 

B.Jaunslaviete 
 

 

Profesion l s augst k s izgl t bas maģistra studiju programma Horeogrāfija 

 

 

25. Reinis Rešetins 

Harija S nas dejas latviešu 
Dziesmu un deju sv tku 
repertu r . 

doc. I.Tihovska 
docente 

R.Kaupuža 

 

 

apakšprogrammas Mūzika un izglītība 

specializ cijas Mūzikas mācība/ Instrumenta sp les mācība 

 N. 

p.k. 

 

Studenta v rds, 
uzv rds 

 

Diplomrefer ta nosaukums Darba vad t js Recenzents 

Instrumenta sp les m c ba 
Sitaminstrumentu sp les mācība 

1. Rom ns Ivanovs 
Ieskats sitaminstrumentu sp les 
pedago ijas att st b  Latvij . 

asoc.prof. 

E.Saksons,  

lekt. I.Rozenbaha 

lekt. R.Za upe 

itāras sp les mācība 

2. 
Vladimirs 

Kudrins 

Tehnisk  ieskaite klasisk  it ras 
sp l : aktualit te, problem tika un 
optimiz cija. 

lekt. K.Zem tis,  

lekt. I.Rozenbaha 

doc t ja 
Dz.Erliha 

M zikas m c ba 

3. Lauma D rzniece 

Absol t s muzik l s dzirdes 
att st bas specifika m zikas 
m c bu proces . 

doc. I.Vilde 
asoc.profesore 

D.Medne 

4. Zanda Mališeva 

Didaktisko principu realiz cija 
iedzied šan s vingrin jumos 
skolas kor . 

lekt. L.Bat a 
asoc.profesore 

D.Medne 

5. 
Jekaterina 

Survila 

Kombin t s m c bas (blended 

learning) m zikas stund s 
s kumskol . 

doc t ja 
D.Kokare 

Doc. I.Vilde 

Akad misk  maģistra studiju programma Mūzika,  
apakšnozare Muzikolo ija/ Etnomuzikolo ija 

 N. 

p.k. 

Studenta v rds, 
uzv rds 

 

Ma istra darba nosaukums Darba vad t js Recenzents 

Specializ cija Mūzikas teorija 

1. L va Gr nberga 

Kristiana Špuka balets Smilšuv rs 

postmodernisma est tikas 
kontekst . 

asoc.profesors 

J nis Kudi š 

asoc.profesore 

Baiba 

Jaunslaviete 

Apakšnozare Etnomuzikolo ija  

2. Aiga Sprindža 
Tradicion l  m zika profesion l s 
ievirzes m zikas izgl t b  Latvij  
21. gadsimta s kum . 

profesore 

Anda Beit ne 

lektore 

Ieva Tihovska 
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             JVLMA Horeogr fijas katedras studenti bija iesaist ti izp tes darb  par latviešu b rnu 
deju horeogr fu m ksliniecisko un radošo ieguld jumu latviešu b rnu dejas žanr ,   
Veica  p t jumu par 20.gs. 20.-30. gadu latviešu baleta m ksliniekiem. 
           Muzikoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu stud jošo 
iesaist šana p tnieciskos un m kslinieciskajos projektos 

 Izv rt jamaj  akad miskaj  studiju gad  profesion l s bakalaura studiju 
apakšprogrammas M zikas vēsture, teorija un žurnālistika 3. - 4. semestra stud jošie 
Agnese Abram ne un Mat ss Cinis lektora prakses ietvaros (doc t ja J.L ce) akt vi 
iesaist j s akad mijas r koto koncertu vad šan  un publicistikas prakses ietvaros (asoc. 

prof. J.Kudi š) izstr d ja koncertprogrammu anot ciju tekstus JVLMA sezonas 
koncertiem. Bakalaura studiju apakšprogrammas Etnonuzikolo ija 5. - 6. semestra 

stud još  Anete Stuce akad miskaj  gad  Latvijas Radio programm  Klasika regul ri 
veidoja raid jumu Etnovēstis. 

         Bakalaura studiju apakšprogrammas M zikas vēsture, teorija un žurnālistika 3. - 4. 

semestra stud jošie Agnese Abram ne asoc. prof. J.Kudi a p rraudz b  iesaist j s 
biedr bas Klasiskās m zikas fonds koncerta Manai skolotājai (velt ts muzikolo es, 
ilggad jas pedago es un koncertlektores Margaritas T nas piemi ai) organiz šan  (k  
koncerta anot cijas tekstu izstr d t ja, dal bniece koncerta organiz šanas menedžmenta 
komand ), koncerta norise 2016. gada 3. oktobr  R gas Latviešu biedr b . 

       Bakalaura studiju apakšprogrammas Etnomuzikolo ija 1. – 7. semestra stud jošie 
akt vi iesaist j s lauka p t jumu veikšan  pieredz jušo Muzikolo ijas katedras 
Etnomuzikolo ijas klases doc t ju vad b , t d j di sniedzot praktisku pienesumu 

tradicion l s m zikas kult ras daž du t mu izp t  Latvij . 
       Bakalaura studiju apakšprogrammas M zikas vēsture, teorija un žurnālistika un 

akad misk s ma istra studiju programmas M zika stud jošie akt vi piedal j s 3. 
starpdisciplin r s konferences M zikas pēt jumi Latvijā organiz cij  un noris  2016. gada 
31. mart  – 1. apr l . 
Akad misk s ma istra studiju programmas M zika 2. semestra stud još s L va Gr nberga 
un Aiga Sprindža ar refer tiem par izstr d jamo ma istra p t jumu t m m piedal j s 3. 
starpdisciplin raj  konferenc  M zikas pēt jumi Latvijā, JVLMA, 2016. gada 31. mart  – 

1. apr l . 
Akad misk s ma istra studiju programmas M zika 3. – 4. semestra stud još s L va 
Gr nberga un Aiga Sprindža zin tnisk  darba prakses ietvaros akt vi iesaist j s izp tes 
darba veikšan , sadarbojoties ar Zin tnisk s p tniec bas centru savu ma istra p t jumu 
izstr d .  
 Profesion l s bakalaura studiju programmas M zikas vēsture un teorija 

apakšprogrammas M zikas vēsture, teorija un žurnālistika 8. semestra stud još s izstr d ja 
un ar labu v rt jumu aizst v ja š dus bakalaura darbus (p t jumus):  
Annija Bičule: Saskaņu un nesaskaņu uztveres m zikas teorētiskie un psiholo iskie aspekti  
(darba izstr des zin tniskais vad t js docents, Dr. art. Valdis Bernhofs). 

 Sanita Bovtona: Sakrālais un laic gais kantātēs ar Andreja Egl ša vārsmām "Dievs, Tava 
zeme deg!" (darba izstr des zin tnisk  vad t ja lektore, Dr. art. J lija Jon ne). 
 Jana Kuzmenkova: Edv na Gordona audiācijas teorija kognit vo procesu kontekstā (darba 

izstr des zin tniskie vad t ji profesore, Dr. art. Ilma Grauzdi a, docents, Dr. art. Valdis 

Bernhofs). 

 Lauma Malnace: Jura Karlsona simfonija jauktajam korim un simfoniskajam orķestrim 

"Adoratio" žanra trad ciju un komponista radošo meklējumu kontekstā  (darba izstr des 
zin tnisk  vad t ja lektore, Mg. art. Baiba Kurpniece). 

 Olga Zaiceva: Impresionisma iez mes latviešu m zikā 20. gadsimta pirmajā pusē. 
Person bas, inspirācijas avoti, patn bas (darba izstr des zin tniskais vad t js 
profesors, Dr. philol. M rti š Boiko). 
      Profesion l s augst k s izgl t bas bakalaura studiju programmas M zikas vēsture un 
teorija apakšprogrammas Etnomuzikolo ija 8. semestra stud još s izstr d ja un ar augstu 

v rt jumu aizst v ja š dus bakalaura darbus (p t jumus): 
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Ansis Jansons: Donāts Vucins - kokļu meistars (darba izstr des zin tnisk  vad t ja docente 
Dr. art. Ieva Tihovska). 

 Asnate Ranc ne: Aulejas laika bolsu stilistika (darba izstr des zin tniskais vad t js 
profesors Dr. philol. M rti š Boiko). 
     Akad misk s ma istra studiju programmas M zika 4. semestra stud jošie izstr d ja un 
ar augstu v rt jumu aizst v ja š dus ma istra darbus (p t jumus):  
L va Gr nberga: Kristiana Špuka balets “Smilšuv rs” postmodernisma estētikas kontekstā 

(darba izstr des zin tniskais vad t js asoci tais profesors, Dr. art. J nis Kudi š). 
 Aiga Sprindža: Tradicionālā m zika profesionālās ievirzes m zikas izgl t bā Latvijā 21. 
gadsimta sākumā (darba izstr des zin tnisk  vad t ja profesore, Dr. art. Anda Beit ne). 
        JVLMA stud jošo izgl tošan  liela noz me ir teor tisk  un praktisk  darba vienot bai, 
m ksliniecisk s un pedago isk s prakses darba pl nošanai un t s norisei. Prakse tika pl nota 
l dztekus teor tiskaj m un praktiskaj m nodarb b m un organiz ta saska  ar nosl gtajiem 
prakses l gumiem un individu laj m prakses darba programm m. Praksi stenoj m gan atkl to 
koncertu form  M zikas akad mij  un rpus t s, m c bu stundu vai kolekt v s muzic šanas 
nodarb bu veid  m zikas izgl t bas iest d s. Vair ki studenti ir iesaist jušies praktiskaj  darb  
profesion lajos kolekt vos – Latvijas Nacion l s Operas un baleta or estr , Latvijas 
Nacion laj  simfoniskaj  or estr , Sinfonietta R ga, Liep jas simfoniskaj  or estr , sp l  
daž dos projektu or estros, p šaminstrumentu un sitaminstrumentu studiju programmas 
studenti bija pieaicin ti darb  profesion lajos p t ju or estros, visp r j s izgl t bas m zikas 
skolot ju studiju programmas studenti str d ja izgl t bas iest d s par pedagogiem un koru 
diri entiem. 
Stud jošie ieg t s m ksliniecisk s prasmes apliecin ja ar  daž dos radošajos projektos. 
Nenoliedzami, ka m su ikdienas studiju proces  noz m ga vieta ir ier d ta m ksliniecisko 
kolekt vu darb bai – JVLMA simfoniskajam or estrim, korim, operas studijai Figaro, 

kameransamb iem. Šo kolekt vu funkcijas ir div jas. No vienas puses - t s ir studiju vien bas, 
kur s studenti ieg st profesion l s iema as, pilnveido kopmuzic šanas prasmes, apg st un 
uzkr j daž du laikmetu un stilu repertu ru,  bet no otras puses -  šajos kolekt vos risin s patiesi 
radošs, m ksliniecisko rezult tu vainagots darbs, kuru radoš s izpausmes bag tina Latvijas 
kult ras dz vi kopum . 
M kslinieciski radoš s prakses  aktivit šu atspoguļojums:  
Šo darb bas jomu koordin  un organiz  Koncertda a.  2015./2016. akad miskaj  gad  kopum  
Koncertda a koordin ja, organiz ja un piedal j s 282 daž du publisko sar kojumu noris . 

Pas kumi M nesis, pas kumu skaits 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI Kop  

Klavierm zikas koncerti   1 2 1  1  1   6 

Visp r j s klaviersp les 
koncerti 

      1   1  2 

r e m zikas koncerti     1     2  3 

Akordeona m zikas koncerti        1    1 

Kamerm zikas koncerti       1 1    2 

St gu instrumentu koncerti       2 3 1 2  8 

P šaminstrumentu koncerti  1 3  1 1   5 1  12 

Džeza m zikas koncerti  1 1 1 1  2 1 2 1  10 

Etnom zikas koncerts       1     1 

Kora m zikas koncerti       1 1    2 

Vok l s m zikas koncerti     2  2  3 1  8 

Horeogr fu koncerti     1 1     1 3 

Sen s m zikas koncerti            0 

Operas     2 1      3 

Jubilejas koncerti           1 1 

Or estra koncerti   3    2 1 1   7 

Jauno kompoz ciju koncerti            0 

M sdienu m zikas koncerti       1     1 

Solokoncerti       1     1 
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Koncerteks meni    2 4 7  1 2 19 13 48 

Viesu koncerti  1 3 3    2 3 1  13 

Piemi as koncerti       1     1 

Konkursi       1 4 1 1  7 

Festiv ls       1     1 

Projekti  1 3      1   5 

Meistarklases  6 9 9 1 3 7 5 18 5  63 

Koncerti rpus JVLMA  1 3 3 8 3 4 2 2 2 1 29 
Prezent cijas    1    1    2 
Atkl t s lekcijas, semin ri, 
tikšan s, 
preses konferences 

 1 4    1 3    9 

Konferences        1   1 2 
Atlases    1 1  1     3 
Promocijas darbi   2 1        3 
pašie pas kumi  1 1 1 1 1     1 6 
r tie pas kumi    3 4 2   1 1 1 12 

Citi   1  2  1  2  1 7 
Kop   13 34 27 30 19 32 27 43 37 20 282 

       Studiju darba rezult ti, kuri tika aprob ti m kslinieciskaj  praks , bieži vien vainagoj s ar 
spilgiem pan kumiem starptautiskajos konkursos.  

Spilgt kie radošie sasniegumi 2015./2016.akad miskaj  gad : 
- J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas un Swedbank Gada balvu jaunajam 

m zi im sa ma Magdalena Ceple (čells), Georgijs Osokins (klavieres)   un  par izciliem 

sasniegumiem pedago iski radošaj  darb  balvu sa ma docents Rolands Kronlaks; 

- konkursa «Yamaha stipendija 2015» laure ts ir students Kaspars Šmits   
 

 

Stud jošo m kslinieciski radošo darb bu ar finansu l dzekļiem atbalsta JVLMA 

Konkurss "Ineses Galantes talanti 2016" 

2016. 
Laura Purena - 1. vieta kategorij  "Vok l  m ksla"; Kaspars Šmits - 1. vieta kategorij  
"P šaminstrumentu sp le" 

17. Starptautiskais akad misk s m zikas konkurss "J rmala 2016" klavieru 
specialit t  

2016. Viktorija Trofimova - 1. vieta C grup , Katr na Suroveca - 2. vieta C grup .  
Starptautiskais jauno m zi u konkurss "Sonorum", Kau a 

2015. Vjačeslavs Aleksejevs - 2. vieta 

17. starptautiskais Friderika Šop na pianistu konkurss, Polija 

2015. Georgijs Osokins - laure ta diploms 

XIX Jaunrades deju konkurss, Valmiera 

2015. L sma Andž ne - 1. vieta 

Starptautisk  Talantu centra konkurss "Uzlecoš s zvaigznes", R ga 

2015. 
Laura Purena - 1. vieta nomin cij  "Akad misk  dzied šana" (18-24 vecuma 

kategorij ) 
9. Klaudijas Tajevas jauno operdzied t ju konkurss, Igaunija 

2015. Rihards Millers - 3. vieta un balva par lab ko F. Š berta "Ave Maria" izpild jumu 

7. starptautiskais jauno m zi u konkurss "Concorso Musicale Europeo Citta di 
Filadelfia", It lija 

2015. Elza Bleikša - 1. vieta D kategorij . 
Augusta Dombrovska 8. Starptautiskais konkurss, Latvija 
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stud jošo pašp rvalde un Mecen tu Borisa un In ras Teterevu fonds. 
      Stud jošo radoši m kslinieciskie projekti pa katedr m 

Tausti instrumentu apakšprogrammas studentu un maģistrantu radošie projekti  
     Studentu pamatotas v lmes vienm r tiek emtas v r  un iek autas studiju kursu satura 
pilnveid . 2015./2016. akad miskaj  gad  Klavieru katedras stud jošie piedal jušies daž d s 
m kslinieciski augstv rt g s profesion l s aktivit t s, kuras uzskat mas par studiju 
programmas satura apguvi veicinoš m un papildinoš m. Prakses koncerti un katedras doc t ju 
klašu vakari sniedza iesp ju studentiem akt vi piedal ties un iepaz ties ar daž du laikmetu 
repertu ru JVLMA Lielaj  z l  un cit s Latvijas liel kaj s koncertz l s.  
2015./2016. akad misk  gada laik  norit jis konkurss par ties b m ar JVLMA Simfonisko 
or estri atska ot S. Rahma inova 3. klavierkoncertu R g  un Latvijas re ionos. Ties bas 
uzst ties ar or estri ieguvuši students Daumants Liepi š un ma istrant ras stud jošais Rihards 
Plešanovs. 
Turpin s Baltijas valstu augstskolu klavieru katedru starptautiskais projekts “Crossing 
Keyboards”, kura ietvaros JVLMA Klavieru katedras doc t ji un stud jošie viesojas Igaunijas, 
Lietuvas un Somijas m zikas augstskol s ar koncertiem un meistarklas m. 
Prof. J. Kalnciema studente Viktorija Trofimova ieguva pirmo vietu J rmalas Starptautiskaj  
akad misk s m zikas konkurs , savuk rt ma istrant ras stud jošais Dainis Tenis akt vi k  
tausti instrument lists darbojas popul r s un akad misk s m zikas cross-over grupas “Da 
gamba” sast v . 
Prof. A. Zandma a students Daumants Liepi š akt vi darbojas kamerm zikas jom , uzst joties 
kop  ar vijolnieci Madaru Liepi u. Ma istrant ras stud još  Zane Rubesa sniegusi koncertus 
vair k s Latvijas pils t s, gan solo, gan ar  daž du kameransamb u sast vos. Students K rlis 
Tirz tis projekta “Crossing Keyboards” ietvaros uzst jies koncertos Tallin  un Vi , 
ma istrante Sintija Šteinkopfa piedal jusies projekta koncert  Vi . 
Prof. S. Osokina students Georgijs Osokins k uvis par F. Šop na XVII Starptautisk  pianistu 
konkursa fin listu Varšav , Polij . Atska ojis solokoncertus un uzst jies ar or estriem 
Ščecin , Katovic , Tarnov , Krakov , Gda sk , Varšav  un cit s Polijas pils t s, k  ar  
koncert jis Jap n , ASV, Kan d  un V cij . Sniedzis vair kus koncerts Latvij , tai skait  
Dzintaru koncertz l  kop  ar or estri Kremerata Baltika. Georgijs Osokins ieguvis Latvijas 
Lielo M zikas balvu un Latvijas M zikas akad mijas Gada balvu. Studente Katr na Suroveca 
ieguvusi 2. vietu J rmalas Starptautiskaj  akad misk s m zikas konkurs . Visi doc t ja 
stud jošie piedal jušies profesora klases vakar  JVLMA 08.04.2016. 
St gu instrumentu sapakšprogrammas studentu un maģistrantu radošie projekti  
     Prakses koncerti un St gu instrumentu katedras doc t ju klašu vakari sniedz iesp ju 
studentiem akt vi piedal ties un iepaz ties ar daž du laikmetu st gu instrumentu 
atska ot jm kslu JVLMA Lielaj  z l  un cit s Latvijas liel kaj s koncertz l s.  
Lien te Kostanda (doc. T. Z berteas-Ijabas vijoles klase) –  

Ieguva 1000 eiro lielo "Yamaha" stipendiju J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas 
(JVLMA) Lielaj  z l  26. febru r  notikušaj  konkurs   
2016. gada 17. febru r  izc n ja iesp ju izpild t R. Jermaka vijollkoncerta pirmatska ojumu ar 
JVLMA studentu simfonisko or estri (komisij  I. Resnis, A. Vecumnieks, R. Jermaks, S. 
Šteinbergs, J. Švolkovskis) 
2016. gada 23. apr l  pirmatska oja R. Jermaka Vijolkoncertu JVLMA simfonisk  or estra 
koncert  NO KLASIKAS L DZ KLASIKAI 

Magdal na Ceple (emerit. prof. E. Terste ecas čella klase) -  
Ieguva JVLMA un Swedbank Gada balvu 2016  

2015.gada septembr  izc n ja iesp ju sp l t J.Haidna čellkoncertu C-dur  

2015.gada oktobr  JVLMA simfonisk  or estra sezonas atkl šan  atska oja J.Haidna 

čellkoncertu C-dur  

2016.gada mart  Magdalenas Ceples solo koncerts Radiostudijas z l . Organiz  "Klasikas" 
redakcija. 

L va Tomi a (viesprof. G. Larsena vijoles klase) k  soliste atska oja J. V tola Romanci kop  
ar Vidzemes Kameror estri 
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Aleksejs Bahirs (viesprof. G. Larsena vijoles klase) 22.05.2016. Kontrabasissimo Sergeja 

Br numa pedago isk  darba 40 gadu jubilejas koncerts atska oja K.Dittera fon 
Dittersdorfa Sinfonia Concertante altam un kontrabasam ar or estri. 
Studenti akt vi koncert  st gu kvartetu sast vos, piedaloties vair kos JVLMA pas kumos un 
koncertos – Džeza, St gu instrumentu un Kameransamb u katedras studentu koncerts, velt ts 
Latvijas Neatkar bas proklam šanas gadadienai; Koncerts Muzic  st gu kvarteti  RLB Zelta 
z l . 

Kameransambļa un klavierpavad juma katedras studentu radošie sasniegumi 
   Studentu 15 kameransamb i ar lielu atsauc bu piedal j s 24.konkurs  JVLMA labākais 
studentu kameransamblis /8.-10.03.2016./. Stud jošo sniegums konkurs  bija oti augsts. 
Konkursa ž rijas priekšs d t ja pianiste prof. Nat lija Sakosa /Igaunija/ atzin gi nov rt ja 
konkursa l meni un organiz ciju. Pirmo vietu duetu kategorij  un konkursa galveno balvu – 

ieraksta laiku Radio Pirmaj  studij  – ieguva duets: Madara Liepi a /vijole/ un Daumants 
Liepi š /klavieres, prof. J. Ma ecka klase/. Otro vietu ieguva duets Haralds Klips /klarnete/ un 
K rlis Gun rs Tirz tis /klavieres, prof. A. Liepi a klase/, trešo vietu ieguva duets K rlis R rihs 

/mežrags/ un K rlis Gun rs Tirz tis /klavieres, prof. A. Liepi a klase/.  
Pirmo vietu lielo ansamb u kategorij  un konkursa galveno balvu – ieraksta laiku Radio Pirmaj  
studij  – ieguva prof. G. Rasas klases Trio Wasilyevich Aleksandrs Kal js /klavieres/, Leila 
Hairova /vijole/, Marks Vi enskis /čells/. Otro vietu ieguva Trio Tequilla Egija Veldre /flauta/, 

Raimonds Petrovskis /alta saksofons/ un Aleksandrs Kal js /klavieres, Asoc. prof. H. Hansenas 
klase/.  

Trešo vietu un Stud jošo pašp rvaldes balvu Labākais latviešu m zikas atskaņojums ieguva 

prof. J. Ma ecka klases ansamblis Aqua Alta Daniela L sis-Gr nberga /sopr ns/, Aleksejs 
Bahirs /vijole/, D vis Sliec ns /alts/, Estere L sis-Gr nberga /čells/, Aleksandrs Kal js 
/klavieres/ par R. Maskata ska darba Venēcijas rindas interpret ciju. Anetes Ašmanes raksts 
Kameriska saruna par kamerm ziku par ansambli public ts žurn l  M zikas saule /Nr. 2 (86) 

2016/.  

Stud jošo pašp rvaldes balvu Par spilgtiem sasniegumiem konkursā – interviju Latvijas Radio 

Klasika raid jum  Jāzeps – sa ma pianists A. Kal js (piedaloties trijos ansamb os, ieg tas 1., 
2. un 3. vietas). Latvijas Radio 3 programm  Klasika izskan ja vair ki raid jumi par konkursu 
ar oti pozit v m atsauksm m. Jaunie ska u režijas programmas studenti doc. R. Kronlaka 

vad b  ierakst ja visu konkursa ansamb u atska ojumus, kas jaunajiem ska u režisoriem bija 
oti noder ga prakse. Prof. N. Sakosas atsauksme, konkursa programmas, ska u ieraksti un prof. 

J. Ma ecka fotogr fijas atrodamas JVLMA m jas lapas sada : radošais konkurss JVLMA 

labākais studentu kameransamblis. 
    Profesion lajai att st bai b tiska noz me ir studentu iesaist šana starptautiskajos 

konkursos 

- Daumants Liepi š (3. sem., klavieres) un Madara Liepi a (7. sem., vijole, prof. J.Ma ecka 
kameransamb a klase) Starptautiskaj  T.Gaidamovičas kameransamb u konkurs  
Mag itogorsk  (Krievij , 01.-05.12.2015) ieguva 3. vietu un speci lbalvu – iesp ja koncert t 

P.Čaikovska Maskavas Valsts konservatorij . 
- K rlis Gun rs Tirz tis / Dani la Gr nberga-L sis (asoc. prof. D. K avas klavierpavad juma 
klase) sagatavoti konkursam Londonas Karaliskaj  oper  2015. gada oktobr  (ieraksts atlas ts 
t l kai publiskai dal bai konkurs ). 
- Evija Auzi a / Vjačeslavs Aleksejevs (asoc. prof. D. K avas klavierpavad juma klase) 
05.11.2015.  dal ba Starptautiskaj  vok listu konkurs  „Kaunas sonorum” Lietuva, ieg ta 
2.vieta.  

Maģistrantu dal ba starptautiskajos konkursos 

- Sintija Šteinkopfa / Kalvis Kalni š (asoc. prof. D. K avas klavierpavad juma klase) 
15.-19.06.2015. piedal j s  4. J.V tola Starptautiskaj  vok listu konkurs .  K.Kalni š  ieguva 

Diplomu un Diplomu par lab ko J.V tola dziesmas interpret ciju. 

- Marija Koro kova / Hel na Zukule (asoc. prof. D. K avas klavierpavad juma klase) 
24.10.2015.  piedal j s konkurs  Lied – Duo competition, Copenhagen / D nija. 

Vok l  katedra veicin ja un atbalst ja studentu koncertdarb bu. Studenti piedal j s daž dos 
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muzik lajos projektos, kas veido studentu pieredzi praks  realiz t studij s apg t s prasmes. 
Studentu koncertdarb ba 
        Profesores Lilijas Greid nes studente  Daniela L sis- Gr nberga sagatavoja A.Maskata 
vok lo ciklu un ieguva godalgotu vietu konkurs  “Lab kais kameransamblis”. Studente 
sa ma komponistes Daces Aper nes stipendiju, lai piedal tos praktikum  Maiami (ASV) un 
sagatavoja Gr fienes lomu V.A. Mocarta oper  “Figaro k zas”. 
Asoci t s profesores Andžellas Gobas studentu m ksliniecisk s aktivit tes 

Laura Purena  

01.04.2016. - "Paukojam un Šmaukojam", kongresu nam  

08.05.2016. -  Ineses Galantes vok listu konkurss - 3.fin la k rta - 1.vieta 

15.06.2016. - Gaides balvas sa emšana 

9.07.2016. -  J.Medi a opera "Spr d tis" T rvetes b rnu operas sv tkos (Princeses loma) 
14.08.2016 - "Paukojam un Šmaukojam", R gas sv tki  
14.08.2016. - Summertime festiv ls, gal  koncerts 

Kalvis Kalni š 

Apg tas jaunas lomas LNOB  
Orlovskis J.Štrausa "Siksp rn " 

Papageno V.A.Mocarta "Burvju Flauta" 

Debija Siguldas Operm zikas sv tku Gal  Koncert . 
Pusfin ls Otto Edelmana starptautiskaj  vok listu konkurs . 
Art rs Zvirbulis 

Piedal šan s operet  “Balle Savoj ”, pirmizr de 13.03.2016. (kora m kslinieks) 
Piedal šan s operet  “Jautr  atraitne”, pirmizr de 01.03.2015. (kora m kslinieks) 
Izr de b rniem Brodveja stil  “Paukojam un Šmaukojam”, pirmizr de 18.07.2015. (loma 

izr d ) 
Pasaku opera “Spr d tis”, 23.01.2016. JVLMA Liel  z le, 10.06.2016. B rnu operas sv tki 
T rvet  (2 lomas oper - S kstulis, Velns) 
Asoc.prof. Andžellas Gobas Vok l s klases studentu un ma istrantu koncerts, 08.04.2016. 

JVLMA r e u z le 

26.09.2016. koncerts JVLMA Kamerz l  C rihes Te tra biedr bai. 
Sab ne Krilova 

18.septembris Gulbenes kult ras centr  uzst šan s par godu sadraudz bai ar Eiropas savien bu 

9.oktobris -  koncerts par godu senioru dienai. 

16.oktobris - uzst šan s Gulbenes pils tas dzimšanas dien  

20.novembris - piedal šan s izr d  "Pauks un Šmauks" Kongresu nam  

8.decembris - piedal šan s Ingunas Puri as oblig to klavieru koncert  k  dzied t jai 
11.decembris - piedal šan s izr d  "Pauks un Šmauks" Kongresu nam  

22.decembris - piedal šan s Oratorijas "Beata Virgo Maria" atska ošan  Anglik u bazn c  

23.decembris- piedal šan s Oratorijas "Beata Virgo Maria" atska ošan  Anglik u bazn c  

25.decembris - piedal šan s Oratorijas "Beata Virgo Maria" atska ošan  Anglik u bazn c  

23.janv ris -piedal šan s izr d  "Spr d tis" JVLMA lielaj  z l  

26. janv ris - piedal šan s koncert  C rihes te tra biedr bai JVLMA 

26. febru ris - piedal šan s Mihaila Kazi ika r kotaj  jauno talantu konkurs  (GRAND PRIX) 
28.febru ris -piedal šan s Gal  koncert  Lielaj  ild  (Mihaila Kazi ika konkursa nosl gums) 
5, marts - Gulbenes m zikas skolas p t ju or estra CD "So i smilt s" prezent cija (CD 
ierakst tas tr s dziesmas) 
6. marts - piedal šan s izr d  "Pauks un Šmauks" Kongresu nam  

25. marts - piedal šan s Kamila Sen - S nsa "Rekvi ms" atska ošan  te tra nam  "J ras v rti" 
Ventspil  

1.apr lis - piedal šan s izr d  "Pauks un Šmauks" Kongresu nam  

6.apr lis- Jauno vok listu par de Latviešu biedr bas nam  

10.apr lis - Ineses Galantes talantu konkursa 2. k rta 

16.apr lis - Gulbenes evan liski luterisk s bazn cas labdar bas koncerts 

22.apr lis - Andžellas Gobas audz k u koncerts JVLMA r e u z l  
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6.maijs - Piedal šan s 4. kursa operklases fragmenta atska ošan  JVLMA Lielaj  z l  

8.maijs - Ineses Galantes talantu konkursa fin ls  
28.maijs - piedal šan s koncert  Gulbenes kult ras centr  

3.j nijs - Innas Davidovas "Herma a Brauna fonda" r kotais koncerts pie Origo 

Laura Lazda 

11.12.15.R g , Smi a te tra muzej  koncerts velt ts Arnolda Lini a 85.dzimšanas dienai! 
12.01.16. Vi , koncerts Pergolrzi "Stabat Mater  
23.01.16. Izr de, J a Medi a opera "Spr d tis", JVLMA liel  z le.Lien te 

31.03. KoncertDiplomeks mens operdzied šan  P. Čaikovska operas "Jevg ijs O egins" 
fragmenti, JVLMA liel  z le. Tatjana 

06.04. Koncerts R gas Latviešu Biedr bas nama Zelta z l ! Vokālistu parāde 

10.04. Inese Galantes jauno talantu konkursa otr  k rta, P rdaugavas m zikas un m kslas 
skol .  
22.04. Andžellas Gobas studentu klases koncerts, JVLMA.  
9.07. Br vdabas izr de T rvetes dabas park , izpildot J a Medi a operu "Spr d tis"!Lien te 

Docentes Zigr das Kr geres studentu m ksliniecisk s aktivit tes 

Laura Teiv ne  

Paral li ma istrat ras studij m JVLMA ir uzs kusi solistes darbu LNOB. Pag jušaj  sezon  
veiksm gi debit jusi Paminas lom  V.A.Mocarta uzvedum  “Maz  burvju flauta”, Ministre – 

Padomniece .Ešenvalda oper  “Iem r tie”, Ida J.Štrausa operet  “Siksp rnis”, Elza Šr dere 
R.Rodžersa un O.Hammeršteina m zikl  “M zikas ska as”. 
L.Teiv ne sadarbojas ar Operetes fondu, piedaloties t  r kotajos koncertos.  
16.10.2016 veiksm gi debit jusi Madl nas lom  P.Abrahama operet  “Balle Savoj ”, piedal s 
Herma a Brauna fonda organiz tajos koncertos. Dzied ja Raganas lomu operas studijas 
“Figaro” iestud taj  E.Humperdinka oper  “Ans tis un Grieti a”, diri ents V.Gailis. 
Studentei ir plaša koncertdarb ba, taj  skait : 
16.11. 2015. Dal ba Z.Kr geres klases koncert  Ventspils P rventas bibliot k . 
13.02. 2016. piedal j s k  soliste JVLMA simfonisk  or estra koncert  “Zalcburga. Mocarts. 
R ga” viesdiri enta Jozefa Vainiga vad b . 
2016.gada vasar  L.Teiv ne sa ma pašo S ežanas Nenas Brzakovic stipendiju, lai piedal tos 
vasaras meistarkursos un koncertos Starptautisk  meistarkursa ietvaros Breskov  V cij . 
Edgars Skarbulis  

Paral li ma istrat ras studij m JVLMA str d  LNOB k  kora m kslinieks.  
Latvijas Dzied šanas skolot ju asoci cijas valdes loceklis. 
23.08.2015. J rnieka loma B.Martinu oper  “Ariadne” festiv l  “Dominus” 

21.10 2015. Dal ba Ogres M zikas skolas jubilejas koncert . 
16.11. 2015. Dal ba Z.Kr geres klases koncert  Ventspils P rventas bibliot k . 
18.12.2015. Sadarb ba ar Herma a Brauna fondu festiv la “Avanti” ietvaros J rmalas muzej . 
16.05.2016. Vok l s m zikas koncerts Ogres m zikas skol   
19.05.2016. debija Studenta lom  E.Ešenvalda oper  “Iem r tie” LNOB 

Laima Kr gere  

21 – 25.09. 2015. Dal ba NORDOPERAS organiz taj  Biennālē Lietuvas M zikas un Te tra 
akad mij  Vi . 
27.09.2015. Koncerts Kau  ar Latvijas Universit tes p t ju or estri, diri ents J.Puri š. 
16.11. 2015. Dal ba Z.Kr geres klases koncert  Ventspils P rventas bibliot k . 
18.12.2015. Sadarb ba ar Herma a Brauna fondu festiv la “Avanti” ietvaros J rmalas muzej . 
27.02.2016. Dal ba Po u biedr bas r kotaj  Itas Kozak vičas piemi as koncert .  
10.04.2016. pašais viesis Po u biedr bas r kotaj  jauniešu estr des m zikas konkursa ZAKR 

2016  apbalvošanas ceremonijas koncert . 
16.05.2016. Vok l s m zikas koncerts Ogres m zikas skol   
23 -26.07.2016. Dal ba Ventspils XIII Starptautiskaj  meistarklas  un nosl guma koncert  
Ventspils Jaunrades nam . 
23.01.2016. Raganas un Meitenes lomas J.Medi a oper  “Spr d tis” JVLMA un 
10.06.2016.  T rvetes Dabas park   
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01.04.2016. Sadarb ba ar Operetes fondu – Pe u pastniece Zuz te b rnu izr d s “Pauks un 
Šmauks” Kongresu nam  

14.08.2016  “Pauks un Šmauks” R gas sv tku programm   
Dal ba koncertos C rihes te tra biedr bai JVLMA 

Vjačeslavs A eksejevs 

04 – 07.11.2015 dal ba Starptautiskaj  Jauno vok listu konkursa “Kaunas Sonorum” Lietuv , 
ieg ta 2.vieta. 
16.11. 2015. Dal ba Z.Kr geres klases koncert  Ventspils P rventas bibliot k . 
Dal ba koncertos C rihes te tra biedr bai JVLMA. 
Sadarb ba ar Operetes fondu dal ba P.Abrahama operetes “Balle Savoj ” izr d s un pša 

dama loma b rnu izr d  “Pauks un Šmauks” 

07.07.2016. II Starptautisk  vok listu konkursa par Al das V nes balvu fin lists. 
Liene V ji a 

Sadarb b  ar Operetes fondu dal ba F.Leh ra operet es“Jautr  atraitne” un P.Abrahama 
operetes “Balle Savoj ” izr d s. 
18.12.2015. Sadarb ba ar Herma a Brauna fondu festiv la “Avanti” ietvaros J rmalas muzej . 
Plaša koncertdarb ba  Latvijas bazn c s Jauniešu krist g  ansamb a „Cum Laudem Deo” 
sast v  un solo. 
27.08.16. – 2 koncerti ar grupu „Fonopl ns”, C s s - „Rokfilmu festiv l  2016”  
Ansis B ti š 

Paral li studij m str d  Latvijas Valsts kor  Latvija k  kora m kslinieks. 
Sadarb b  ar Operetes fondu dal ba F.Leh ra operetes “Jautr  atraitne” un P.Abrahama 
operetes “Balle Savoj ” izrad s. Loma b rnu izr d s “Pauks un Šmauks”. 
J.Medi a oper  “Spr d tis” JVLMA un T rvetes Dabas park . 
Docentes Krist nes Gail tes studentu m ksliniecisk s aktivit tes 

Mihails Ču pajevs 

Paral li studij m ma strat r  str da LNOB solista status . 
Arhitekta loma .Ešenvalda oper  "Iem r tie". Alfr da loma J.Štrausa operet  "Siksp rnis".  
Malkolms - Dž.Verdi oper  "Makbets". Tamino - V.A.Mocarta operas uzvedum  b rniem 
"Maz  burvju flauta"(visi ir jauniestud jumi). 
Alekseja loma A.Maskata oper  "Valent na". 

Edmonds un Deju skolot js Dž.Puč ni oper  "Manona Lesko". 

Bazilio un Kurcio V.A.Mocarta oper  "Figaro k zas". 
Nomin ts Lielajai M zikas balvai kategorij  “Jaunais m kslinieks”. 

Noz m g kie koncerti un izr des rpus Operas: 
dal ba Em. D rzi a solodziesmu koncert  Latvijas Radio 3 "Klasika" tiešraid  ar profesoru 
Venti Zilbertu. 

Krusti a loma Romualda Kalsona operas "Pazudušais d ls" fragmentu uzvedum  ar Latvijas 
Nacion lo Simfonisko or estri R. Kalsona jubilejas koncert . 

M rti a loma Imanta Kalni a dziesmu sp les uzvedum "No salden s pudeles"ar Ventspils 
or estri un kori. 
Docenta Krišj a Norveļa studentu m ksliniecisk s aktivit tes 

Studenti Maksis Krilovs un Al na Aleksejeva 22.12.2016. piedalij s koncert  "Pirmssv tku 
vakars Krustpilspil "  
08.02.2016 Krišj a Norve a vok l s klases koncerts. Piedal j s visi klases studenti.  
29.02.2016 Jana Kosenko piedal j s Mihaila Kazi ika starptautiskaj  konkurs , ieg stot 
1.vietu.  

08.05.2016 Anastasija Vorobjova piedal j s konkurs  "Ineses Galantes talanti" un iek uva 
konkursa fin l . 
Profesora Viestura Gaiļa vad b  studentu iestud jumi, izr des: 
2015.g. 21. august  – B. Martinu opera ARIADNE (pirmizr de Latvij ), režisors U is 
Brikmanis, P terbazn c . 
2015.g. 19., 20. decembr  – E. Humperdinka opera Ans tis un Grietiņa, rež. Arnolds Lini š, 
JVLMA Operstudijas z l . 
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2016.g. 23. janv r  – J. Medi a opera Spr d tis (Gitas Sondares DE operdzied šan ), rež. U is 
Brikmanis, JVLMA Lielaj  z l . 
2016.g. 31. mart  – Lu  Špora opera Jessonda (fragmenti), režisors  U is Brikmanis, Marijas 
Graubas DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l . 
2016.g. 31. mart  – P. Čaikovskia opera  Jevgēņijs Oņegins (fragmenti), režisore 
In ra  Slucka, Lauras Lazdas un Andra Kip uka DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l . 
2016.g. 6. maijs – Oto Nikolai – Jautrās vindzorietes (fragmenti), režisore – In ra Slucka, 
Lubov Skrebets un P vela Trofimika DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l . 
2016.g. 6. maijs – Pauls Hindemits – Pasaules harmonija (fragmenti), Režisors – U is 
Brikmanis, Edgara Skarbu a DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l . 
2016.g. 6. maijs – Žoržs Bize – Karmena (fragmenti), režisors – U is Brikmanis, horeogr fe – 

Reg na Kaupuža, Anastasijas ebedjancevas DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l . 
2016.g. 6. maijs – Antuans Mariote – Salome (fragmenti), režisors – U is Brikmanis, 
horeogr fe – Reg na Kaupuža, body art – Irina Jefimova, Lalitas Čihradzes DE 
operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l . 
2016.g. 6. maijs – Johans Štrauss – operete Sikspārnis (fragmenti), režisors – J nis Sili š, 
horeogr fe – Gunta B li a, Edgara Auni a DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l . 
2016.g. 9. j lij  – J. Medi a opera Spr d tis, rež. U is Brikmanis, T rvetes daba park . B rnu 
operfestiv ls 

Kompoz cijas katedra  
       Aizvad taj  studiju gad  stud jošo radoš s aktivit tes gan katedras organiz t s, gan 
iesaistoties projektos rpus akad mijas bija tieš m bag tas, daudzskaitl gas un kvalitat vas.  
Turpin j s regul r  sadarb ba ar Diri šanas katedru un JVLMA jaukto kori. Studentiem bija 

j rada kora kompoz cija, pievienojot 1- 3 instrumentus. Studentu kompoz cijas iestud ja Kora 

diri šanas noda as studenti. Pirmaj  atlases koncert  tika reprezent tas visas studentu 

kompoz cijas. P c tam laikmet g s m zikas festiv la deciBels koncert  skan ja kvalitat v kie 
un lab k interpret tie ska darbi. Otra m su topošo komponistu jaundarbu reprezent cija bija 
simfonisk  or estra D&D koncert  /diri ents J nis Liepinš/, koncerti ieguva pozit vas  
atsauksmes gan radio recenzij s, gan muzik l s sabiedr bas atsauksm s. 
      Tradicion li turpin j s katedras sadarb ba ar Komponistu savien bu. Festiv l  Jaun s 
m zikas dienas tika pirmatska ots Madaras P tersones klavieru kvartets, kas ieguva 

profesion l s m zikas sabiedr bas labas atsauksmes. Jaun s m zikas dienu ietvaros regul ri 
notiek M zikas vidusskolu jauno komponistu koncerts. Šajos koncertos, k  ar  teorijas noda u 
valsts konkursos katedras doc t ji g st labu p rskatu n košajiem reflektantiem, izveido 
kontaktus ar vi iem un p c tam var sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu. Noz m gi 
pas kumi š du saik u veidošanai ir ar  katru vasaru organiz tie Madonas jauno m zi u 
meistarkursi, gan ik p c diviem gadiem notiekošie Siguldas jauno m zi u meistakursi. Šajos 
kursos savu zin šanu un prasmju loku papildina ar  JVLMA stud jošie. 
Par trad ciju k uvusi Kompoz cijas katedra sadarb b  ar P tera vaska fondu, kuras ietvaros 

katru gadu maij  tiek organiz ts noteikta žanra kamerm zikas konkurss, k  atska ot jus 
iesaistot citu specialit šu studentus. Aizvad taj  studiju gad  par konkursa ska darbiem bija 

noteikti ska darbi čellam un klavier m. Ar atsauc bu konkurs  iesaist j s ar  St gu un Klavieru 
katedras. Konkursa laure ti  bija Madara P tersone, Agita Re e. 
Pateicoties asoci t  profesora Andra Vecumnieka iniciat vai, regul ri LNSO b rniem 
paredz tajos koncertos skan m su studentu darbi – aizvad taj  sezon  tie bija L vas Bl mas, 
O esjas Kozlovskas un Leon da Lobreva ska darbi. 
      Ma istranti Evija Sku e un Armands Aleksandravičus piedal j s starptautiskaj  projekt  

"Musinot iedvesmu". Taj  piedal j s Austrijas, Ung rijas un Latvijas jaunie komponisti, 
iedvesmojoties no šo tautu  folkloras. Vi u jaundarbu pirmatska ojumi notika  Š nberga 
centr  V n  2015.gada novembr . 

Pirms dažiem gadiem Kompoz cijas katedrai bija j veic akt va  darb bu, lai p c iesp jas 
iesaist tu m su topošo komponistu darb bu kop j  m zikas dz ves aprit , bet pašreiz j  
tendence ir -  m su stud jošie jau agri un p rliecinoši par da savu profesion lo var šanu un ar 
jaunrades pas t jumiem tiek akt vi uzrun ti no koriem, or estriem, festiv liem, citiem 
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atska ot jm ksliniekiem, piem ram: 
J kabs Jančevskis, kas ieguva ar  T livalža eni a balvu, aizvad taj  studiju gad  
reprezent j s uz profesion l s skatuves ar tr s paši labi nov rt tiem darbiem - "No letu 

zemes" jauktajam korim, st gu or estrim, sitamajiem instrumentiem un  teic jai / atska oja 
Valsts akad miskais koris Latvija un LSO Gar g s m zikas festiv l /, When Latvijas radio 

korim un Klusiņām jūra tek korim Ave sol un or estrim R ga. Pirmais no šiem ska darbiem 
nomin ts laikraksta Diena  gada balvai kult r . 
August  Akn stes novad , nu jau vairs neeksist još  Sus jas ciema teritorij , notika trešais 
alternat vais kamerm zikas festiv ls “Sansus ”. Taj  pirmatska ojumu piedz voja Annas 

irses jaundarbs – performance “Koku opera” un Oļesjas Kozlovskas multemedi lais darbs – 

izr de b rniem “Kukai i”. 
Madara P tersone sacer jusi ska darbu DEN RAKSTI Latvijas Universit tes p t ju 
or estrim un kokl t ju ansamblim "Raksti”, 
Evijas Sku e darbi: 

Viļņi, ska darbs jauktajam korim, VAK "Latvija" pas t jums. 

Pārsāts I, ska darbs koka p šaminstrumentu kvintetam, tapis Andas L ces person lizst des 
atkl šanai k  instal cijas sast vda a gleznu s rijai ar t du pašu nosaukumu, ~6 min tes 

Savuk rt Armands Aleksandravičus ieguva pirmo pr miju Rai a un Aspazijas jubilejai 
velt t j  kora dziesmu konkurs . 
M su studentus uz starpdisciplin ru m kslas projektu deņi stāsta-Daugava kop  ar Kult ras 
akad mijas topošajiem horeogr fiem un RISEBA videom ksliniekiem uzaicin ja m kslas un 
kult ras projekts Noass. Rezult t  vair ku radošu komandu rezult t  tapa multimedi li 
projekti, bet dažu radošo komandu kopdarbs izjuka. Secin jumi – kopum  t  bija oti vajadz ga 
un v rt ga pieredze, k  jaunajam komponistam iek auties daž du žanru sapl sm  atbilstoši 
m sdienu tendenc m, taču par d j s ar  negat v s puses – p r jo specialit šu jaunajiem 
m ksliniekiem ne vienm r bija sapratne par kompoz cijas tapšanas specifiku – vispirms nošu 
materi la tapšana, tad tas j apg st atska ot jm ksliniekam, tad j veic ieraksts studij , t tad tas 
nevar main ties acumirkl gi. 
Horeogr fijas katedras studentu radošie projekti 
      Stud jošo dal ba X Starptautiskaj  b rnu un jauniešu horeogr fijas festiv la R gas 
pavasaris 2016 noris s - studentu koncerts 

      Stud jošo dal ba  Starptautiskaj  b rnu un jauniešu horeogr fijas festiv la R gas pavasaris 

2016 konkurs  

      Stud jošo dal ba  JVLMA Horeogr fijas katedras starptautisk s sadarb bas projekt  - be u 
horeogr fa Krisa de Feitera izr d  Sāncenšu bari/The Rival Packs 

      Stud jošo dal ba JVLMA Horeogr fijas katedras starptautisk s sadarb bas projekt  - 

horeogr fes Dž lijas Brodi (ASV) izr d  Dream 4walls 

     Studentu dal ba 20. Starptautisk  Baltijas baleta festiv la atkl šan :  JVLMA Horeogr fijas 
katedras, Džeza m zikas katedras un Riga City Jazz radoš s sadarb bas projekts 

     Jauno horeogr fu radoš  darba vakars IespējamsVI LNOB Jaunaj  z l  

     JVLMA Horeogr fijas katedras radošais projekts -  latviešu skatuvisk s tautas dejas 

koncerts Gaismai austot; piedal j s JVLMA Horeogr fijas katedras studenti un muzik l  
apvien ba Imanta-Dimanta 

     JVLMA Horeogr fijas katedras studentu iestud jums R gas horeogr fijas vidusskolas 
absolventu  koncertam. 

     JVLMA Horeogr fijas katedras studentu iestud jums III starptautiskam  Baltijas baleta 

konkursam  IBBC 2016. 

Ska u režijas programmas studenti akt vi iesaist j s daž dos pas kumos, kas saist ti ar vi u 
izv l to profesiju – koncertu apska ošanu un ska u ierakstu veikšanu.  
     Veiksm ga sadarb ba izveidoj s ar vair k m JVLMA katedram. Ska u režijas studenti 
ierakst ja vair kus  eks menus un diplomeks menus, sagatavoja stud jošo ierakstus, kuri 
nepieciešami pieteikumiem uz Erasmus apmai as programmu. Fragmenti no konkursa par 
JVLMA lab ko kameransambli tika p rraid ti ar  Latvijas Radio 3 “Klasika”. Sen s m zikas 
doc t ja, diri enta M.Kupča vad b  ska u režijas studentu komanda veica "Collegium 
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Musicum Riga" or estra un "Collegium Choro Musici Riga" kora koncerta ierakstu un 
apska ošanu Sv. Marijas-Magdal nas bazn c . Sadarb b  ar VSIA Latvijas Koncerti ska u 
režijas studenti Sp eru koncertz l  apska oja b rnu koncertu s riju. 
    Sadarb b  ar džeza katedru tika regul ri r kotas džeza p cpusdienas JVLMA kafejn c  
Pusbals .  
        Spilgts notikums JVLMA dz v  bija otr  m sdienu m zikas festiv la deciBels norise, 
kura iniciators un m kslinieciskais vad t js ir M zikas tehnolo iju katedras vad t js Rolands 
Kronlaks. Pas kumu organiz šan  un tehniskaj  nodrošin jum  akt vu l dzdal bu ma ar  
M zikas tehnolo iju katedras studenti.  
          Ar  Visp r jo klavieru katedras doc t ju  studenti 2015./2016. akad miskaj  gad  
radoši apguva klaviersp pes prasmes. Ar labiem pan kumiem notika atkl ts studentu koncerts 
LMT kamerz l . Piedal j s prof. N V ksnes, asoc. prof. J. Matu a, doc. V. V ri as un                       
lekt. I. Dz rves u.c. doc t ju klases studenti. 

              Ikgad jo prof. O.Z versa balvu ieguva vok l s nod. 2.sem. studente  Viktorija 

Pakalniece (doc. V.V ri as kl.), balvas sa emšanas pas kum , atska ojot J.Ivanova Vari cijas 
mi minor . 
          Džeza katedras studentu radošais veikums 

K  veiksm g kais un noz m g kais pag juš  gada notikums j min 2015. gada 19. febru r  

festiv la “Decibels” ietvaros izveidotais etnodžeza koncerts, kas šoreiz tika b v ts, izveidojot 

divus daž dus, jauktus - džeza un etnomuzikologu studentu sast vus, kas katrs veidoja savu 

atš ir gu programmu. Turkl t pirms darba s kuma doc. I.Veitners un prof. A.Beit ne nolas ja 

lekcijas par etno-džeza att st bu un tradicion lo dzied šanu, t d j di dodot projektam konkr tu 

ievirzi. Rezult t  tapa koncertprogramma, kas faktiski ir s kusi savu past v gu gaitu Latvijas 

m zikas vid . Š  projekta rezult t  radusies studentu-m zi u grupa, kas ar šo programmu ir 

uzst jusies Latvijas Radio tiešraides koncert  LR radio studij  30. maij , festiv l  Kom ta - 7. 

j lij , džeza festiv l  Saulkrasti Jazz - 20. j lij , festiv l  Peldu ielas sv tki - 10. septembr .  
Grupa turpina darboties, un jau ir veikts programmas ieraksts - sadarb b  ar M zikas 

akad mijas ska u režijas studentiem. Gada beig s ir pl nots izdot šo ierakstu CD form t . 
B t b  šis projekts apvieno tr s katedru - džeza, etnomuzikologu un ska u režijas - studentus 

un doc t jus vienam m r im, un ir lielisks piem rs radošam m c bu projektam. Sast vs 

turpina past v gi darboties un uzst jas ar koncertiem Latvij . 
 Ar  n kamaj  “Decibel ” ir pl nots š ds projekts, protams, ar citu uzdevumu. 

 Bez š  projekta j min sadarb ba ar K rinu B rzi u - studenti uzst j s divos koncertos 

m zikas lektorijos b rniem Dzintaru koncertz l  un Kongresu nam  2. un 3. febru r .  
 No 21. l dz 23. martam 2. kursa studentu grupa tika iesaist ta sadarb bas projekt  ar 

Liep jas J ras sp ku bigbendu koncertprogramm  ”Br vais lidojums”, kas tika atska ota 23. 

un 24. mart  Liep j  un R g  Stradi a universit tes aul . Š da sadarb ba ar profesion lu džeza 

kolekt vu tiks turpin ta ar  turpm k. 
 K  past v ga m c bu procesa sast vda a joproj m ir ar  katedras studentu kombo 

regul r  uzst šan s JVLMA kafejn c  ar “koncertu pusdienas p rtraukum ”, kas jau k uvusi 
par trad ciju. Turkl t šajos pas kumos džeza katedra sadarbojas ar ska u režijas katedru un t s 

studentiem. Ar  diplomeks mens abu katedru studentiem ir kop gs. 
 Studenti tiek regul ri iesaist ti ar  zin tniski p tnieciskaj  darb  - t  ir studentu dal ba 

p tniec bas proces , kas tiek realiz ta džeza v stures stund s, un sadarb b  ar organiz ciju 

“Wise Music society”, Latvijas džeza v stures apzin šan . 
 Pateicoties programmas oti praktiskai ievirzei, daudzi studiju uzdevumi tiek praktiski 

realiz ti koncertos un ierakstos, nodrošinot saist bu ar tirgu. tas izpaužas k  kompoz cijas un 

aranž šanas stundu rezult ts - kompoz ciju iestud šana un atska ošana koncert  JVLMA 

kafejn c  kop  ar bigbendu, ierakstu veikšana JVLMA ska u ierakstu studij , u.c. 

 Ar  studenti paši ir oti akt vi daž du projektu realiz cija, no kuriem noz m g kais ir 

ikgad j s starptautiskais projekts -  Džeza dienas koncertu organiz šana 30. apr l  akad mijas 

z l . 
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P šaminstrumentu katedras studentu m ksliniecisk s aktivit tes 

Studenti jau studiju period  ir iesaist tušies darb  profesion lajos kolekt vos. T p c vi u 
m ksliniecisk s aktivit tes, galvenok rt, ar  saist tas ar šo kolekt vu koncertdarb bu. 

T  piem ram: 
 LNOB – K.Šmits (Tubu grupas koncertmeistas), Kr.R rihs (mežrags), P.Gendrikovs, 

E.Ozola (fagots)  

 Simfonietta R ga – K.Taimi š, K.Borozdins (trompete) 
 LNSO – A.Hotu ova (oboja) H.Klips(klarnete), M.Runka (mežrags) 
 LSO – V.Roz na, E.Veldre (flauta), S.Lallo (klarnete), E.Ekerts, R.J.Lellis (trombons), 

E.Lip ns (tuba) 
 Or estris R GA – R.Vidal-Romero (klarnete), K.R rihs (mežrags) E.Lip ns (tuba) 
 NBS or estris – K.Krapauskis (eifonijs) E. bols A. Kr mi š (mežrags), K.Orehovs 

(tuba) 

 Latvijas Republikas ZS p t ju or estris – E.G gans (trombons) E.Lip ns (tuba) R.Donis 
(eifonijs), G. Polis-Pol tis, M.Smilti š (trompete), J.Igaunis, R.Briljonoks, A.Brut ne, 
A.Maslovs (klarnete) E.Trapans, G.Kokins (saksofons),  

 Latvijas Radio Bigbands – K.A.Feldbergs (trombons) uz atseviš iem projektiem  
 K.Krapauskis – tubu kavartets Magic 4 

        Studenti akt vi piedal s ar  J.Medi a R gas m zikas visdusskolas p t ju or estra 
projektos, un daž dos citos projektu or estros, ieg stot praksi un jaunu pieredzi or estra 
darb . 

Sen s m zikas katedras studenti akt vi piedal j s Bauskas Renesanses m zikas un Mākslas 
festivāla  un R gas Vēsturiskās Dejas un M zikas festiv la organiz šan . Ar  radošo 

programmu stenošanu pal dz ja gan studenti gan katedras doc t ji, dal ba gan Monteverdi 
operas Orfeo  or estra un solistu sast v , gan citu  daudzo festiv lu koncertu noris s. J tz m  
studentes Ilzes Gr veles dal ba izcilaj  starptautiskaj  sen s m zikas ansambl  Voci della 

Grazie, Lauras Šarovas izveidotais Neyman Ensemble, kam bez lab m atsauksm m viet j  
pres  un sekm gas regul ras koncertdarb bas nu jau sekm jas pirmie starptautiskie pan kumi. 
    Aizvad t  akad misk  gada laik  l dztekus kontaktstund m, patst v gajam darbam un 
p rbaud jumiem, k  ar  meistarklas m,  tika pastiprin ti piev rsta uzman ba koncertu praksei, 

t s satura sasaistei ar studiju kursiem - sen s m zikas ansamblis, sen s m zikas dzed šana un 
instrumentu sp le. Katedrai ir izveidojusies cieša sadarb ba ar M kslas muzeju R gas Birža, 
kur koncertcikls “Perola Baroka” k uva par past v gu studentu koncertprakses vietu, papildinot 
un daž dojot norises un p rbaud jumus, kas notiek katedras jau ierastaj  R gas Latviešu 
biedr bas konventu z l . Turpinot jau aizs kto praksi iepriekš jos gados, studentiem ir iesp ja 
ar  regul ri darboties katedras vad t ja un doc t ju vad t s p tniecisk s un radoš s interešu 
grup s, kuru rezult t  periodiski akt v kie studenti p c savas iniciat vas padzi in ti p ta sen s 
m zikas daž dus specializ tus jaut jumus – teorijas, interpret cijas, instrumentu tehnolo ijas, 
u.c. jom s, kas rezult jas ar radošu tikšanos un šo rezult tu izkl stu.  
      

JVLMA Studentu simfonisk  or estra m ksliniecisk s aktivit tes 

2015. / 2016. akad misk  gada  I pusgads 

 

1) Datums:    25.09.2015.-04.10.2015. 

Programma:      L. Kēlers un vācu m zika 

J. Br mss. Vari cijas par J. Haidna t mu, op. 56a 

J. Haidns. Koncerts čellam ar or estri C Dur (Hob. VIIb: 1) 
R. Š manis. Ceturt  simfonija d moll, op. 120 (1851. gada redakcija) 
Diri ents: Lucs K lers /Lutz Koeler/ (V cija)  
Solistes: D. Sv ti a & M. Ceple 

Koncerti: 

Piektdien, 02.10.15. pl. 19.00 Madona 

Sestdien, 03.10.15. pl. 16.00 R ga 
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2) Datums: 19.10.2015.- 25.10.2015. 

Programma: P t ju or estra koncerts 

N derlandes komponistu m zika p t ju or estrim  
Koncerts VII Baltijas valstu p t ju or estru diri entu un ansamb u vad t ju foruma ietvaros, 
foruma nosl guma koncerts 

Diri ents: Henijs Ramaekers /Hennie Ramaeker/ (N derlande 

Koncerts  25.10.2015. pl. 16.00 JVLMA LZ 

3)  Datums: 25.11.2015.-03.12.2015. 

Programma: Maigā vara. Dž. Puč ni (sadarb b  ar VSIA Latvijas Koncerti) 
Dž.Puč ni. Opera Džani Skiki. Lauretas rija  
Dž.Verdi. Opera Likteņa vara. Uvert ra 

Dž.Puč ni. Opera V las. Roberto rija (solists – R. Bramanis) 

Dž.Puč ni. Opera Manona Lesko. Intermeco 

Dž.Puč ni. Opera Toska. Kavaradosi rija 3. c lien   
Dž.Puč ni. Opera Turandota. Liu rija 

Dž.Puč ni. Opera Bohēma. Mim  st sts (soliste E. Martinsone) 
Dž.Puč ni. Opera Bohēma. Mizetes valsis 

Dž.Puč ni. Opera Bohēma. Mim  un R dolfa duets 

Diri enti: JVLMA studenti (J. Stafeckis, M. Mi elsons) 
Solisti: J.Kurševs, E.Martinsone, I.Pav re, I.Strikaite u. c. 
Koncerti: Ceturtdien, 03.12.2015. pl. 12.30. & 15.00 KZ R ga 

4) Datums: 04.01.2016. - 09.01.2016. 

Programma: JVLMA Gada balvas pasniegšanas koncerts 

J nis Medi š. Daina Fis Dur (Madaras P tersones instrument cija) 
P. Čaikovskis. Vari cijas par rokoko t mu čellam ar or estri A Dur, op. 33 (soliste Magdal na 
Ceple) 

F. Šop ns. Koncerts klavier m ar or estri Nr. 1 e moll op. 11, II, III da a (solists Georgijs 
Osokins) 

Diri ents  A. Vecumnieks 

Koncerts 08.01.2016. pl. 17.00 JVLMA LZ 

 

2015. / 2016. akad misk  gada  II pusgads 

1) Datums: 08.02.2016. - 13.02.2016. 

Programma: Zalcburga. Mocarts. R ga 

V.A.Mocarts. Uvert ra operai Figaro kāzas 

V.A.Mocarts. Koncerts flautai / obojai / klarnetei, / mežragam vai Sinfonia Concertante  

Es Dur 297b 

V.A.Mocarts. Rečitat vs un rija sopr nam ar or estri Nr. 38. Bella mia fiamma, addio... Resta o 
cara/ Text von D. Michele Sarcone/ KV 528 / 3. November 1787, Prag 

V.A.Mocarts. 40. simfonija g moll KV 550 

V.A.Mocarts. 32. simfonija KV 318 

Diri ents Jozefs Valnings /Wallnig/ (Zalcburga, Austrija) 
Solisti Vita Roz na (flauta) un Laura Teiv ne (sopr ns) 
Koncerts  13.02.2016. pl. 16.00 – JVLMA LZ 

2) Datums: 14.03.2016.-19.03.2016. 

Programma: XX gs. vērt bas (sadarb b  ar LKS – LJMD festiv ls) 
S. ezbere. The Garden of Earthly Delights (Pasaul go baudu d rzs) simfoniskajam or estrim 
(pirmatska ojums) 
R.Kalsons. Tevi l dzu (pirmatska ojums) 
R.Jermaks. Koncerts vijolei ar or estri (pirmatska ojums) 
J nis Ivanovs. Otr  simfonija 

Diri ents Imants Resnis 

Soliste  studente Lien te Kostanda 
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Koncerts 19.03.2016. pl. 16.00 JVLMA LZ 

3) Datums: 13.04.2016.-23.04.2016. 

Programma: Sezonas noslēguma koncerts 

R.Kronlaks. Under Pressure kameror estrim 

D.Šostakovičs. Dev t  simfonija Es Dur, op. 70 

S.Rahma inovs. Trešais koncerts klavier m ar or estri d moll, op. 30 

Diri enti Andris Vecumnieks (R g ), students Art rs Gailis (Gulben , Valk ) 

Solisti students Daumants Liepi š (R g ), ma . Rihards Plešanovs (Gulben , Valk )  

Koncerti: R g  20.04.2016.; Gulben  21.04.2016.; Valk  22.04.2016. 

4) Datums: 20.08.2016. 

Programma: Konzerthaus am Gandarmentmarckt Festivāls Euro Young Classic – 2016 

R.Kronlaks. Under Pressure kameror estrim (2. redakcijas pirmatska ojums) 
S.Rahma inovs. Otrais koncerts klavier m ar or estri c moll, op. 19 (solists A.Osokins) 
J nis Medi š. Daina Fis Dur (M. P tersones instrument cija) 
S.Rahma inovs. Trešais koncerts klavier m ar or estri d moll, op. 30 (solists G.Osokins) 
Diri ents – Andris Vecumnieks (R ga) 
        Koncerts Berl n  par d ja, pier d ja un apliecin ja, ka JVLMA SO ir milz gs 
m ksliniecisks un radošs potenci ls, kura realiz cija prasa maksim li saska otu un 

ieinteres tu visu katedru un it seviš i JVLMA vad bas darbu un pl nojumu. 
 Or erstra m ksliniecisko pan kumu virsotnes ir 

 Sezonas nosl guma koncerts 20.04.2016. 
 Koncerts Berl n  2016. gada 20. august  

 

    Or estra diriģ šanas katedras doc.M.Ozoli a klases maģistranta R.Lapas realiz tie 
koncerti un projekti. 

Str d ja ar Liep jas simfonisko or estri, ar Em a Melngai a Liep jas simfonisko or estri. 
Diri ja 17 koncertus, ar or estriem ir iestud jis Jurj nu Andreja Ačikops, Barkarola 

mežragam ar simfonisko or estri (solists M rcis Auzi š), Ziemassv tku koncertprogrammu; 

Komponista R.Dubras  Klavierkoncertu (solists E.Renemanis), Komponistu E.Gr ga, Ž.Biz , 
J.Medi a ska darbus ar solisti M.Ozoli a (klarnete).  
Asoc.prof. J.Puri a studentu darb ba 

Kaspars Puikevis – Puikevskis  str d ja ar Latvijas Zemessaardzes p t ju or estri 
2016.gada 24. Apr l  – P tēju orķestru diena JVLMA – diri ja jaunie diri enti:  
Uva Kalni a, III kurss  - Siguldas pagasta p t ju or estris 

M ra Zandersone  I k. ma .- Latvijas Universit tes p t ju or estris 

 

1.8. Inform cija par r jiem sakariem       
1.8.1. Sadarb ba ar darba dev jiem, profesion laj m organiz cij m Latvij  un rvalst s. 
       Produkt vu un m r tiec gu sadarb bu ar darba dev jiem nodrošina nosl gtie sadarb bas 
l gumi, kuru sadarb bas priekšmets ir pedago isk s un m kslinieciski radoš s prakses 
stenošana, koncertprakses un doc t ju profesion l s meistar bas pilnveides nodrošin šana. 

JVLMA prakses un sadarb bas l gumus ir nosl gusi: 
- ar 146 izgl t bas iest d m, t.sk. ar RPIVA, DU, LU, LKA, LMA; 
- ar R gas Latviešu biedr bu;  
- ar SIA JVLMA operas  studiju Figaro; 

- ar Latvijas Nacion lo operu; 
- ar R gas Domes Kult ras departamentu par koncertprakses organiz šanu Sv. P tera bazn c ; 
- ar R gas profesion lo p t ju or estri; 
- ar Latvijas Nacion lo kult ras centru; 
- ar Valsts a ent ru Kult ras informācijas sistēmas; 

- ar Latvijas Nacion lo bibliot ku (sadarb ba Letonika veidošan  un att st b ); 
- ar VBS Latvijas Radio; 

- ar SIA KM SOUND (par apska ošanas m c bu praksi) 
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(1.8.1. punkt  nosauktie sadarb bas l gumi ir pieejami Studiju programmu direkcij ). 
     Kvalitat vu sadarb bu ar darba dev jiem veicina profesion lo kult ras instit ciju vadošo  
darbinieku, atska ot jm kslinieku, diri entu un citu radošo profesiju speci listu iesaist šana 
JVLMA darb b  – gan akad miskajos amatos, gan doc t ju status . 
Ilgstoši JVLMA veic izgl tojošo darbu: 

Kult ras instit cija V rds, uzv rds, kult ras instit cij  
ie emamais amats 

JVLMA ie emamais amats 

Latvijas Nacion l  opera un 
balets 

M rti š Ozoli š - Latvijas Nacion l s 
operas (LNO) galvenais diri ents  

JVLMA docents, Or estra  
diri šanas katedras vad t js 

Andris Veismanis - LNO  diri ents JVLMA Kora diri šanas  
katedras docents 

In ra Slucka - LNO režisore JVLMA Vok l s katedras docente 

Guntis Gail tis -LNO režisors JVLMA Vok l s katedras doc t js 

Aira R r ne - LNO soliste JVLMA Vok l s katedras lektore 

Krist ne Gail te -LNO soliste JVLMA Vok l s katedras docente 

Andžela Goba - LNO soliste JVLMA Vok l s katedras  
asoc.profesore 

Ieva Parša - J kabsone - LNO soliste JVLMA Kora diri šanas  katedras  
Dzied šanas klases lektore 

Krišj nis Norvelis - LNO solists JVLMA Vok l s katedras lektors 

M rti š Zilberts - galvenais operas 

solistu koncertmeistars 

JVLMA Kameransamb a un  
klavierpavad juma katedras docents 

rika Apeine - operas solistu 

koncertmeistare 

JVLMA Koncertmeistaru katedras  

lektore 

Reg na Kaupuža - Baleta repetitore 
JVLMA Horeogr fijas katedras  
docente 

Aija Frišenfelde – LNO or estra 
2.koncertmeistare 

JVLMA St gu instrumentu katedras  
doc t ja 

Diana Ozoli a - LNO or estra m zi e JVLMA St gu instrumentu katedras  
docente 

Jekaterina Suvorova – LNO or estra 
arfu grupas koncertmeistare 

JVLMA St gu instrumentu katedras 

 doc t ja 

Egils Upatnieks – LNO or estra oboja 

grupas koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras 

 lektors 

Latvijas Nacion l  opera un 
balets 

M rti š Circenis – LNO or estra 
klarnetes grupas koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras 

 lektors 

Uldis Zilberts – LNO or estra 
trombonu grupas koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras  
lektors 

Latvijas Nacion lais 
simfoniskais or estris 
(LNSO) 

Edgars Saksons – LNSO inspektors, 

sitaminstrumentu grupas 

koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras  
asoc. profesors, Sitaminstrumentu  

klases vad t js 

Imants Resnis – LNSO diri ents JVLMA Or estra diri šanas 

katedras emerit. profesors 

Guntis Kuzma – LNSO galven  
diri enta asistents 

JVLMA P šaminstrumentu katedras 

docents, Koka p šaminstrumentu klases vad t js
Andris Vecumnieks - B rnu izgl tojošo 
koncertu m kslinieciskais vad t js un 
diri ents 

JVLMA Kompoz cijas katedras  
asoc.profesors, or estra klases vad t js 

Sandis Šteinbergs – LNSO 1.vijo u 
grupas koncertmeistars 

JVLMA St gu instrumentu katedras 

docents 

Nellija Sarkisjana – LNSO m zi e JVLMA St gu instrumentu katedras  
doc t ja 

Aija Frišenfelde – LNSO or estra 
m zi e 

JVLMA St gu instrumentu katedras 

 doc t ja 

Ter ze Z berte- jaba - LNSO or estra 
m zi e 

JVLMA St gu instrumentu katedras  
vad t ja, docente 

Arigo Štr ls - LNSO or estra alta 
grupas koncertmeistars 

JVLMA St gu instrumentu katedras  
asoc. profesors 

In ra Br numa - LNSO or estra alta 
grupas koncertmeistare 

JVLMA St gu instrumentu katedras 

 docente 

Di na Ozoli a - LNSO or estra čella JVLMA St gu instrumentu katedras 
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grupas koncertmeistare  docente 

 

Sergejs Br nums - LNSO or estra 
kontrabasu grupas koncertmeistars 

 

JVLMA St gu instrumentu katedras 

 doc t js 

Ilze Urb ne - LNSO or estra flautas 
grupas m zi e 

JVLMA P šaminstrumentu katedras 

docente 

Eg ls Upatnieks - LNSO or estra 
obojas grupas koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras 

lektors 

M rti š Circenis - LNSO or estra 
klarnetes grupas koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras  
doc t js 

J nis Semjonovs - LNSO or estra 
fagota grupas koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras  
lektors 

Viesturs V rdaunis - LNSO or estra 
mežraga grupas koncertmeistara 
vietnieks 

JVLMA P šaminstrumentu katedras  
docents 

J nis Porietis  - LNSO or estra 
trompetes grupas koncertmeistara 

vietnieks 

JVLMA P šaminstrumentu katedras 

docents 

Uldis Zilberts – LNSO or estra 
trombonu grupas m zi is 

JVLMA P šaminstrumentu katedras 

doc t js 

Raivis M gurs – LNSO or estra tubas 

grupas koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras  
doc t js 

Atis Vintuks - LNSO or estra 
sitaminstrumentu grupas m zi is 

JVLMA Instrumenta sp les skolot ju  
katedras doc t js 

Rihards Za upe - LNSO or estra 
sitaminstrumentu grupas m zi is 

JVLMA P šaminstrumentu katedras 
Sitaminstrumentu klases lektors 

  

Valsts kameror estris 
Sinfonietta R ga 

 

Normunds Šn  - kameror estra 
m kslinieciskais vad t js un diri ents 

JVLMA P šaminstrumentu katedras  
asoci tais profesors 

Baiba Kurpniece - kameror estra 
m ksliniecisk  producente 

JVLMA Muzikolo ijas katedras  
lektore 

Agnese Kanni a-Liepi a - 
kameror estra 

inspektore, or estra vijo u grupas 
m zi e 

JVLMA Sen s m zikas katedras  
docente 

Ilona Meija - or estra flautu grupas 
koncertmeistare  

JVLMA P šaminstrumentu katedras  
docente 

Guntis Kuzma – or estra klarnetes 
grupas koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras 

docents, Koka p šaminstrumentu  
klases vad t js 

J nis Semjonovs - or estra fagota 
grupas koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras  
lektors 

J nis Porietis  - or estra trompetes 
grupas koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras 

docents 

Liep jas simfoniskais 
or estris 

J nis Porietis  - or estra čella grupas 
koncertmeistars 

JVLMA St gu instrumentu katedras  
docents 

Profesion lais p t ju 
or estris R ga 

Arvydas Kazlauskas – or estra 
saksofonu grupas m zi is  

JVLMA P šaminstrumentu katedras  
docents 

J nis Retenais -  or estra tubu grupas 
koncertmeistars 

JVLMA P šaminstrumentu katedras  
vad t js, asoc.profesors 

Valsts akad miskais koris 
Latvija 

M ris Sirmais - M kslinieciskais 
vad t js un galvenais diri ents 

JVLMA Kora diri šanas katedras  
vad t js, asoc. profesors 

Latvijas Radio koris Sigvards K ava - M kslinieciskais 
vad t js un galvenais diri ents 

JVLMA Kora diri šanas katedras  
profesors 

Vok l s katedras vad t ja docente  Z.Kr gere veica LNOB solistu sast va lomu 
kvantitat v s noslodzes izv rt jumu patreiz j  repertu r , tika konstat ts, ka LNOB pied v  
26 sopr nu lomas, 19 – mecosopr niem, 36 – tenoriem, 37 – baritoniem, 26 – basiem. 

Kopskait  45 sieviešu lomas, 99 v riešu lomas. emot v r  balsu iesp jamo p rkl šanos 
mazaj s lom s v riešu solistu kopskaits var tu b t par 1/3 maz ks, bet tas tom r nor da uz 
v riešu balss kategoriju štata liel ku piepras jumu vai vismaz nepieciešamo kvantitat vo 
l dzv rt gumu. Šie aspekti tiek emti v r , saglab jot k  galveno krit riju augstu 
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profesion lismu vok laj s un muzik laj s kvalit t s, kas nodrošina solista piepras jumu 
starptautiskaj  darba tirg .  
Sadarb ba ar profesion laj m organiz cij m rvalst s 

JVLMA  darb ba ir v rsta uz starptautisk s sadarb bas att st bu glob l  m rog  un 
vispirms uz integr ciju Eiropas m zikas izgl t bas sist m , lai veicin tu studentu un 
doc t ju apmai u un nodrošin tu augstu kvalit ti m zikas izgl t b .  
      JVLMA darb ba balst s uz stermi a aktivit t m (viesprofesoru meistarklases, 
semin ri, lekcijas), studentu un pasniedz ju apmai u (Erasmus un Nordplus 

programmas), daž diem pas kumiem (koncerti, konkursi, festiv li, konferences, 
individu lie p t jumi), daž du ES projektu realiz ciju, Akad misko Programmu 
A ent ras p rvald taj m programm m, v stniec bu projektiem, kas tiek realiz ti ar 
Eiropas valstu diplom tisko p rst vniec bu atbalstu, un transnacion l m 
programm m - Yamaha, USA Fulbright, International Holland Music Sessions. 

    Eiropas Savien bas M žizgl t bas programmas ERASMUS ietvaros pied v  
unik lu iesp ju pavad t m c bu periodu no 3 m nešiem l dz  pilnam studiju gadam 

partneru augstskol s. JVLMA ir nosl gusi divpus jos l gumus ar apm. 100 Eiropas 

m zikas augstskol m.   ERASMUS programmas ietvaros ir uzs kta studentu un 

doc t ju apmai a ar  ar Baltkrieviju un Gruziju. 
      Sadarb bas l gumi saista JVLMA ar  ar P. Čaikovska Maskavas Valsts 
Konservatoriju, N. Rimska-Korsakova Sankt-P terburgas Konservatoriju un 

Minskas M zikas akad miju, kuru ietvaros tiek realiz ti interesanti projekti, 
iesaistot vair ku augstskolu m c bsp kus un studentus. 

         JVLMA studenti ik gadu piedal s starptautiskos jauniešu or estros un koros, 

t d j di ieg stot lielisku profesion lo pieredzi izcilu diri entu vad b :  EUYO (ES 

Jauniešu or estris), Gustav Mahler Jugendorchester, BachAkademie Stuttgart 

or estris un koris, Schleswig-Holstein Musik Festival or estris un koris,  Baltic 

Youth Philharmonic, Orchester Norden, Europa Cantat, Animato Stiftung. 

JVLMA piedal s vair ku starptautisku organiz ciju darb : 
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 starptautisk s sadarb bas un internacionaliz cijas politika studiju 
virziena stenošanas kontekst , t s stenošana un ietekme uz studiju un p tniec bas (radošo 
procesu). 

     Augstskolas starptautisk  sadarb ba un internacionaliz cija ir viena no JVLMA 

strat iskaj m priorit t m un galvenok rt t  tiek nodrošin ta ar t du aktivit šu pal dz bu k  
dal bu starptautiskaj s organiz cij s, piedal šanos starptautiskajos projektos, rvalstu studentu 
piesaiste studij m JVLMA pied v taj s studiju programm s un apmai as programmu 
stenošana starp rvalstu augstskolu un JVLMA akad misko peson lu.  

      JVLMA apzin s, ka internacionaliz cijai ir oti svar ga loma starptautisk s atpaz stam bas 
veidošanas procesos, lai JVLMA k tu par vienu no noz m g kaj m m zikas augstskol m 
Eirop , nodrošinot stud jošo un m c bsp ku mobilit ti un konkur tsp ju m klinieciskaj  
jaunrad , p tniec b  un izgl tojošaj  darb b . T p c JVLMA arvien mekl  veidus k  
sadarboties un vienojas par sadarb bu ar t d m rvalstu augst k s izgl t bas iest d m un cit m 
kult ras instit cij m, kuras ir ieinteres tas kop go studiju programmu izstr d ,  stud jošo un 
akad misk  person la apmai .   
     JVLMA katru gadu pieaug rvalstu stud jošo skaits. Atskaites period  pie mums stud ja 38 
stud jošie no 17 valst m.  

http://www.aecinfo.org/
http://www.abam.dk/
http://www.elia-artschools.org/
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    Lai nodrošin tu Augstskolu likuma pras bu stenošanu jaut jum  par vismaz piecu procentu 

rvalstu viesprofesoru, asoci to viesprofesoru, viesdocentu un vieslektoru piesaisti, r inot no 
JVLMA akad misk  person la skaita, p rskata period  JVLMA bija nodarbin ti 6 rvalstu 
profesori – St gu instrumentu katedra - 2, P šaminstrumentu katedra – 1, Ska u režija – 1, 

Džeza m zikas katedr  – 1, Muzikolo ijas katedra – 1. Pieci viesprofesori iepriekš jo piecu 
gadu laik  bija nodarbin ti akad misk  amat  k d  no akredit t m Eiropas Savien bas valstu 
augstkol m. 
    P rskata period  JVLMA neveica stud jošo aptauju par viesprofesoru darbu, t p c nav 

iesp jams izv rt t ieguld t  darba ietekmi uz studiju un p tniec bas/radošo procesu. Mutiski 
komunic joties ar Ska u režijas, Džeza m zikas un St gu instrumentu programmu studentiem, 
par rvalstu profes ras darbu ir sa emtas tikai pozit vas  atsauksmes. 
1.8.3. Stud jošo un akad misk  person la starptautisk s apmai as kvantitat vie r d t ji. 
       2015/2016. akad miskaj  gad  partneru augstskol s m c j s 28  JVLMA stud jošie, no 
tiem 14 stud jošie stud ja visu akad misko gadu.  J piez m , ka arvien popul r ka k st 
Erasmus prakse, kaut ar  šis pas kums galvenok rt balst s uz person go iniciat vu – p rskata 
period  to izmantoja 10 studenti, taj  skait  3 stud jošie pirmo reizi izmantoja p cdiploma 
prakses iesp ju – Linda Leimane, Andrejs Zarenkovs un J nis Jaunalksnis. 

       JVLMA  ERASMUS un NORDPLUS programmu ietvaros stud ja 24 studenti  no V cijas, 
Norv ijas, It lijas,  Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas.  
JVLMA doc t ju MEISTARKLASES  partneru augstskol s (24) : 
P šamo un sitaminstrumentu katedra: 

J nis Retenais – Lietuvas M z.akad mij  (2x) 
Gatis Evelons – Lietuvas M zikas akad mij  

Guntis Kuzma – Ščecinas M zkas akad mij  

Artis S manis –  Baltkrievijas M zikas akad mij  

Ilona Meija –  Karlsrues M zikas akad mij  

Ilona Meija un Ilze Urb ne – Zviedrijas flautu asoci cijas meistarklas s Upsal  

Edgars Saksons un Rihards Za upe – Komo Konservatorij  

Kameransamb u un klavierpavad juma katedra: 

Gunta Rasa un M rti š Zilberts  - Šop na Universit t  Varšav  

J nis Ma eckis – Šop na Universit t  Varšav ,  Igaunijas M zikas akad mij  

Herta Hansena – Karlsrues M zikas augstskol  

Muzikolo ijas katedra: 

Anda Beit ne –  V nes M zikas un m kslu Universit te 

Zane Šmite – Lietuvas M zikas akad mija 

J lija Jon ne un Gundega Šmite – Lietuvas M zikas akad mij  

Kompoz cijas katedra: 

Selga Mence – Igaunijas M zikas akad mija 

Rolands Kronlaks un J nis Petraškevičs  - Berl nes M kslu universit te 

Rolands Kronlaks – Lietuvas M zikas akad mij  NORDPLUS projekta NordplusMix ietvaros 

Džeza katedra: 

Inga B rzi a un Indri is Veitners – Vi as Kol ijas Universit t  un Viljandi Kult ras 
akad mij  

Klavieru katedra: 

Sergejs Osokins – Mančestras Karaliskaj  M zikas augstskol  

r e u klase: 
Vita Kalnciema – Štutgartes M zikas augstskol  

St gu katedra: 
Arigo Štr ls – Mil nas Konservatorija 

Kordiri šanas katedra 

Romans Vanags – Bratislavas M zikas akad mija 

JVLMA doc t ji, koncertmeistari, administr cija, Studiju programmu direkcijas un IT da as 
darbinieki ERASMUS PIEREDZES APMAI AS PROGRAMMU izmantoja intens vi, 
piedaloties semin ros, kursos, meistarklas s, konkursos,  partneru augstskolu darba procesu 
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izp t ), notika 35 braucieni  

JVLMA rvalstu augstskolu profes ra sniedza vair k nek   40 meistarklases un lekcijas: 

KLAVIERES Di na Ketlere (Londonas Karalisk  M zikas akad mija), Niklass Sivelovs 

(D nijas Karalisk  M zikas akad mija), Ivari Ilja un Mati Mikalai 
(Igaunijas M zikas akad mija) projekta Crossing Keyboards ietvaros, 

Vladimirs Dulovs (Baltkrievijas M zikas akad mija), 
Marko Tecca (Vičencas Konservatorija) 

 

R ELES Jurgens Essls (Štutgarte), Hanss Davidsons (Kopenh gena), Andželo 
Kastaldo (Kaljari), Kristofs Boserts (Vircburga) 

 

ST GAS Marina Chiche (Trosingena) un Jevge ija Epštein (Splita) – vijoles 

Herberts Kefers (Graca) un Stefano Karlini (Mil na) – alti 

Rimantas Armonas (Vi a), Ramons Jaffe un Nikolass Džonss 
(Mančestra) - čelli 

KAMERANSAMBLIS 

Georgijs Fedorenko (Maskava), J nis Laurs (Austr lija), Diana Ketlere (Londona), 
Natalia Sakkosa (Tallina), Osiris Trio (H ga), 
Anna Prabucka-Firlej un Kšištofs Sperskis (Gda ska), Nikolass Džonss un Jevge ija Epštein 

(st gu kvarteti) 
 

SEN  M ZIKA D vids Šemers (Izra la) un kopprojekts ar Br menes M zikas 
augstskolas studentiem 

 

P ŠAMINSTRUMENTI 
Flauta Sandrine Francois (Strasb ra), Renate Armin-Greis (Karlsruhe), Daniela 

Troiani (Cosenza) 

Oboja Thomas Indermuhle (Karlsruhe), Gregor Witt (Rostoka) 

Klarnete Nicholas Baldeyrou (Liona), Celeste Zewald (Utrehta) 

Fagots Peter Sarapuu (Tallina) 

Saksofons Rolf-Erik Nystrom (Norv ija), Claus Olesen (Orhusa), Lars Mlekusch 

(V ne), Klaus Gesing (Trieste), Miha Rogina ( ub ana) 
Trompete Maksims Šku epa (Minska), Igors Cecocho (Vroclava) 
Mežrags Thomas Hauschild (Leipciga), Will Sanders un “Horn Grandioso” – 35 

studentu ansamblis no 3 kontinentiem 

Trombons Peter van Klink (Enšede) 

SITAMINSTRUMENTI Massimo Pastore (Padova) 

DIRI ŠANA  Lutz Köhler (V cija),  Josef Wallnig (Zalcburga) 
VOK L  M KSLA   Marlene Smith (skatuves kust ba un deja) (D nijas Operas akad mija), 

Annika Ollinkari + studenti (Sibeliusa Akad mija), Claudia Patacca 

(Zwolle), Peter Edelmann (V ne), Bo Rosenkull (G teborga), Ekhart 
Wycik (Diseldorfa) 

KOMPOZ CIJA Simon Hall (Birmingema), Achim Bornhoft (Zalcburga), Antons 

Safronovs (Berl ne), k  ar  vair kas lekcijas un semin ri sadarb b  ar 
festiv liem AR NA un SKA U MEŽS 

MUZIKOLO IJA  Turpin s lektoru apmai a ar Lietuvas M zikas akad miju: Mindaugas 
Urbaitis, Audra Versekenaite, R ta Stanevičiute 

Daniela Mairlechner (V ne) - etnomuziko ija 

DŽEZA KLASE Stefan Heckel (Graca), Eran Har Even (Amsterdama), Riitta Paakki 

(Helsinki), Carlo Morena (Komo) 

Ar ASV v stniec bas atbalstu -  Lisas Popeil meistarklase džeza, popm zikas 
un m ziklu vok laj  tehnik  

HOREOGR FIJA Laikmet g s dejas izr de “The Rival Packs” sadarb b  ar be u horeogr fu 
Chrisu De Feyteru 

Viespasniedz ja no ASV Fulbraita programmas ietvaros pavasara semestr  – Dž lija Broija 
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ALEKSANDRA TEHNIKA   Patrick Krysatis (Luksemburgas Konservatorija) - šogad 
novad ja 1 semin ru 

 

NOZ M G KIE PROJEKTI un NOTIKUMI 
Baltijas Trompešu dienas                            24.09-26.09.2015 

Trešais Starptautiskais Koka p šaminstrumentu simpozijs  06.10-10.10.2015 NORDPLUS 

intens vais projekts “Saksofoni no 4 l dz 24” ar somu, d u un norv u studentu piedal šanos  
                                                                12.10-17.10.2015 

Otrais Jaun s m zikas festiv ls DECIBELS       16.02-20.02.2016 

YAMAHA konkurss st gu instrumentiem – uzvar Lien te Kostanda 26.02.2016 

7.Starptautiskais R gas Brass Simpozijs, kuru atkl ja starptautisks mežragu ansamblis HORN 
GRANDIOSO (35 dal bnieki), kura sast v  sp l  studenti no 3 kontinentiem, iesk. M ri 
Evelonu un Krišj ni R rihu  02.04-05.04.2016 

    

M S EIROP  

* 2015.g. Melngalvju br l bas kamerm zikas konkursa uzvar t ji Magdalena Ceple un 
Georgijs Osokins uzst j s ar koncertu Br menes Melngalvju nam  

03.11.2015 

* Brass Akadēmija Vi : J nis Retenais, Gatis Evelons + 6 studenti 
07.11-11.11.2015 

* Turpin s projekts Crossing Keyboards: Juris Kalnciems & Toms Ostrovskis kop  ar 
studentiem (meistarklases un studentu koncerti) Tallin  un Vi   

2016.g. febru r , mart  

* NORDPLUS Intens vais projekts NordplusMix Vi : Rolands Kronlaks, Evija Sku e, 
Armands Aleksandravičus                                                                          01.02-08.02.2016 

* NORDPLUS Intens vais projekts PercussionPlus Tallin : Rihards Za upe un visi m su 
sitaminstrument listi                                                                                   17.02-21.02.2016 

* Indri is Veitners + 8 džeza katedras studenti piedal j s prestižaj  Birštonas džeza festiv l  
sadarb b  ar Vi as Kol ijas Universit tes studentiem un pasniedz jiem  

                            31.03-05.04.2016 

* Inga B rzi a un Indri is Veitners + 5 džeza katedras studenti piedal j s projekt  sadarb b  ar 
Viljandi Kult ras akad mijas džeza noda u 

25.04-29.04.2016 

* Girls in Jazz (NORDPLUS Intens vais Projekts Orhus ) Inga B rzi a, Santa Šillere, Zane 
Aišpure                                                                                                      15.08-19.08.2016 

* Starptautisk  vasaras akad mija Austrij :                                              14.08-28.08.2016 

Magdalena Ceple, Egija Veldre, Armands Aleksandravičus, Zane Rubesa 

* Starptautisk  vasaras akad mija Kopenh gen : Vita Kalnciema + 4 r e u klases studentes 
 

JVLMA simfoniskais or estris p c ilg ka p rtraukuma atkal uzaicin ts piedal ties festiv l  
Young Euro Classic Berl n  – koncerts  20.august ; Solisti Georgijs un Andrejs Osokini 

 

1.8.4. Sadarb ba ar Latvijas un rvalstu augstskol m, kuras steno l dz gus studiju virzienus un 
l dz gas studiju programmas, nor dot, vai augstskolai ir sadarb ba ar cit m augstskolu 
bibliot k m. 

        JVLMA ir nosl gusi sadarb bas l gumus ar Latvijas augstskol m: Latvijas Kult ras 
akad miju, Latvijas M kslas akad miju, Latvijas Universit ti, R gas Tehnisko universit ti un 
Daugavpils Universit ti. 
Sadarb ba notiek š d s jom s:  
- studenti klaus t ja status  apg st br v s izv les studiju kursus; 
- stud jošie klaus t ja status  apg st atseviš as studiju programmas da as studiju kursus (RTU 
– Ska u režijas specializ cijas studenti, LU - akad misk s ma istra studiju programmas 
ma istranti un doktoranti, LKA – profesion lo bakalaura studiju programmu studenti br v s 
izv les studiju kursus svešvalod s); 
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- doc t ji profesion l s meistar bas pilnveides nol k  klaus s GURU lekcijas; 

- tiek stenoti kop gie m kslinieciski radošie projekti; 
- tiek stenoti kop gie zin tnisk s p tniec bas projekti (konferences, publik cijas, promocijas 
darbu priekšaizst v šana un aizst v šana, doc t ju piesaiste doktorant ras studiju kursu 
stenošanai) 

        Sadarb bas augstskolu studentiem JVLMA ir devusi iesp ju k t par Bibliot kas 
apmekl t jiem. P rskata period  bija pieejamas divas abon t s datub zes – Grove Music un 

Letonika, k  ar  SCOPUS un Science Direct datub zes, kuras Latvijas augstskolas sa ma 
Akad misk  t kla ietvaros. Bibliot kas lietot jiem sadarbojoties ar Kult ras inform cijas 
sist mu centru, tiek nodrošin ta iesp ja izm in t daž das datub zes. Datub zes pieejamas 
JVLMA IP adrešu diapazon . JVLMA Bibliot ka turpin ja sniegt atbalstu J zepa Medi a 
R gas m zikas vidusskolai, k  ar  Em la D rzi a m zikas vidusskolai aujot gan skolot jiem, 
gan audz k iem lietot bibliot kas kr jumu. 
           Bibliot kas darbinieki vid ji viena studiju gada laik  katrs vismaz vienu reizi g st 
teor tiskas zin šanas LATABA, KISC, LNB organiz tajos t l kizgl t bas kursos. 
 

1.8.5. Studiju programmas vai instit cijas starptautiskie sertifik ti, akredit cijas u.tml.  
     Erasmus + Harta 69932-LA-1-2014-1-LV-EPPKA3-ECHE        
 

1.9. Kvalit tes nodrošin jums un garantijas 

1.9.1. Ikgad ja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozit vo un negat vo 
iez mju, izmai u, att st bas iesp ju un pl nu apspriešana, iekš j s pašnov rt šanas un 
kvalit tes pilnveidošanas sist mas nep rtraukta darb ba. 

    Studiju programmas stenošanas kvalit tes nodrošin juma pamat  ir: 
- studiju programmas satura anal ze un izv rt jums, sagatavojot pašnov rt juma 

zi ojumus par aizvad to akad misko gadu. Ieg tie dati un secin jumi tiek izskat ti 
katedru un Sen ta s d s; 

- pas kumi, kurus regul ri veic atbild g s katedras,  
* studiju procesa un pasniegšanas kvalit tes kontrole un anal ze,  
* absolventu darba iema u un piem rot bas darba tirgum aptaujas un anal ze,  
* akad mijas doc t ju savstarp js lekciju/nodarb bu, meistarklašu/ p rbaud jumu 
apmekl jumu pl nošana, kas auj izv rt t darba stipr s un v j s puses, 
* akad mijas doc t ju ikgad ju p rskatu sagatavošana par akad misko, zin tnisko un radošo 
darb bu, publik cij m, dal bu zin tniskos p t jumos un zin tnisk s konferenc s, 

- pas kumi, kurus regul ri veic atbild g s katedras, sadarb b  ar studentu pašp rvaldi:  
* studentu aptaujas, ieg stot viedokli par studiju programmu konkr tu kursu stenošanu, satura 
un pasniegšanas formas atbilst bu studiju kvalit tes pras b m, 
* studiju procesa strat isk  pl nošana, analiz jot studiju programmas v jos punktus, to 
nov ršanu un programmas att st bas iesp jas, 
- pas kumi, kurus regul ri veic atbild g s katedras, sadarb b  ar rlietu da u:  
* r jo ekspertu izmantošana studiju procesa un stud jošo zin šanu nov rt šanai, 
* akad mijas doc t ju starptautiskas apmai as veicin šana, piesaistot starptautisku fondu 
finans jumu un radot iesp ju akad mijas doc t jiem g t pieredzi rvalstu augstskol s; 
* augsti kvalific tu vieslektoru un doc t ju aicin šana studiju kursu doc šanai, meistarklašu 
vad šanai, tai skait  no rvalstu augstskol m. 

1.9.2.  Iekš j s kvalit tes nodrošin šanas sist mas atbilst ba pras b m, kas noteiktas 
Standartos un vadl nij s kvalit tes nodrošin šanai Eiropas augst k s izgl t bas telp , ko 
izstr d jusi Eiropas asoci cija kvalit tes nodrošin šanai augst kaj  izgl t b . 

         JVLMA kvalit tes vad bas sist ma tiek uztur ta un att st ta atbilstoši Eiropas izcil bas 
modelim (EIM), kas ir balst ts uz sabiedr bas, augstskolas person la interešu izzin šanu un 
iev rošanu, partnerattiec b m, uz izpratni par kvalit tes pilnveidošanu, person la izgl tošanu  
un iesaist šanu kvalit tes pilnveidošanas procesos JVLMA m r u sasniegšanai. EIM ieviešana 
nodrošina iesp ju JVLMA darb bas sistem tiskai pašnov rt šanai, ieg stot inform ciju gan 

par neatbilst b m, gan par augstskolas b tiski uzlabojamaj m darb b m. Pamatojoties uz 
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p rskat  uzr d to inform ciju, var nov rt t re lo situ ciju, k d  atskaites period  attiec b  pret 
izcil bu atrodas augstskola. 

JVLMA ir izstr d jusi Studiju programmu iekš j s kvalit tes nodrošin šanas strat iju, 
kuru konsekventi steno praktiskaj  darb b . JVLMA Strat ija izstr d ta atbilstoši pras b m, 
kas noteiktas Standartos un vadl nijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izgl t bas 
telpā  

1.da  Eiropas standarti un vadl nijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai augstākās izgl t bas 
iestādēs (dokumentu izstr d jusi Eiropas asoci cija kvalit tes nodrošin šanai augst kaj  
izgl t b ). 
   Kvalit te JVLMA ir noteikta k  galven  pamatv rt ba. Kvalit tes krit riji ir trad cijas, 
izcil ba, starptautisk  atpaz stam ba, augst k  kvalifik cija, sp ja nodrošin t izgl t bu valsts 
vajadz b m nepieciešamajiem speci listiem, kuru zin šanas, prasmes un attieksmes atbilst 
valsts izgl t bas standartos noteiktaj m pras b m un profesijas standartos formul taj m 
kompetenc m.  
Kvalit tes politikas m r i: 
- izgl tot  augstas raudzes m zi us, horeogr fus, m zikas nozares p tniekus un nozares 
pedagogus, nodrošinot kvalitat vas studijas visu l me u M zikas un skatuves mākslas, k  ar  
Nozares pedagogu izgl t bas daudzveid gaj s studiju programm s, lai jaunie speci listi b tu 
kompetenti, piepras ti, sp tu iek auties kult ras aprites plašaj  darba tirg , b tu motiv ti 
nacion l  kult ras mantojuma saglab šan , izp t , sekm tu laikmet g s m ksliniecisk s 
jaunrades att st bu; 
- k t par vienu no noz m g kaj m m zikas augstskol m Eirop , nodrošinot stud jošo un 
m c bsp ku mobilit ti un konkur tsp ju m klinieciskaj  jaunrad , p tniec b  un izgl tojošaj  
darb b . 
Iekš j s kvalit tes nodrošin šanas principi: 
- JVLMA vad ba uz emas galveno atbild bu par studiju programmu kvalitat vu stenošanu;  
- tiek iev rotas sabiedr bas intereses attiec b  uz augst k s izgl t bas kvalit ti; 
- studiju programmu kvalit te tiek att st ta un uzlabota stud jošo un darba tirgus interes s; 
- strukt rvien bas, kuras realiz  un atbalsta studiju programmas, darbojas  efekt vi; 
- kvalit tes nodrošin šanas procesi ir caurskat mi, tiek izmantoti r jie eksperti; 
JVLMA tiek veicin ta kvalit tes kult ra: 

- ir izstr d ti procesi, ar kuru pal dz bu JVLMA sniedz p rskatus,  taj  skait  atskaites par 
valsts budžeta, sabiedrisko un priv to naudas l dzek u ieguld jumu; 
- kvalit tes nodrošin šanas kontroles un atskait šan s rezult t  konstat tie tr kumi tiek 
izv rt ti, iestr d ti darba pilnveides pas kumos;  
- JVLMA sp j par d t savu kvalit ti gan Latvij , gan starptautiskaj  m rog ; 
- formul tie kvalit tes nodrošin šanas principi rada nepieciešam bu ieviest inov cijas 
daudzveid gajos studiju procesos.  
 JVLMA darb bas kvalit tes nov rt šanai lieto aptaujas (anket šana) metodi, iekš jo 
auditu,   k  ar  absolventu un darba dev ju atsauksmes.  
Kvalit tes vad bas sist ma ietver kvalit tes nodrošin šanas nepieciešamo posmu stenošanu: 
akad mijas darb bas pl nošanu, aptverot k  akad misko, t  zin tnisko, administrat vo un 
saimniecisko darb bu;  
darb bas pl nu stenošanu: lai sasniegtu v lamos rezult tus, tiek izmantoti pieejamie resursi un 
piesaist ti jauni, veidotas aizvien jaunas sadarb bas formas ar cit m akad miskaj m 
instit cij m, valsts p rvaldes iest d m, priv t m instit cij m un citiem sadarb bas partneriem; 
ieg to rezult tu nov rt jumu, kas pamatots uz past v gas saiknes nodrošin jumu starp 
akad mijas vad bu un konkr tu v lamo rezult tu sasniegšanas proces  iesaist to akad mijas 

person lu; 
vadoties no veikt  nov rt juma, tiek pie emti l mumi par nepieciešamaj m izmai m 
akad mijas darb bas proces  ar m r i nodrošin t past v gu kvalit ti, kas atbilstu augst m 
akad miskaj m, zin tniskaj m un iest des administrat v s un saimniecisk s vad bas pras b m. 
       stenojamo studiju programmu aktualit tes nodrošin šana un nep rtraukta pilnveidošana, 
k  ar  jaunu studiju programmu izstr d šana notiek iev rojot visu m zikas, horeogr fijas un 
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m zikas pedago ijas augst kaj   izgl t b  ieinteres to pušu intereses, sistem tiski izzinot un 
nov rt jot š dus aspektus: 
 -  topošo stud jošo un absolventu vajadz bas; 
 -  esošo stud jošo v lmes un to apmierin t bas l meni; 
 - darba dev ju pras bas; 
 -  kult rvides att st bas tendences Latvij  un pasaul ; 

 -  labas prakses piem rus augsti kvalific tu m zikas, horeogr fijas un m zikas       
              pedago ijas speci listu sagatavošanai. 
Lai nodrošin tu kvalit ti JVLMA: 
 - nodrošina studiju procesu ar augsti kvalific tiem Latvijas un rvalstu doc t jiem; 

 - pilnveido vad bas sist mas procesus, veicinot augstskolas person la iesaist šanos  
              studiju un administrat vo procesu nep rtraukt  pilnveidošan ; 
 - pl no un nodrošina studiju un augstskolas darb bai nepieciešamos finanšu, person la 
un materi los resursus; 
            -  veicina akad misk  un visp r j  person la nep rtrauktu izgl tošanos un profesion l s  
meistar bas pilnveidi; 
           - regul ri nov rt  augstskolas strat isko m r u sasniegšanas progresu; 

            - m r tiec gi sadarbojas ar stud jošajiem, absolventiem, darba dev jiem, izgl t bas 
iest d m,  valsts un profesion laj m nevalstiskaj m organiz cij m, rvalstu m kslas 
augstskol m un cit m kult ras instit cij m; 
          -  sekm  stud jošo un doc t ju apmai as un sadarb bas programmu stenošanu ar 
rvalstu augstskol m; 

         - akt vi piedal s nacion lo un starptautisko kult ras izgl t bas organiz ciju darb . 
                

1.9.3. Studiju turpin šanas iesp jas un finansi l s garantijas gad jum , ja likvid  vai 
reorganiz  k du no studiju virzienam atbilstošaj m studiju programm m vai notiek citas 
izmai as. 
 

     Ja studiju virziena Mākslas k da no studiju programm m tiks likvid ta vai reorganiz ta, 
JVLMA:  

1) attiec g s studiju programmas sekm giem stud jošiem nodrošin s iesp ju turpin t izgl t bas 
ieguvi studiju virziena Mākslas cit  studiju programm  vai studiju virziena Izgl t ba, 
pedago ija un sports studiju programm , vai cit  augstskol  ar kur m JVLMA ir nosl gusi 
sadarb bas l gumus, t.sk. Daugavpils Universit t , Latvijas Kult ras akad mij , Latvijas 
Universit t , R gas Pedago ijas un Izgl t bas vad bas akad mij . Stud jošie b s sp j gi 
integr ties citas profesion l s bakalaura studiju programmas v l kajos studiju posmos 
atbilstoši Augstskolu likuma 47.panta Studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos un Ministru 

kabineta 16.11.2004. noteikumu Nr.932 Studiju uzsākšanas kārt ba vēlākajos studiju posmos 

pras b m. 
2) ja izgl t bas programma augstskolas r c bas (darb bas vai bezdarb bas) d  netiks akredit ta 
vai licence tiks anul ta un maksas studiju stud jošais nev las turpin t studijas cit  izgl t bas 
programm , JVLMA stud jošajiem garant  zaud jumu kompens ciju no pašu ie mumiem.  
JVLMA no studiju maksas ie mumi gad  kop  sast da vid ji EUR 236 962,- 

         JVLMA rektors sl dz Studiju l gumu ar katru studentu, kur  paredz tas ne tikai 
augstskolas ties bas un pien kumi, bet ar  atbild ba. Studiju l gums tiek sl gts visam studiju 

periodam, paredzot nemain gu studiju maksu vis  studiju laik . Izdev ga ir studiju maksas 
sist ma, kas studentam pie auj studiju maksu par studij m maks t pa semestriem un ar  pa 
da m.  
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Studiju programmas  

raksturojums 
 

 

2.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais gr ds, profesion l  kvalifik cija vai 
gr ds un profesion l  kvalifik cija, mērķi un uzdevumi 
 

 
1) Studiju programmas nosaukums: 

 

J zepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesion l  bakalaura studiju programma 

„Instrument l  mūzika“ 

kods 42212 
apakšprogrammas: 
- Taustiņinstrumentu sp le (klaviersp le, rģeļsp le, akordeona sp le); 
- Stīgu instrumentu sp le (vijoļsp le, alta sp le, čella sp le, kontrabasa sp le, arfas sp le, 
kokles sp le, ģitāras sp le); 
- Pūšaminstrumentu sp le (Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / 
trompetes / trombona / eifonija / tubas sp le) 
- Sitaminstrumentu sp le 
- Džeza mūzika 
- V sturisko instrumentu sp le  
 
2) Iegūstamais gr ds/ profesion l  kvalifik cija: profesion lais bakalaura gr ds mūzik / 
instrumenta mūziķis atbilstoši iegūtajai specializ cijai 
(5.l me a profesion l  kvalifik cija) 
  
3) Studiju programmas m rķi 

Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadz b m profesion lo mūziķu - atska ot m kslinieku 
sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zin t u teor tiskajos pamatos sak otas, instrumentu 
mūziķa profesijas standartam atbilstošas praktiski piem rojamas profesion l s zin šanas, ir sp j gi 
konkur t mūziķu profesion laj  vid  Latvij  un rvalst s, motiv ti profesion lai att st bai un 
t l kizgl t bai vienotaj  Eiropas izgl t bas telp , kuri, pildot savu pamatuzdevumu, iev ro 
humanit tes, demokr tiskuma, zin tniskuma, profesionalit tes, individualiz cijas, radošas 
darb bas un mūsdien guma principus, respekt   Latvijas tautas intereses, iek aujoties 
starptautiskaj  kultūras aprit , saglab  un att st ta nacion l s mūzikas kultūras mantojumu. 

4) Studiju programmas uzdevumi 
- veidot integr tas studijas, kur s students var tu iegūt atska ot jm kslinieka augst ko 
profesion lo kvalifik ciju, profesion lo bakalaura gr du mūzik  un atbilstoša instrumenta sp les 
pedagoga ties bas;  
- lietot profesion laj m bakalaura studij m atbilstošas m c bu metodes un darba organiz cijas 
formas;  
- nodrošin t iesp ju apgūt un att st t pamatzin šanas un pamatiema as zin tnisk s p tniec bas 
darb , sagatavot t l k m studij m ma istrantūr . 
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          2.1.2 Studiju programm  paredzētie studiju rezult ti   

Absolventa iegūt  kompetence atbilst Eiropas kvalifik ciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim 

Zin šanas (zin šanas un izpratne)  
Rezult ti 
     Profesion l s bakalaura studiju programmas  A da as - profesion lo un visp rizgl tojošo studiju 
kursu apguves rezult t  students ir ieguvis zin šanas un izpratni t d  apjom , kas atbilst 
5.profesion l s kvalifik cijas l me a Instrumentu mūziķis profesijas standart  iestr d taj m 
pras b m, lai veiktu instrumentu mūziķa pien kumus profesion lajos orķestros, uzst joties 
publiskajos koncertos un citos radošajos projektos. Students ir ieguvis zin šanas instrumentu sp les 
v stur , mūzikas formas m c b , harmonij  un polifonij , mūzikas not cijas un muzik l s dzirdes 
att st bas aspektos, izpratni par mūzikas nozares profesion lajiem terminiem, mūzikas izteiksmes 
l dzek u noz mi ska darba t la atkl sm ,  ska darbu interpret cijas pa mieniem un to 
daudzveid bu, mūzikas att st bas likumsakar b m, zin tnisk s p tniec bas metod m, par daž das 
sarež t bas pak pes instrument lo ska darbu iestud šanas tehnolo ij m, par ska darba 
atska ojuma tehnisk  un m ksliniecisk  l me a nov rt šanas krit rijiem, par m ksliniecisk s 
individualit tes izpausmes iesp j m ska darbu interpret cij s, par instrument l  žanra 
m ksliniecisk  repertu ra atlases un koncertprogrammas veidošanas principiem, par mūziķa 
profesion lo tiku.  
B da as - profesion l s izgl t bas instrumenta sp les pedagoga studiju kursu apguves rezult t  
students ir ieguvis zin šanas un izpratni t d  l men , lai veiktu mūzikas profesion l s vid j s 
izgl t bas un mūzikas profesion l s ievirzes pamatizgl t bas un vid j s izgl t bas iest žu  
profesion lo mūzikas priekšmetu pedagoga pien kumus, ir ieguvis zin šanas par m c bu un 
audzin šanas m rķu izvirz šanu un sasniegšanu, m c bu priekšmeta apguves pedago isk  procesa 
pl nošanu un vad bu, izgl tojam  person bas izaugsmes veicin šanu, izgl tojam  darb bas 
motiv šanas metod m, izgl tojamo sasniegumu v rt šanas tehnolo ij m, m c bu materi lu 
sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zin šanas profesion lo mūzikas m c bu 
priekšmetu satura apguves metod s,  atbilstoši mūzikas profesion l s vai profesion l s ievirzes 
izgl t bas pak pei, klasei (kursam) un  nosl guma pras b m, lai izgl tojamais būtu sp j gs sekm gi un 
radoši apgūt m c bu priekšmeta saturu un  turpin t izgl t bu n košaj  izgl t bas pak p . 

Kompetence 
Iegūto zin šanu rezult t  absolvents sp j par d t mūzikas zin tnes nozarei un instrumentu mūziķa 
profesijai rakstur g s pamata un specializ tas zin šanas un šo zin šanu kritisku izpratni mūzikas 
v stur  un teorij , profesion l s mūzikas att st bas tendenc s un likumsakar b s, mūzikas nozares 
att st bas strat ij  un pl nošanas metod s, zin tnisk s p tniec bas metod s,  turkl t da a zin šanu - 
instrumentu sp les v stur , ska darbu interpret cijas m ksl  un mūzikas instrumenta sp les apguves 
metodik  - atbilst instrumentu mūziķa profesijas augst ko sasniegumu l menim. Instrumentu mūziķis 
sp j par d t ar  mūzikas profesion l s izgl t bas pedagoga profesion l s jomas svar g ko j dzienu un 
likumsakar bu izpratni par mūzikas pedago ijas nozares profesion lajiem terminiem, mūzikas 
izteiksmes l dzek u noz mi ska darba t la atkl sm , ska darbu apguves metod m un to 
daudzveid bu. 

Prasmes (spēja pielietot zin šanas, komunik cija, visp rēj s prasmes) 

Rezult ti 
Students, apgūstot visp rizgl tojošos (latviešu valodas kultūra, uzņ m jdarbības pamati, 

svešvalodas, filosofija un est tika), pedago ijas, psiholo ijas un mūzikas nozares profesion los 
teor tiskos  un praktiskos studiju kursus (instrumenta sp le, orķestris, ansambļa sp le, 
mākslinieciskā darba prakse, pedagoģiskā prakse)  ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas 
instrumenta mūziķa pien kumu veikšanai, kas atbilst 5.profesion l s kvalifik cijas l me a profesijas 
standart  Instrumentu mūziķis prasmju da  iestr d taj m pras b m. Instrumentu mūziķis ieguvis 

prasmes analiz t instrument los ska darbus, sp l t vismaz divus mūzikas instrumentus solo, 
ansambl  vai orķestr , iestud t un publiski atska ot daž das sarež t bas pak pes instrument los 
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ska darbus, sp l t iepriekš nesagatavotus daž du stilu un žanru ska darbus p c not m, transpon t tos, 
improviz t, atlas t instrument l  žanra m ksliniecisko repertu ru un sast d t  koncertprogrammas, 
nov rt t atska ojuma tehnisko un m ksliniecisko l meni un izdar t korekcijas, veikt darbu individu li 
un grup , pilnveidot savu profesion lo meistar bu. Pedagoga darba pien kumu veikšanai students ir 
ieguvis prasmes pl not savu un izgl tojamo m ksliniecisk s jaunrades darbu, noteikt izgl tojamo 

individu l s patn bas, radoši organiz t m c bu un audzin šanas darbu un stenot izvirz tos m rķus un 
uzdevumus, motiv t un ieinteres t izgl tojamos m c bu darbam, ar izgl tojamo iestud t un publiski 
atska ot daž das sarež t bas pak pes, daž du laikmetu un stilu instrument los ska darbus solo un 
ska darbus ansamblim, pan kt ska darba satura atkl smi, att st t instrumenta sp les tehnisk s un 
m ksliniecisk s prasmes, izv l ties, analiz t un nov rt t  m c bu l dzek us (saturu, metodes un 
formas), veidot m c bu metodiskos materi lus.  

Speci lists ir ieguvis komunic šan s prasmes latviešu valod  un div s svešvalod s sazi as 
l men , lietot mūzikas profesion lo terminolo iju latviešu valod  un div s svešvalod s, prot iev rot 
darba tiesisko attiec bu noteikumus. Visp r j s prasmes, kas saist s ar vides aizsardz bas, 
elektrodroš bas, ugunsdroš bas un higi nas pras bu iev rošanu students ir ieguvis, piedaloties 
JVLMA organiz tajos projektos. 

Kompetence 

Iegūto prasmju rezult t  absolvents sp j atbild gi un patst v gi veikt instrumentu mūziķa un 
mūzikas profesion l s izgl t bas pedagoga pien kumus - pielietot zin šanas atska ot jm kslas jom , 
pamatojoties gan uz trad cij m, gan jaun kaj m atzi m, izskaidrot mūzikas att st bas 
likumsakar bas, analiz t un izv rt t daž du laikmetu un stilu ska darbus, rad t pozit vu un radošu 
atmosf ru, prognoz t un sasniegt m ksliniecisk  izpild juma rezult tu, br vi sp l t daž du stilu un 
žanru iepriekš nesagatavotus ska darbus p c not m, transpon t tos, improviz t, patst v gi iestud t un 

publiski atska ot daž das sarež t bas pak pes instrument los ska darbus, atlas t instrument l  žanra 
m ksliniecisko repertu ru un sast d t  koncertprogrammas, organiz t un pl not savu un muzic još  
kolekt va darbu, izstr d t mūzikas profesion l s izgl t bas programmas, m c bu priekšmetu 
programmas mūzikas skol m un vidusskol m, atlas t un veidot m c bu l dzek us, m c bu saturu, 
pl not, organiz t un vad t m c bu stundas, v rt t un analiz t izgl tojamo izgl t bas proces  iegūt s 
zin šanas un prasmes, iem c t izgl tojamajam daž das sarež t bas pak pes, daž du laikmetu un stilu 
ska darba satura atkl smi konkr ta instrumenta atska ojum , izskaidrot m c šan s pa mienus, 
sal dzin t ska darbu interpret cijas, att st t instrumenta sp les tehnisk s un m ksliniecisk s prasmes, 
formul t m c bu priekšmeta m rķus un uzdevumus, anal tiski aprakst t inform ciju, probl mas un 
risin jumus mūzikas un mūzikas pedago ijas zin tnes nozar  un instrumentu mūziķa profesij , tos 
izskaidrot un argument ti diskut t par tiem gan ar speci listiem, gan ar nespeci listiem. Sp j 
patst v gi struktur t savu un izgl tojam  m c šanos, virz t savu t l ku m c šanos un profesion lo 
pilnveidi, par d t zin tnisku pieeju probl mu risin šan , uz emties atbild bu un iniciat vu, veicot 
darbu individu li, komand  vai vadot citu cilv ku darbu, pie emt l mumus un rast radošus 
risin jumus main gos vai neskaidros apst k os. Sp j sazin ties valsts valod  un vismaz div s 
svešvalod s, nodrošin t darba tiesisko attiec bu normu iev rošanu, darba aizsardz bas, ugunsdroš bas 
un vides aizsardz bas normat vo aktu pras bas. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
Rezult ti 
Studiju kursu Uzņ m jdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Instrumenta sp les v sture, Mūzikas 
priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga tika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezult t  
students ir apguvis zin šanas un prasmes iegūt un atlas t nepieciešamo inform ciju par mūzikas,  
pedago ijas un psiholo ijas jaut jumiem, apstr d t un lietot inform ciju - inform cijas mekl šana 
ABC internet , inform cijas apstr de ar MS WORD programmu, element ru apr ķinu veikšana 
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MS Excel programm , mūzikas materi lu prezent šana, izmantojot POWER POINT programmu, 

sintez t mūzikas un mūzikas pedago ijas daž das teor tisk s atzi as, atpaz t saskarsmes 
fenomenus un likumsakar bas praks , risin t probl msitu cijas, no tikas viedok a analiz t 
daž das mūziķa profesion l s sadarb bas, pedago isk s un sadz ves situ cijas, ir ieguvis 

pamatzin šanas un iema as, kas nepieciešamas p tniecisk  darba veikšanai mūzikas nozar . 
 Kompetence 

Absolvents sp j patst v gi iegūt, atlas t un analiz t inform ciju mūzikas un pedago ijas jom  un to 
izmantot, pie emt l mumus un risin t probl mas mūzikas un mūzikas pedago ijas zin tnes nozar  
instrumentu mūziķa profesij , par d t, ka izprot mūziķa un pedagoga profesion lo tiku, izv rt t 
atska ot jm kslinieka profesion l s darb bas ietekmi uz vidi un sabiedr bu, piedal ties mūzikas 
profesion l s un kultūrizgl t bas jomas att st b . 
 

    2.1.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši nor da prasības, uzs kot studiju programmu)  
Studiju programm  uz em personas, kuras ir apguvušas visp r jo vid jo izgl t bu vai 

profesion lo vid jo izgl t bu un nok rtojušas uz emšanas  papildu pras bas:    
Instrumenta sp le, Kolokvijs instrumenta sp l , Kolokvijs Mūzikas literatūrā un teorijā 

mūzikas profesion l s vai profesion l s ievirzes vid j s izgl t bas programmas nosl guma pras bu 
apjom .  

Uz emšanai JVLMA profesion laj s bakalaura studiju programm s ir j k rto centraliz tie 
eks meni m c bu priekšmetos Latviešu valoda un Svešvaloda, iz emot personas, kuras vid jo 
izgl t bu ieguvušas l dz 2004.gadam, k  ar  personas, kuras ieguvušas vid jo izgl t bu rvalst s 
vai personas ar paš m vajadz b m.  

Personas, kuras ieguvušas vid jo izgl t bu l dz 2004.gadam, k  ar  personas, kuras 
ieguvušas vid jo izgl t bu rvalst s vai personas ar paš m vajadz b m, centraliz to eks menu 
sertifik ta kopijas viet  iesniedz dokumentus, kas apliecina vid j s izgl t bas  gala p rbaud jumu 
v rt jumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais v rt jums nedr kst būt zem ks 
par 5 - “viduv ji” (10 ballu sist m ) vai 3 - “viduv ji” (5 atz mju sist m ). 
        Lai konstat tu profesion l s sagatavot bas atbilst bu studiju uzs kšanai JVLMA 
profesion laj s bakalaura studiju programm s, visiem reflektantiem ir j k rto papildu pras bu 
p rbaude atbilstoši Augst k s izgl t bas padom  saska otaj m pras b m.  
Papildu pras bu p rbaud jumi: 
 instrumenta sp le (akad misk  vai v sturisk , vai džeza instrumenta sp le); 

 kolokvijs instrumenta sp l ;  
 kolokvijs mūzikas literatūr  un teorij  (solfedžo, harmonija, forma).  
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2.1.4. Studiju programmas pl ns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju 

programmu obligātās, ierobežotās izv les vai brīvās izv les daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojumu) 
            Studiju programmas struktūra un saturs atbilst mūzikas speci listu izgl tošanas pras b m, 
veicina iegūto zin šanu, zin tnisk s izzi as un zin tnisko atzi u lietošanu m kslinieciski 
radošaj  darb b .  

Studiju programma izstr d ta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 26.augusta 
noteikumu Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” pras b m  un JVLMA Sen ta  l mumiem. 

Studiju programmas apguve paredz ta 8 semestru period  240 ECTS  kred tpunktu 
apjom . 

Kred tpunkti tiek uzskait ti par katru apgūtu studiju kursu (ar  par praksi), ja v rt jums 
p rbaud jum  ir pozit vs. 

Studiju programmas apguve tiek pl nota kontaktstundu un patst v g  darba form s. Ir 
palielin ta stud jošo patst v g  darba noz me un atbild ba studiju satura apguv .  

Sal dzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 
procentu l s attiec bas, j secina, ka aizvad taj  akad miskaj  gad  kontaktstundu attiec bas 
pret patst v g  darba apjomu viena kred tpunkta ietvaros bija vid ji 0,35%  pret 0,65%, t.i. 
no 40 darba stund m ned  stud jošais kontaktstund s str d ja vid ji 15 stundas, bet  25 
stundas saturu apguva patst v gaj  darb . 

Studiju procesa stenošanas, doc šanas  un studiju satura apguves kvalit tes kontroli 
un anal zi regul ri veica atbild g s struktūrvien bas.  

Galven  mūsu darba kvalit tes izzi as forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli 
par studiju programmu konkr tu kursu stenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilst bu 
studiju kvalit tes pras b m. J atz st, ka stud jošo atsauc ba un ieinteres t ba v rt t doc t ju 
darbu ikgadu pieaug. Š  gada absolventi oti nopietni izv rt ja studiju kursu saturu, t  
atbilst bu un lietder bu iegūtajai profesijai, doc t ju darba ieguld jumu studiju kursa 
stenošanas pilnveid . Absolventu secin jumus v rt ja JVLMA rektor ts. Rektor ts pie ma 

l mumu iesniegt Sen tam apstiprin šanai vair kus priekšlikumus par studiju programmu 
satura aktualiz ciju. 
Studiju programmas saturs sak rtots 5 da s. 

“A” daļ  (oblig tie studiju kursi 141 ECTS KP) ir iek auti profesion lie studiju kursi 
(120 ECTS KP) un visp rizgl tojošie studiju kursi (30 ECTS KP).  

Profesion lo studiju cikla apjomu katr  apakšprogramm  nosaka katras specializ cijas 
nepieciešam s profesion l s prasmes un zin šanas. Visp rizgl tojošie studiju kursi (Latviešu 
valodas kultūra, Svešvaloda, Literatūras v sture, Uz m jdarb ba, Filozofija  un est tika, 
M kslas v sture, Ievads kultūras anal z ) nodrošina zin šanu padzi in šanu humanit ro un 
soci lo zin t u nozar , att sta soci l s un  komunikat v s pamatiema as.  

“B” daļa –ierobežot s izv les studiju kursi, 24 ECTS KP.  
B da as studiju kursu saturs izstr d ts atbilstoši Ministru kabineta 03.10.2000. noteikumos 
Nr.347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 
kvalifikācijai” izvirz taj m pras b m. Pl noto studiju kursu (Psiholo ija, Pedago ija, 
Metodika, Pedagoga tika, Pedago isk  prakse) apguve nodrošina instrumenta sp les 
pedagogam nepieciešam s zin šanas un prasmes, t dej di, absolventam, kurš iegūst 
instrumenta sp les mūziķa profesion lo kvalifik ciju, paver plaš kas darba tirgus iesp jas, k  
ar  veicina augsti kvalific tu speci listu integr šanos mūzikas profesion l s izgl t bas 
sist m .  

C – brīv s izvēles daļa, 9 ECTS  KP. Studiju kursu saturs dod iesp ju padzi in t vai 
paplašin t zin šanas un prasmes, kas nepieciešamas atska ot jm kslinieka specializ cijas 
jom s – Informātikas tehnoloģijas, lietišķā svešvaloda, Improvizācija, Elektroakustiskā 
mūzika, Kompozīcija/aranž šana, Skatuves uzvedības kultūra, Džeza mūzika,Semā mūzika – 

baroka orķestris, senās mūzikas ansamblis, cita instrumenta sp le u.c.  
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Prakse – 39 ECTS  KP. Prakses periods ir 8 semestri. 
Prakses darba rezult t  students uzkr j profesion li m ksliniecisk  darba pieredzi. Prakse 
nodrošina studiju kursu teor tisko zin šanu un praktisk s darb bas vienot bu.   
Prakses laik  ir pl nota: instrumenta sp les prakse – koncertprogrammu sagatavošana un 
atska ojums, pavad jumu prakse, ansamb a un/vai  orķestra koncertprogrammas 
sagatavošana un atska ojums.  
Valsts p rbaudījumi – 18 ECTS  KP 

Studiju programmas nosl gum  ir j k rto: 
Visu studiju apakšprogrammu nosl gum : - kolokvijs specialit t , mūzikas v stur  un 

teorij ; - diplomeks meni metodik  un pedago iskaj  praks ; 
 
apakšprogramm  Taustiņinstrumentu sp le 

Koncerteks mens instrumenta sp l  
Pavad jums (izņemot akordeona sp li) 
Kameransamblis 

 
apakšprogramm s Stīgu instrumentu sp le/Pūšaminstrumentu sp le/Sitaminstrumentu sp le  

Koncerteks mens instrumenta sp l  
Kameransamblis 
 

- apakšprogramm  Džeza mūzika 

Kolokvijs specialit t , džeza mūzikas v stur  un teorij  
Koncerteks mens instrumenta sp l  
Džeza kombo (ansamblis) - koncerteks mens 
 

- apakšprogramm  V sturisko instrumentu sp le  
Kolokvijs specialit t , mūzikas v stur  un teorij  
Koncerteks mens instrumenta sp l  
Baroka orķestris/ansamblis 
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Studiju pl ns 

 specializ cija Klaviersp le 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

 

 

 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 

Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 46,5 KP 

Pianisma 
v sture 

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 
v stur  

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

Mūzikas teorija 
un anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

3 P/G 50 30  30iv/3       

Mūzikas v sture 
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 v sture 

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

30E/3     

Praktisk  daļa –  73,5KP 

Klaviersp le 33 I 667 213 48 E/ 
15 

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

23E/3 35E/3  

Klavier-
pavad jums 

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  

 
Radniec gais 
instruments 
 
 

 
6 

 
I 

 
110 

 
50 

r e - 
sp le 

10i 

 
 
1,5 

r e - 
sp le 

10i 

 
 
1,5 

r e -
sp le 
vai 

klaves
na 

sp le 
15 

iv/1,5 

r e -
sp le 
vai 

klaves
na 

sp le 
15 

iv/1,5 

    

Klaves
na 

sp le 
10i 

Klaves
na 

sp le 
10i 

    

II. Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 
valodas kultūra 
(lietišķie raksti) 

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

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

      

Uz m j-
darb bas 
pamati  
(Darba 
tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati, vides 
aizsardz ba, 
civil  
aizsardz ba)  

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

      

Literatūras 
v sture 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uz m j-
darb bas pamati 
(Projektu 
izstr des un 
vad šanas 
pamati) 

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

20/10i/ 
3 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un 
est tika 

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
od

ar
bī

bu
 

v
e
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 – profesion l s izgl t bas klaviersp les pedagoga studiju kursi  –  24 KP 

Teorētisk  daļa –  19,5 
Psiholo ija 
 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Visp r j  
metodika 
 

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

   

Klaviersp les 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga 
tika (t.sk. 

uz muma 
vad bas stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktisk  daļa – 4,5 KP 

Pedago isk  
prakse 

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

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīv s izvēles kursi 9 KP (dr kst izv l ties tikai vienu individu lo nodarb bu studiju kursu) 

C1 – profesion l s izglītības ērģeļspēles vai klavesīna spēles pedagoga  studiju kursi 
r e sp le vai 

klaves na 
sp le 

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

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta 
sp les 
metodika 

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

kop  ar 
ped. 

praksi 

  

Pedago isk  
prakse 

3 I 65 15       15DE/
3 

 

C2 – visp rējie studiju kursi 
Koncert-
meistara 
diri enta 
asistenta m ksla 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzved bas 
kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improviz cija 3 G 65 15         15 
i/3 

Elektroakustis-
k  mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

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

 

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

 

Klavier- 
pavad jums 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/1,5   

Kamer-
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

r eles 6 G 115 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/3 

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

15i/ 
1,5 

 

Klaves ns 6 G 115 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/3 

Br v  
improviz cija 

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 
akustik  

3 G 65 
 

15 
 

      15i/3  

Kop  9     

 



65 
 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

 

 

 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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 
Klaviersp le 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-
pavad jums 

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

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

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas 
v stur  un 
teorij  

3 G 65 15        15DE/3 

Koncert-
eks mens 
klaviersp l  

6 I 125 35         35 DE/6 

Klavier- 
pavad jums 

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

Kamer-
ansamblis 

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

 

 

specializ cija r e sp le 
 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 
Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 58,5 KP 

r e būve un 
v sture 

6 G 85 75    15i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/3   

Teolo ijas 
pamati 

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

       

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

      

Himnolo ija 3 G 20 60   30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

    

Sakr l s 
mūzikas 
v sture 

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 
v stur  

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

Mūzikas 
teorija un 
anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s 
mūzikas 
v sture un 
est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas 
v sture 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 
v sture 

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

30E/3     
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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. 

Praktisk  daļa –  61,5 KP 

r e sp le 36 I 747 213 48E/ 
13,5 

38E/ 
4,5 

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

r e u 
pavad jums un 
ansamblis 

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

15E/3       

Klavier- 
sp le 

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

15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Klaves na 
sp le 

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

  

Balss 
nost d šana 

3 I 65 15   15i/3      

Diri šana 6 I 100 60     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

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

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

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

      

Uz m j-
darb bas pamati  
(Darba 
tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati, vides 
aizsardz ba, 
civil  
aizsardz ba)  

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

      

Literatūras 
v sture 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uz m j-
darb bas pamati 
(Projektu 
izstr des un 
vad šanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/3 20/10i/ 
1,5 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un 
est tika 

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 – profesion l s izglītības ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētisk  daļa – 19,5 
Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Visp r j  
metodika 

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

   

r e sp les 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga tika 
(t.sk. uz emuma 
vad bas stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktisk  daļa – 4,5 KP 
Pedago isk  
prakse 

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

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīv s izv les kursi 9 KP  
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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 
Klaviersp le 4,5 I 75 45 (60)     15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Klaviersp les 
metodika 

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

kop  ar 
ped. 

praksi 

  

Pedago isk  
prakse 

3 I 65 15       15DE/3  

C2 – visp rējie studiju kursi 
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzved bas 
m ksla 

3 G 65 15      15i/3   

Improviz cija 3 G 65 15        15i/3 
Elektro-
kustisk  
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

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

15i/1,5  

Gregorisk  
dzied šana 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/1,5  

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

15i/1,5  

Instrumenta 
sp le 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/1,5  

Kamer-
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Ievads 
akustik  

3 G 65 
 

15 
 

      15i/3  

Pavad jums 3 G 65 15     15i/3    

Prakse – 39 KP 
r e sp le 18 I 410 70  10i/ 

1,5 
10i/3 10i/ 

1,5 
10i/3 10i/ 

1,5 
10i/6 10i/ 

1,5 
r e u 

pavad jums 
un ansamblis 

12 I 230 90   15iv/ 
1,5 

 

15iv/ 
1,5 

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

Litur isk  
sp le 

3 I 50 30   15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

    

Improvi-
z cija 

6 I 115 45     15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15E/3  

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas 
v stur  un 
teorij  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eks mens 
r e sp l  

9 I 205 35        35 DE 
/9 

r e u 
pavad jums 
un ansamblis 

6 I 130 30        30DE 
/6 
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specializ cija Akordeona sp le 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
 p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP P) 

 

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

A daļa  – 129 KP  
I. Profesion lie studiju kursi – 99 KP 
Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 45 KP 
Akordeona 
sp les v sture 

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

15E/3       

Ievads mūzikas 
v stur  

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

Mūzikas teorija 
un anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s 
mūzikas 
v sture un 
est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas 
v sture 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 
v sture 

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

30E/3     

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

Praktisk  daļa –  54 KP 

Akordeona 
sp le 

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 

 

Klaviersp le 7,5 I 140 60 15i/1,5 15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

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

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

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

      

Uz m j-
darb bas 
pamati  
(Darba 
tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati, vides 
aizsardz ba, 
civil  
aizsardz ba)  

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

      

Literatūras 
v sture 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uz m j-
darb bas 
pamati 
(Projektu 
izstr des un 
vad šanas 
pamati) 

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

20/10i 
/1,5 

    

M kslas 
v sture 

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

  

Filosofija un 
est tika 

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
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

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

B daļa – profesion l s izglītības akordeona spēles pedagoga studiju kursi  – 45 KP 
Teorētisk  daļa – 19,5 
Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Visp r j  
metodika 

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

   

Akordeona 
sp les 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga 
tika (t.sk. 

uz emuma 
vad bas stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktisk  daļa – 25,5 KP 

Pedago isk  
prakse 

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

20 DE 
/3 

 

Diri šana un 
partitūras 
sp le 

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 
v rt -

jums kop  
ar studiju 

kursu 
darbs ar 
ansambli 

Aranž šana 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 – brīv s izvēles kursi 9  KP  
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzved bas 
kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improviz cija 3 G 65 15        15i/3 
Ievads 
akustik  

3 G 65 
 

15 
 

      15i/3  

Elektroakustis
-k  mūzika 

3 G 65 15        15i/3  

Kompoz cija 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 

  

Viendab gais 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Instrumenta 
sp le 

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 
sp le 

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 

 



70 
 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

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

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas 
v stur  un 
teorij  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eks mens 
akordeona 
sp l  

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

Kamer-
ansamblis 

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

 

apakšprogramma Stīgu instrumentu sp le   
specializ cijas Vijo sp le, alta sp le, čella sp le 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP ) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 
Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 43,5 KP 

St gu 
instrumentu 
atska ot j-
m kslas v sture 

3 G 50 30  30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3       

Ievads mūzikas 
v stur  

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

Mūzikas teorija 
un anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas v sture 
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 
v sture 

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

30E/3     

 

Praktisk  daļa –  76,5 KP 

Vijo sp le vai 
alta sp le vai 
čella sp le 

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 
repertu rs 

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

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15E/3  

St gu kvartets 12 G 140 180 30i/ 
1,5 

 
 

30iv/ 
1,5 

30E/3 30iv/ 
1,5 

30E/3 30iv/ 
1,5 

  

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

 

15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Orķestris 10,5 
 

G 80 200 100i/ 
7,5 

100i/ 
3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP ) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

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

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

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

      

Uz m j-
darb bas pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati, vides 
aizsardz ba, 
civil  
aizsardz ba)  

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

      

Literatūras 
v sture 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uz m j- 
darb bas pamati 
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
pamati) 

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

20/10i/ 
3 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  un 
est tia 

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     

*) Kop  ar studiju programmas Instrumentālā mūzika  apakšprogrammas Taustiņinstrumentu sp le 
Klaviersp les specializ cijas studiju kursu. 
 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

B daļa – profesion l s izglītības vijoļspēles/ alta spēles vai čella spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Visp r j  
metodika 

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

   

Instrumenta 
sp les 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedaoga tika  
(t.sk. uz muma 
vad bas stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedago isk  
prakse 

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

20 DE 
/3 

 

 

C daļa – brīv s izv les kursi  9 KP  

C1 – profesion l s izglītības pedagoga  studiju kursi ( čellistam – kontrabasa sp les studiju kursi) 
Instrumenta 
sp le 

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

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta 
sp les metodika 

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

kop  
ar ped. 
praksi 

  

Pedago isk  
prakse 

3 I 65 15       15DE/
3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C2 – visp rējie studiju kursi 
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzved bas 
kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improviz cija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

St gu instr. 
uzbūve un 
apkope 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

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

15i/ 
1,5 

 

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

15i/ 
1,5 

15i/3 

Sen s 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 
sp le 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diri šanas 
pamati 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Ievads akustik  3 G 65 
 

15 
 

      15i/3  

Prakse – 39 KP 

St gu 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 p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

3 G 65 15        15DE/3 

Koncert-
eks mens 
vijo sp l  vai 
alta sp l , vai 
čella sp l  

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

Kameransamblis 
 

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

St gu kvartets 4,5 G 90 30         30 DE/ 
4,5 
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specializ cija  Kontrabasa sp le 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 
Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 43,5 KP 
St gu instrumentu 
atska ot jm kslas 
v sture 

3 G 50 30  30E/3       

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

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

       

Mūzikas teorija 
un anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas v sture 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 
v sture 

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

30E/3     

Praktisk  daļa –  76,5 KP 
Kontrabasa sp le 31,5 I 567 273 48E/9 48E/3 33E/6 33E/3 33E/ 

4,5 
33E/3 45E/3  

Orķestra repertu rs 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   

Klaviersp le 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. Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra  (lietišķie 
raksti) 

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

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati, vides 
aizsardz ba, civil  
aizsardz ba)  

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

      

Literatūras v sture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uz m jdarb bas 
pamati (Projektu 
izstr des un 
vad šanas pamati) 

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

20/10i/ 
1,5 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un 
est tika 

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 – profesion l s izglītības kontrabasa spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Visp r j  metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    

Kontrabasa sp les 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga tika  
(t.sk. uz muma 
vad bas stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedago isk  prakse 4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C daļa – brīv s izv les kursi 9 KP  

C1 – profesion l s izglītības čella spēles pedagoga  studiju kursi  
Instrumenta sp le 4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta sp les 
metodika 

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

kop  ar 
ped. 

praksi 

  

Pedago isk  
prakse 

2 I 65 15       15DE/3  

C2 – visp rējie studiju kursi 
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzved bas kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improviz cija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

St gu instr. 
uzbūve un 
apkope 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

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

 

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

15i/ 
1,5 

15i/3 

Sen s 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 
sp le 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diri šanas 
pamati 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Ievads akustik  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 p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eks mens 
kontrabasa sp l  

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

Kamer-
ansamblis 

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

 
 



75 
 

 specializ cija  Arfas sp le 
Studiju kursi ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Patst vīg  
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 

Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 43,5 KP 

St gu 
instrumentu 
atska ot j-
m kslas v sture 

3 G 50 30  30E/3       

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

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

       

Mūzikas teorija 
un anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas v sture 
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 v sture 

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

30E/3     

Praktisk  daļa – 76,5 KP 

Arfas sp le 31,5 I 567 273 48E/9 48E/3 33E/6 33E/3 33E/ 
4,5 

33E/3 45E/
3 

 

Orķestra 
repertu rs 

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   

Klaviersp le 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. Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 
kultūra 
(lietišķie raksti) 

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

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

      

Uz m j-
darb bas pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati, vides 
aizsardz ba, 
civil  
aizsardz ba)  

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

      

Literatūras 
v sture 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uz m jdarb bas 
pamati 
(Projektu 
izstr des un 
vad šanas pamati) 

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

20/10i/ 
1,5 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un 
est tika 

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 – profesion l s izgl t bas arfas sp les pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Psiholo ija 
 

6 P 100 60  30i/3 30E/3       

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Visp r j  
metodika 

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

   

Arfas sp les 
metodika 

3 G 50 30      30D
E/ 3 

  

Pedagoga  tika  
(t.sk. uz muma 
vad bas stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedago isk  
prakse 

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

20 DE 
/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

 

Kontaktstundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C daļa – brīv s izv les kursi 9 KP  

C1 – profesion l s izglītības kokles  spēles pedagoga  studiju kursi  
Instrumenta 
sp le 

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

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta 
sp les 
metodika 

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

kop  
ar ped. 
praksi 

  

Pedago isk  
prakse 

3 I 65 15       15DE/
3 

 

C2 – visp rējie studiju kursi 
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzved bas 
kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improviz cija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Elektroakustisk
 mūzika 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

St gu 
instrumentu 
uzbūve un 
apkope 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Kompoz cija 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 

Sen s 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 
sp le 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diri šanas 
pamati 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Orķestra 
literatūra 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Ievads 
akustik  

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 p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas 
v stur  un 
teorij  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eks mens arfas 
sp l  

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

Kamer-
ansamblis 

4,5 G 90 30         30DE 
/4,5 
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specializ cija   Kokles sp le 
Saīsin jumu apzīm jumi: I – individu l s nodarb bas, G – grupu nodarb bas; P – plūsmu nodarb bas; kompetences v rt juma veidi: i – 
ieskaite; E – eks mens; DE – diplomeks mens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 

Patst vīg  
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 132 KP  
I. Profesion lie studiju  kursi – 102 KP 
Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 54 KP 

Kokles v sture 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 v stur  1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija un 
anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s mūzikas 
v sture un est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas v sture 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 v sture 4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3     

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

      

Praktisk  daļa –  48 KP 

Kokles sp le 28,5 I 547 213 48E/ 
10,5 

38E/6 23E/3 23E/ 
4,5 

23iv/ 
1,5 

23iv/ 
1,5 

35iv/ 
1,5 

 

Radniec go instrumentu 
sp le 

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

30i/ 
1,5 

 

Br vais pavad jums un 
improviz cija 

3 I 20 60    
 

 
 

30i/1,5 
 

30i/ 
1,5 

 

  

Solo dzied šana 6 I 100 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

    

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

15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

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

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

       

Ievads kultūras anal z  1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, autorties bu 
un blakus ties bu 
pamati, vides 
aizsardz ba, civil  
aizsardz ba)  

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

      

Literatūras v sture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uz m jdarb bas pamati 
(Projektu izstr des un 
vad šanas pamati) 

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

20/10i/ 
1,5 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un est tika 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 – profesion l s izglītības kokles spēles pedagoga studiju kursi  –  42 KP 
Teorētisk  daļa – 19,5 
Psiholo ija 
(t.sk. soci l  psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Visp r j  metodika 1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 
   

Kokles sp les metodika 3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga     tika 
(t.sk. uz muma vad bas 
stili) 

3 P 50 30       30i/3  
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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. 

Praktisk  daļa – 22,5 KP 
Pedago isk  prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 
20 DE 

/3 
 

Diri šana un 
partitūras sp le 

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

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15 
v rt jums 
kop  ar 
studiju 
kursu 

darbs ar 
ansambli 

Aranž šana 3 I 35 45       30i/3 15 
v rt jums 
kop  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 – brīv s izv les kursi  9 KP  

Inform cijas tehnolo ijas 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves uzved bas 
kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Ievads akustik  3 G 65 
 

15 
 

      15i/3  

Improviz cija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Kompoz cija 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 sp le 3 G 50 30      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

  

Kokles uzbūve un 
apkope  

3 G 65 15        15i/3  

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

1,5 
10i/6 10i/ 

1,5 
10E/9 10i/ 

1,5 
10E/ 
4,5 

 

Kok u 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 p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs  
specialit t , mūzikas 
v stur  un teorij  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteks mens kokles 
sp l  

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

Kok u ansamblis 4,5 G 90 30         30 DE 
/4,5 
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apakšprogramma Pūšaminstrumentu sp le   
specializ cijas Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / trompetes / trombona / eifonija / tubas sp le 
Saīsin jumu apzīm jumi: I – individu l s nodarb bas, G – grupu nodarb bas; P – plūsmu nodarb bas; kompetences v rt juma veidi: i – 
ieskaite; E – eks mens; DE – diplomeks mens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 
Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 45 KP 
Pūšaminstrumentu 
/sitaminstrumentu 
atska ot jm kslas 
v sture 

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

30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3       

Ievads mūzikas 
v stur  

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

Mūzikas teorija un 
anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s 
mūzikas v sture un 
est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas v sture 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 
v sture 

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

30E/3     

Praktisk  daļa –  75 KP 
Flautas / obojas/ 
klarnetes/ fagota / 
saksofona/ mežraga 
/ trompetes / 
trombona / eifonija 
/ tubas sp le 

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

48E/3 33E/ 
4,5 

33E/3 33E/ 
4,5 

33E/3 45E/3  

Orķestra repertu rs 10,5 I 190 90  15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15E/3  

Radniec gais 
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   

Klaviersp le 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. Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 
(lietišķie raksti) 

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

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

Uz m j-
darb bas pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati, vides 
aizsardz ba, 
civil  
aizsardz ba)  

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

      

Literatūras 
v sture 

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

Uz m jdarb bas 
pamati 
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
pamati) 

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

20/10i 
/3 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un 
est tika 

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
od

ar
bī

bu
 

v
e
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 – profesion l s izgl t bas pūšaminstrumenta sp les (flautas / obojas/ klarnetes/ fagota / saksofona/ mežraga / trompetes / trombona / eifonija / tubas sp le)  
pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētisk  daļa – 19,5 
Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Visp r j  
metodika 

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

   

Instrumenta sp les 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga tika  
(t.sk. uz muma 
vad bas stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktisk  daļa – 4,5 KP 

Pedago isk  
prakse 

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

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīv s izv les kursi 9 KP  

C1 – profesion l s izglītības pūšaminstrumenta (cita ne k  B blok )  spēles pedagoga  studiju kursi  
Instrumenta sp le 4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta sp les 
metodika 

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

kop  ar 
ped. 

praksi 

  

Pedago isk  
prakse 

3 I 65 15       15DE/3  

C2 – visp rējie studiju kursi 
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzved bas kultūra 

3 G 65 15      15i/ 
3 

  

Ievads akustik  3 G 65 
 

15 
 

      15i/3  

Improviz cija 3 G 65 15        15i/3 
Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Pūšam-
instrumentu 
uzbūve un apkope 

3 G 65 15       15i/3  

Fagota m l ši 
izgatavošana 

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

Kompoz cija 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 

Sen s 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 sp le 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diri šanas 
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
od

ar
bī

bu
 

v
e
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 p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteks mens 
instrumenta sp l  

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

Pūšam-
instrumentu 
kameransamblis 

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

 

apakšprogramma Sitaminstrumentu sp le 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 
Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 45 KP 

Pūšaminstrumentu 
/sitaminstrumentu 
atska ot jm kslas 
v sture 

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

30E/3       

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

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

Mūzikas teorija un 
anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s mūzikas 
v sture un est tika 

3 P/G 50 30  30iv/3       

Mūzikas v sture 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 
v sture 

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

30E/3     

Praktisk  daļa –  75KP 
Sitaminstrumentu 
sp le 

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 repertu rs 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   

Klaviersp le 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. Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 
(lietišķie raksti) 

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

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati, vides 
aizsardz ba, civil  
aizsardz ba)  

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

      

Literatūras v sture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uz m jdarb bas 
pamati 
(Projektu izstr des un 
vad šanas pamati) 

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

20/10i 
/3 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un est tika 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
od

ar
bī

bu
 

v
e
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 – profesion l s izglītības sitaminstrumenta spēles  pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētisk  daļa – 19,5 
Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedago ija 6 P 100 60   30i/3 30E/3     

Visp r j  
metodika 

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

   

Instrumenta sp les 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga tika  
(t.sk. uz muma 
vad bas stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktisk  daļa – 4,5 KP 

Pedago isk  
prakse 

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

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīv s izv les kursi 9 KP  
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzved bas kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustik  3 G 65 
 

15 
 

      15i/3  

Improviz cija 3 G 65 15        15 
i/3 

Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Sitam-
instrumentu 
uzbūve un 
apkope 

3 G 65 15     15i/3    

Kompoz cija 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 
sp le 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diri šanas 
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 p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eks mens sitam-
instrumenta 
sp l  

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 V sturisko instrumentu sp le  
specializ cijas Taustiņinstrumentu sp le  profils Klavesīna sp le, r e sp le  

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-b
u

 

v
e
id

s 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 
Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 48 KP 

Tausti instrumentu 
sp les v sture 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 
v stur  

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

       

Mūzikas teorija un 
anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s mūzikas 
v sture un est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas v sture 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 
v sture 

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

30E/3     

Praktisk  daļa –  72 KP 

Klaves na/ r e sp le 
sp le 

31,5 I 627 2113  48i/ 
12 

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

 

Radniec g  
instrumenta sp le 

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

Br v  ornamentisk   
improviz cija 

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

Klaves na/ r  
pavad jums (continuo) 

15 I 280 120  15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3 15i/ 
1,5 

15E/ 
3 

15i/1,5 30E/3  

Sen s mūzikas 
ansamblis 

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

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

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

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

      

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu pamati, 
vides aizsardz ba, 
civil  aizsardz ba)  

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

      

Literatūras v sture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uz m jdarb bas 
pamati 
(Projektu izstr des un 
vad šanas pamati) 

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

20/10i 
/3 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un est tika 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 – profesion l s izglītības klavesīna spēles/ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētisk  daļa – 19,5 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Visp r j  metodika 1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Klaves na sp les 
/ r e sp les 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga tika  
(t.sk. uz muma 
vad bas stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktisk  daļa –  4,5 KP 

Pedago isk  prakse 4,5 I 80 40 (60)      20i 
/1,5 

20 
DE/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-b
u

 

v
e
id

s 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C daļa – brīv s izv les kursi  9 KP  
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves uzved bas 
kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustik  3 G 65 
 

15 
 

      15i/3  

Aranž šana/ 
Instrument cija 

3 G 65 15       
 

  15i/3 

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

15i/ 
1,5 

 

Sen s 
atska ot jm kslas 
v sture 

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

15i/ 
1,5 

 

Instrumenta sp le 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Klaves na/ 
r e sp le sp le 

24 I 570 70  10i/ 
4,5 

10i/3 10i/ 
1,5 

10i/ 
4,5 

10i/ 
1,5 

10i/6 10i/3 

Sen s mūzikas 
ansamblis 

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

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

 

Klaves na/ r  
pavad jums 
(continuo) 

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

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

 

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteks mens 
klaves na sp l  vai 
r sp l  

9 I 205 35         35DE 
/9 

Sen s mūzikas 
ansamblis 

6 G 130 30         30DE 
/6 
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specializ cijas  Stīgu instrumentu sp le profili vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, vēsturisk  kontrabasa 
spēle (violone), lautas spēle) 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-

b
u

 v
ei

d
s 

Patst vīg  
darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 
Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 48 KP 

St gu instrumentu 
sp les v sture 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 
v stur  

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

       

Mūzikas teorija un 
anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s 
mūzikas v sture un 
est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas v sture 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 
v sture 

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

30E/3     

Praktisk  daļa –  72 KP 

Instruments sp le  
(instrumenta 
nosaukums) 

31,5 I 627 213  48i/ 
12 

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

 

Radniec g  
instrumenta sp le 

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

Br v  ornamentisk   
improviz cija 

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  
Sen s 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. Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 
(lietišķie raksti) 

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

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati, vides 
aizsardz ba, civil  
aizsardz ba)  

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

      

Literatūras v sture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uz m jdarb bas 
pamati 
(Projektu izstr des 
un vad šanas pamati) 

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

20/10i 
/3 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un est tika 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 – profesion l s izglītības stīgu instrumenta spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētisk  daļa – 19,5 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Visp r j  metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    
Instrumenta sp les 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga tika  
(t.sk. uz muma 
vad bas stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktisk  daļa –  4,5 KP 

Pedago isk  prakse 4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 
DE/3 

 

 



86 
 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-

b
u

 v
ei

d
s 

Patst vīg  
darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīv s izv les kursi  9 KP  
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   
Aranž šana/ 
Instrument cija 

3 G 65 15       
 

  15i/3 

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

 

Skatuves uzved bas 
kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustik  3 G 65 
 

15 
 

      15i/3  

Sen s 
atska ot jm kslas 
v sture 

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

15i/ 
1,5 

 

Instrumenta sp le 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

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

4,5 
10i/3 10i/ 

1,5 
10i/ 
4,5 

10i/ 
1,5 

10i/6 10i/3 

Sen s 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 p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , mūzikas 
v stur  un teorij  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteks mens 
Instrumenta sp l  

9 I 205  35         35DE 
/9 

Baroka orķestris 6 G 130  30         30 DE 
/6 

 

 

specializ cijas  Pūšaminstrumentu sp le   profili  blokflautas spēle, traversflautas spēle, baroka obojas spēle, baroka 
klarnetes spēle, baroka fagota spēle, natur l  mežraga spēle, natur l s trompetes spēle, baroka trombona spēle  

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-

b
u
 v

ei
d

s 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 
Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 48 KP 

Pūšaminstrumentu 
sp les v sture 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 
v stur  

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

       

Mūzikas teorija un 
anal ze 

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

30iv/3       

Laikmet g s mūzikas 
v sture un est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas v sture 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 
v sture 

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

30E/3     

Praktisk  daļa –  72 KP 

Instruments sp le  
(instrumenta 

nosaukums) 

31,5 I 627 213  48i/ 
12 

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

 

Radniec g  
instrumenta sp le 

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

Br v  ornamentisk   
improviz cija 

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  
Sen s mūzikas 
ansamblis 

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

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

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-

b
u
 v

ei
d

s 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
p rbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

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

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

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

      

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu pamati, 
vides aizsardz ba, 
civil  aizsardz ba)  

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

      

Literatūras v sture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uz m jdarb bas 
pamati 
(Projektu izstr des un 
vad šanas pamati) 

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

20/10i 
/3 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un est tika 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 – profesion l s izglītības stīgu instrumenta spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētisk  daļa – 19,5 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Visp r j  metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    
Instrumenta sp les 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga tika  (t.sk. 
uz muma vad bas 
stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktisk  daļa –  4,5 KP 

Pedago isk  prakse 4,5 I 80 40       20i/1,5 20 
DE/3 

 

C daļa – brīv s izv les kursi  9 KP  
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   
Skatuves uzved bas 
kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustik  3 G 65 
 

15 
 

      15i/3  

Aranž šana/ 
Instrument cija 

3 G 65 15       
 

  15i/3 

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

15i/ 
1,5 

 

Sen s 
atska ot jm kslas 
v sture 

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

15i/ 
1,5 

 

Instrumenta sp le 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

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

4,5 
10i/3 10i/ 

1,5 
10i/ 
4,5 

10i/ 
1,5 

10i/6 10i/3 

Sen s 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 p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteks mens 
Instrumenta sp l  

9 I 205  35          35DE 
/9 

Baroka orķestris 6 G 130  30         30 DE 
/6 



88 
 

apakšprogrammas Džeza mūzika specializ cijas  Klaviersp le/Akordeona 
sp le/Vijo sp le/Kontrabasa sp le/ it ras sp le/Flautas / Klarnetes / Saksofona / Trompetes / 

Trombona/Vibrofona /Sitaminstrumentu komplekta sp le 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 
Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 43,5 KP 

Improviz cija 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 
v stur  

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

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

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 
v sture 

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 
v sture  

7,5 G 125 75   15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3   

Praktisk  daļa –  76,5 KP 

Džeza 
instrumenta 
sp le (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 

    

Kompoz cija un 
aranž šana 

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

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15E/3 

 
* Džeza 
klaviersp le 

9 I 162 78 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

18E/3    

Džeza vok ls 3 G 50 30 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

      

* 
Sitaminstrumentu 
komplekta sp les  
 pamati 

7,5 I 125 75 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

   

* Basa sp les 
pamati 

6 I 100 60  15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

   

Perkusiju sp le 3 G 50 30      
 

 
 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

Mūzikas 
tehnolo ija 

6 G 100 60     15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 
* Studiju kurss nav j apgūst stud jošajiem, kuri apgūst attiec go instrumentu k  galveno 
instrumentu, bet kred tpunktus iegūst par radniec g  instrumenta sp les apgūšanu. Studiju 
kursa nosaukumu konkretiz  individu li. 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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. Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 
(lietišķie raksti) 

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

       

Ievads kultūras 
v stur  

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

      

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakusties bu 
pamati) 

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

      

Literatūras v sture 4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uz m jdarb bas 
pamati 
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
pamati) 

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

20/10i/ 
3 

    

M kslas v sture 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 – profesion l s izgl t bas džeza mūzikas m c bas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētisk  daļa – 19,5 
Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Visp r j  
metodika 

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

   

Džeza mūzikas 
m c bas metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga tika 
(t.sk. uz muma 
vad bas stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktisk  daļa –  4,5 KP 

Pedago isk  
prakse 

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

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīv s izv les kursi 9 KP  
C1 daļa – džeza klavierspēle – 4,5 KP 
Elektronisko 
tausti instrumentu 
sp le 

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

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

C2 daļa – Basa spēle - 4,5 KP 

Bas it ras vai 
kontrabasa sp le 

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

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

 

C3 daļa – Saksofona spēle -  
Flautas sp le 4,5 G 75 45     15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Klarnetes sp le 4,5 G 75 45     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

C4 – visp rējie studiju kursi  
Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

  

Izv les 
instruments 

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

  

Izv les 
instruments 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzved bas kultūra 

3 G 65 15      15i/3   
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 

Patst vīg  
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
 p rbaudījuma 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 
produc šana 

6 I 140 20       10i/3 10iv/3 

 

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
džeza mūzikas 
v stur  un 
teorij  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eks mens 
instrumenta 
sp l  

7,5 I 170 30         30 DE 
/7,5 

Džeza kombo 
(ansamblis) - 
koncert-
eks mens 

7,5 G 155 45         45 DE 
/7,5 

 

 

2.1.5. Studiju programmas praktisk  īstenošana (izmantot s studiju metodes un formas, 
t lm c bas metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izgl t bas krit riji un v rt šanas metodes 
studiju rezult tu sasniegšanai un nov rt šanai, p rbaudes formas un k rt ba). 

 

 Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patst v g  darba form s. 
Kontaktstundas tika organiz tas plūsmu, grupu un individu laj s nodarb b s. Atbilstoši studiju kursu 
apraksta pl nojumam, doc t ji plūsmu un grupu nodarb bas struktur  lekciju, semin ru, kolokviju 
form , bet individu l s nodarb bas praktikuma darba form . Pag jušaj  studiju gad  tika izv rt tas un 
konkretiz tas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semin ru, kontaktstundu un patst v g  darba 
stundu patsvara attiec bas. Studiju programmas apguves nosl guma studentu zin šanu un prasmju 
nov rt šanai ir izstr d ts nolikums par valsts p rbaud jumiem, kur  atspogu otas p rbaud jumu 
pras bas un k rt ba, p rbaud jumu veidi, formas, organiz cija un norise, noteikti valsts p rbaud jumu 
komisijas pien kumi un ties bas, zin šanu un prasmju p rbaudes un v rt šanas nosac jumi, v rt šanas 
krit riji, k  ar  apel cijas k rt ba.   

Katras specializ cijas profesion lo studiju kursu kontaktstundu, gan ar  patst v g  darba 
uzdevumi ir oti atšķir gi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formul tas katra studiju 
kursa aprakst .  Atska ot jm kslinieka izgl tošan  liela noz me ir prakses darba pl nošanai un t s 
norisei. Prakse ir pl nota l dztekus teor tiskaj m un praktiskaj m nodarb b m.       Prakse tika 
organiz ta koncertu form  gan Mūzikas akad mij , gan rpus t s. Atska ot jm kslinieka praktisk s 
iema as studenti apguva ar  sp l jot ansamb os, orķestros, sniedzot atkl tos koncertus, uzst joties 
akad miskajos koncertos. Vair ki studenti ir iesaist jušies praktiskaj  darb  profesion lajos kolekt vos 
– LNO orķestr , Valsts simfoniskaj  orķestr , sp l  projektu orķestros, pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu studiju programmas studenti bija pieaicin ti darb  profesion lajos  pūt ju orķestros.  

 
    Palielinoties stud jošo patst v g  darba patsvaram, paša noz me tiek piešķirta  e-studiju vides 
izmantošanas iesp j m. E-vid  stud jošie var apgūt 28 studiju kursu saturu, sa emt doc t ju 
konsult cijas, iegūt uzdevumus patst v gajam darbam.    
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Studiju programmas pl nos noz m ga vieta ir ier d ta B- ierobežot s izv les da ai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedago isk  darba zin šanas un prasmes, iegūstot ties bas  str d t par pedagogu 
sav  specialit t .  M rķtiec gi ir str d juši pedago ijas kursu doc t ji. Pedago isk  prakse tika 
organiz ta izgl t bas iest d s ar kur m ir nosl gti pedago isk s prakses l gumi. L gumos ir noteikti 
prakses m rķi un uzdevumi, prakses sasniegumu v rt šanas k rt ba, noteikti pušu pien kumi un 
atbild ba, ieviesta prakses uzskaites dokument cija saska  ar Ministru kabineta noteikumiem. 
Pedago isk  darba iema as studenti apgūst mūzikas vidusskol s un mūzikas skol s. Aizvad taj  
period  ar mūzikas izgl t bas iest d m ir nosl gti pedago isk s prakses l gumi 14 specializ cij s. 

Lai sagatavotu augstv rt gus mūziķus valsts profesion lajiem orķestriem, būtiska noz me ir 
studiju kursa Orķestris praktiskai stenošanai. Ar  atskaites period  orķestra darbs tika organiz ts 
projektu veid . Pirms katra projekta notika partiju atsp l šana vis s instrumentu grup s, p c projekta 
notika t  apspriešana. Atsevišķu projektu stenošanas ilgums kopum  atbilda programmas (repertu ra) 
satura apguves kvalitat vajam piepild jumam.   

Akad misk  gada laik  apgūti daž da stila un laikmeta ska darbi – orķestra literatūras 
repertu ra minimums, lai četru studiju gadu laik  katrs studiju programmas Instrumentālā mūzika 
apakšprogrammu Stīgu instrumentu sp le un Pūšaminstrumentu / sitaminstrumentu sp le stud jošais 
apgūtu orķestra literatūras baroka, klasicisma, romantisma, XX gs. un latviešu mūzikas 
pamatrepertu ru. 

Atbilstoši programmas intensit tei, kontakstundu skaits katras programmas apguvei ir bijis 
mobils un elast gs. Tas, ka š ds modelis darbojas jau vair kus gadus, liecina par t  stabilit tes 
kvalitat vajiem un kvantitat vajiem parametriem. 

Daž du diri entu piesaiste un projektu darba organiz cijas princips maksim li tuvina orķestra 
darbu profesion la kolekt va darbam un nodrošina darba tirgus piepras jumam adekv tu praksi. 
Studiju kursa stenošanas procesu uzrauga simfonisk  orķestra klases vad t js. 
   Vērtēšanas sistēma (izgl t bas krit riji un v rt šanas metodes studiju rezult tu sasniegšanai 
un nov rt šanai, p rbaudes formas un k rt ba) 

Studiju rezult tu v rt šana notiek saska  ar JVLMA nolikumu par studiju programmu 
stenošanu un nolikumu par studiju kursu p rbaud jumu organiz šanas un stud jošo kompetences 

v rt šanas k rt bu. Studiju procesa organiz cijas un stenošanas kvalit te ir atkar ga no 
savstarp jas doc t ju  un studentu  sadarb bas, no studentu un doc t ju sast va, no sistem tiskas 
darba kontroles, anal zes, darb bas izv rt šanas. Studiju rezult tu v rt šan  ir iesait ti gan 
doc t ji, gan studenti, gan darba tirgus p rst vji. Studiju rezult tus apspriež, izv rt  un pie em 
l mumus par studiju darba pilnveidi katedru  s d s. Par l mumu izpildi studiju programmu un 
apakšprogrammu vad t ji sistem tiski zi o katedras s d s, atsevišķus jaut jumus apspriež un 
pie em l mumus Sen ts. Studentu kompetence tika v rt ta starprezult tos – semestra un kursa 
eks menos, ieskait s, koncertos.  Studiju programmas nosl gum  – valsts p rbaud jumos.    
V rt šanas veidi ir noteikti studiju pl nos, v rt šanas formas un metodes iestr d tas studiju kursu 
aprakstos. Ar kompetences v rt šanas sist mu studenti tiek iepaz stin ti katra studiju kursa 
apguves s kum . V rt jums izriet no kursa programm  paredz to pras bu izpild juma kvalit tes. 
Pras bu vidū iek auta krietna da a patst v gi veicam  darba. V rt jot studentu sniegumu 
specializ cijas kursos, tiek emts v r  ska darbu iestud šanas proces  ieguld tais darbs, snieguma 
kvalit te un artistiskums, m ksliniecisk  kopsakar ba un profesion l  izaugsme. Tiek izmantotas 
ar  dinamisk k s v rt juma formas rpus ieskait m un eks meniem, kuras tiek pielietotas prakses 
koncertos, daž du patst v go darbu realiz cijas veidos un konkursos (p rrunas, atlases uz 
meistarklas m un konkursiem, u.c.).  

Visos gad jumos v rt jums tiek piešķirts, vadoties no vienl dz gu ties bu un krit riju 
sist m m, emot v r  katra studenta individu l s sp jas, k  ar  šo sp ju sal dzin jumu ar studiju 
kursa biedru sniegumu. 

Izv rt jot stud jošo sekmes p rbaud jumos, sasniegumus m kslinieciskajos projektos, 
koncertdarb bas aktivit tes, stud jošo attieksmi pret nodarb bu apmekl jumu, j secina, ka situ cija 
nav viennoz m ga. 

Liel kais vairums stud jošo intens vi un sistem tiski izmanto studiju laiku: apmekl  
nodarb bas, atbild gi un radoši pl no patst v g   darba uzdevumu stenošanu, akt vi iesaist s 
radošajos projektos, sekm  mūsu darba kvalit tes pilnveidi, sniedzot savu redz jumu studiju 
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procesa organiz šanas uzlabošan , iesaist s stud jošo pašp rvaldes r kotajos pas kumos, vienm r 
laic gi un sekm gi k rto p rbaud jumus.  

Ar  pag jušaj  akad miskaj  gad  studentu sniegumu diplomeks menos v rt ja rvalstu 
augstskolu neatkar gie eksperti no Lietuvas, Igaunijas, Šveices, V cijas, u.c. valst m, 
diplomeks menu priekšs d t ju pien kumus veica ar  Latvijas vadošo profesion lo institūciju 
m kslinieki.  
V rt šanas pamatprincipi 
V rt jot profesion l s bakalaura studiju programmas apguvi, tika iev roti š di pamatprincipi:  
- zin šanu un prasmju v rt šanas atkl t ba – atbilstoši izvirz tajiem programmas m rķiem un 
uzdevumiem, k  ar  studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts pras bu kopums pozit vai 
izgl t bas sasniegumu v rt šanai; 
- v rt juma oblig tuma princips – nepieciešams iegūt pozit vu v rt jumu studiju pl na A da as,  B 
da as, prakses un valsts p rbaud jumos studiju pl n  noteiktajos  studiju kursos.  
  V rt šanas pamatformas 
Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eks mens. Lai organiz tu eks menu, 
minim lais studiju kursa apjoms ir 2 kred tpunkti. 
V rt šanas krit riji 
Eks men  un valsts p rbaud jum  programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skal :  
1)  oti augsts apguves l menis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves l menis (8 – “ oti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vid js apguves l menis (6 – “ gandr z labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandr z viduv ji”); 
4) zems apguves l menis (3 – “v ji”, 2 – “ oti v ji”, 1 – “ oti, oti v ji”).    
Ieskait  studiju kursa apguves l me a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts - 
“ieskait ts” vai “neieskait ts”. 
 
2.1.6. Studiju programmas absolventu nodarbin tības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 
atsaucēm uz inform cijas avotiem. 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speci listu sagatavošanas izp ti steno un  atbilstoši 
darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speci listu sagatavošanai veic Kultūras ministrija 
sadarb b  ar JVLMA. 

Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, t p c JVLMA absolventu nodarbin t bai ir rad tas 
plašas iesp jas. Par to liecina Kultūras ministrijas padot b  esošo kultūras un kultūrizgl t bas 
institūciju skaits: 

Kultūrizgl t bas iest des 
Em la D rzi a mūzikas vidusskola;  
R gas Doma kora skola;  
J zepa Medi a R gas Mūzikas vidusskola;  
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;  
Daugavpils Mūzikas vidusskola;  
Jelgavas Mūzikas vidusskola;  
Emi a Melngai a Liep jas mūzikas vidusskola;  
J a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;  
Ventspils Mūzikas vidusskola;  
R gas horeogr fijas vidusskola;  
Profesion l s organiz cijas 
- Latvijas Nacion lais simfoniskais  orķestris;  
- Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga;  
- Nacion l  Opera un balets - simfoniskais orķestris,  
- Liep jas simfoniskais orķestris 
- Profesion lais pūt ju orķestris Rīga; 
- valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu “Latvijas Koncerti”;  
- valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu "KREMERATA BALTICA";  
- valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu "R gas cirks" – orķestris;  

           



93 
 

          Amatierm kslas joma:   
            184 folkloras grupas, 70 kok u ansambli, 60 tautas muzikas ansambli, 57 puteju orkestri 

Profesion l s ievirzes mūzikas, m kslas vai dejas programmas 

143 pašvald bu dibin tas un 5 priv t s izgl t bas iest des, kas steno profesion l s 
ievirzes mūzikas programmas. 

 
Lai izzin tu savu absolventu viedokli par studiju programmu stenošanas kvalit ti, JVLMA 
katedru vad t ji sadarbojas ar saviem absolventiem, turpina sniegt konsult cijas, tiekas 
akad miskajos koncertos, katedras pas kumos, meistarklas s.  
  Vair kas katedras katru gadu v c inform ciju par savu absolventu nodarbin t bu un p rskata 
zi ojum  ar  sniedz inform ciju.  
Katedru vad t ju zi as par absolventu darba viet m: 
 Klavieru katedras absolventi str d : 
 Agnese Folkberga – Engures Mūzikas un m kslas skola, koncertmeistars 
 Astra Lazdi a – Ogres Mūzikas skola, pedagogs, koncertmeistars 
 Baiba Betlere – Juglas Mūzikas skola, koncertmeistare 
 Aija B rzi a – Latgales priekšpils tas Mūzikas un m kslas skola, koncertmeistare 
 Ilana Makarina – Jūrmalas pils tas Mūzikas skola, klavieransamb u skolot ja 
 Zane Rubesa – Em la D rzi a mūzikas vidusskola, Ozolnieku mūzikas skola, klavieru 

skolot ja, koncertmeistare 
 Anna Brok ne – Juglas Mūzikas skola, koncertmeistars 
 Veronika Zubairova – Latvijas Nacion l  opera, P vula Jurj na mūzikas skola, 

koncertmeistars, klaviersp les pedagogs 
 Voldem rs Alde – B rnu un jauniešu centrs “R gas Skol nu pils”, koncertmeistars 
 Zane Volberga – Latvijas Nacion l  opera, koncertmeistars 
 St gu instrumentu katedras absolventi str d : 

rvalstīs 
 Ovjedo simfoniskais orķestris – G.Sapietis (vijole) 
 Brno un Bratislavas operas orķestris – L.Kuzmane (vijole) 
 Roterdamas filharmonijas simfoniskais orķestris – R.Kums re (vijole), D.Kozlitina (alts) 
 La Scala orķestris (atsevišķos projektos) – I.Circene (vijole) 
 ub anas Radiofona simfoniskais orķestris – A.Stalidz ne (vijole)  
 Kremerata Baltica –M.P tersone (vijole, orķestra koncertmeistare), K.Paturskis, 
I.Fedorovska (vijole), S.Vižine (alts).  
 Gevandhauz orķestra akad mija - S.Vižine (alts).  
 Birmingemas SO un Bergenas SO – L.K ava (alts).  
 Stavangeres Simfoniskais orķestris (Norv ija) – Z.Kalni a (alts). 

Latvij   
 LNOB – S.Krauze (altu grupas koncertmeistare), D.Ozoli a, L.L ce (vijoles).  
 Simfonietta Rīga – A.Bahirs, K.Ozoli a, M.Gaile, L.Ploci a, K.Paturskis - vijoles, 

A.Gailis, P.Trasuns – alti, K.Suhorukova, M.Norbute, M.Botmane - čelli, V.Stankevičs – 
kontrabass.  

 LNSO – G.Dazarte, L.Skuji a, K.Ozoli a, I.Fedorovska, L.Hairova (aizvietot ju vietas 
vijo u grup ), E.Andrianova, J.Niklavičs (aizvietot ju vietas altu grup ), I.Puri a – čellu 
grupas koncertmeistare, D.Z l te (čells), J.Kloti š (kontrabass), I.Ozols (kontrabass), 
M.Ceple (aizvietot ja vieta čella grup ).  

 LSO – L.C mure, K.Mončaka, M.Šembele, L.Augstroze, A.Stalidz ne (vijoles), 
J.Niklavičs, J.Makarina, Z.Šturme, M.Jansone (alts), S.Gabr na (čells) 
M. Dobičins, J. Pauls – Melo-M 

 Studenti akt vi piedal s orķestra DD un kamerorķestra Sinfonia concertante koncertu 
projektos, iegūstot praksi un jaunu pieredzi orķestra darb . 
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Pūšaminstrumentu katedras studentu  un absolventu darba vietas:  
 LNOB – K.Šmits (Tubu grupas koncertmeistas), Kr.R rihs (mežrags), P.Gendrikovs, 

E.Ozola (fagots),  
 Simfonietta Rīga – K.Taimi š, K.Borozdins (trompete), 
 LNSO – A.Hotu ova (oboja) H.Klips(klarnete), M.Runka (mežrags) 
 LSO – V.Roz na, E.Veldre (flauta), S.Lallo (klarnete), E.Ekerts, R.J.Lellis (trombons), 

E.Lip ns (tuba) 
 Orķestris R GA – R.Vidal-Romero (klarnete), K.R rihs (mežrags) E.Lip ns (tuba) 
 NBS orķestris – K.Krapauskis (eifonijs) E. bols A. Krūmi š (mežrags), K.Orehovs (tuba) 
 Latvijas Republikas ZS pūt ju orķestris – E.G gans (trombons) E.Lip ns (tuba) R.Donis 

(eifonijs), G. Polis-Pol tis, M.Smilti š (trompete), J.Igaunis, R.Briljonoks, A.Brut ne, 
A.Maslovs (klarnete) E.Trapans, G.Kokins (saksofons),  

 Latvijas Radio Bigbands – K.A.Feldbergs (trombons) uz atsevišķiem projektiem  
 K.Krapauskis – tubu kavartets Magic 4 

Studenti akt vi piedal s J.Medi a R gas mūzikas visdusskolas pūt ju orķestra projektos, un 
daž dos citos projektu orķestros, iegūstot praksi un jaunu pieredzi orķestra darb . 

  
2.1.7. Iepriekšēj  studiju virziena akredit cij  (ja t da ir bijusi) vai studiju programmas 
licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja t di ir 
bijuši). 

Sakar  ar ESF finans t  projekta “Augst k s izgl t bas studiju programmu izv rt šana un 
priekšlikumi kvalit tes paaugstin šanai” stenošanu, kuru sadarb b  ar augstskol m realiz ja 
Augst k s izgl t bas padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gad  izv rt ja studiju 
virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. ar  profesion lo bakalaura studiju programmu 
Instrumentālā mūzika. 

Studiju virziena Mākslas studiju programmas v rt ja par četr m galvenaj m v rt šanas grup m:  
1. Kvalit te;  
2. Resursi;  
3. Ilgtsp ja;  
4. Sadarb ba un p rkl šan s  
iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):  

 M rķi un uzdevumi;  
 Studiju saturs un organiz cija;  
 Studijas un zin šanu nov rt šana;  
 Studiju nodrošin jums un vad ba;  
 Person la un stud jošo zin tnisk s p tniec bas (radošais) darbs;  
 Kvalit tes nodrošin jums un garantijas.  
 

Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezult ti  bija izcili, paši tika atz m ta 
studiju programmas stenošanas kvalit te. Nov rt jot studiju programmas stenošanas procesu un 
rezult tus, komisija secin ja, ka JVLMA izgl to  augstas raudzes mūziķus  un nozares pedagogus, 
jaunie speci listi ir sp j gi iek auties kultūras aprites plašaj  darba tirgū.  
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2.1.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

1) studiju kursu apraksti/anot cijas  
Studiju kursu apraksti piln  apjom  ir pieejami Studiju programmu direkcij .  
Studiju programmas raksturojuma sada  sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus.  

specializ cija Klaviersp le  
 

Studiju kursi 
ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 

Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 46,5 KP 
Pianisma 
v sture 

6 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par klaviersp les m kslas 
un klaviermūzikas att st bu v sturiskaj  skat jum  - 
komponistu un atska ot jm kslinieku person b m, 
ska darbu interpret cij m. Studiju kursa apguves 
rezult t  students sp j identific t ska darbu stilistisko 
ievirzi, izmantot sav  m kslinieciskaj  darb b  daž du 
stilu un laikmetu klaviermūzikas literatūru, nov rt t 
ska darbu interpret cijas, atlas t augstv rt gus mūzikas 
paraugus savai koncertdarb bai. 

Ievads mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 
zin šanas par  
galvenajiem periodiem un v sturiskajiem stiliem Eiropas 
mūzikas kultūras v stur  l dz 20. gadsimtam: renesanse, 
baroks, klasicisms, romantisms. Studiju kursa apguves 
rezult t  students ir ieguvis izpratni par daž du v sturisko 
stilu mūziku un prasmes apzin ti lietot mūzikas v sturisko 
un stilistisko terminolo iju, paz t p c dzirdes un nošu teksta 
svar g kos daž du laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 
 

Mūzikas teorija 
un anal ze 

4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss sniedz zin šanas izpratnes un lietošanas l men  
par  
klasisko žanru mūzikas ska darbu uzbūves visp r jiem 
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, 
klasicisms, romantisms) un 20. gadsimta komponistu 
mūzik , padzi in ti apgūstot harmonijas, polifonijas un 
homofono mūzikas formu m c bu discipl nas to savstarp j  
papildin jum . Kursa apguves rezult t  students p rzina 
klasisko žanru mūzikas ska darbu uzbūves visp r jos 
pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) un formas 
aspektiem, sp j iegūt s zin šanas radoši pielietot mūziķa 
praktiskaj  darb b  (ska darba interpret cijas proces ). 
 

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 
zin šanas par  
galvenajiem att st bas procesiem Eiropas un citu pasaules 
valstu mūzikas kultūr  20. gadsimt  un 21. gadsimta 
s kum . Studiju kursa apguves rezult t  students ir ieguvis 
izpratni par klasisko trad ciju un modernisma ideju 
galvenaj m tendenc m, noz m giem m ksliniecisko 
risin jumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzin ti lietot 
mūzikas v sturisko un stilistisko terminolo iju, paz t p c 
dzirdes un nošu teksta svar g kos 20. gadsimta modernisma 
un postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Mūzikas v sture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sast v no vair k m tematisk m da m, kas veidotas 
ar m rķi padzi in t un paplašin t studiju kursos Ievads mūzikas 
v stur , Laikmet g s mūzikas v sture un est tika, Mūzikas teorija 
un anal ze iegūt s zin šan s un prasmes saist b  ar profesion la 
mūziķa darb bas daž diem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestr  kursa tematisk s da as Renesanses un baroka 
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika stud jošajiem 
padzi ina izpratni un sniedz zin šanas par daž du v stures periodu 
mūzikas stilistikas specifiku, akcent jot saikni ar attiec g s 
specializ cijas repertu ru un praktisk s interpret cijas jaut jumiem.  
6. semestr  kursa tematisk  da a Popul r s mūzikas v sture sniedz 
izpratni un zin šanas par popul r s mūzikas kultūras att st bas 
svar g kajiem faktiem 20. gadsimt , to, k di ir mijiedarbes 
meh nismi starp klasisk s un popul r s mūzikas žanriem. 
Četras kursa tematisk s da as 5., 6., 7. un 8. semestr  veidotas k  
iesp ja stud jošajiem izv l ties katru semestri vienu studiju kursu 
no kop ja pied v juma par konkr tu mūzikas v stures un teorijas 
t mu.  T d j di tiek iegūtas prasmes sasaist t zin šanas par 
kontekstu un visp r j m stilistisk m likumsakar b m ar konkr tas 
specifiskas t mas daž diem aspektiem, š di nodrošinot  
specializ cijas profesion l s prasmes.  

Latvijas mūzikas 
v sture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zin šanas par  
profesion l s mūzikas kultūras att st bas svar g kajiem procesiem 
un faktiem Latvij  s kot no 13. gadsimta l dz mūsdien m. Studiju 
kursa apguves rezult t  students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 
veidotaj m profesion l s mūzikas kultūras v rt b m Latvij  
Eiropas kultūrv stures periodu kontekst  l dz 19. gadsimtam un 
būtisk kajiem sasniegumiem nacion laj  mūzikas kultūr  no 19. 
gadsimta vidus l dz mūsdien m. Apgūtas prasmes apzin ti lietot 
mūzikas v sturisko un stilistisko terminolo iju Latvijas nacion l s 
mūzikas kultūras v rt bu anal z , paz t p c dzirdes un nošu teksta 
svar g kos daž du periodu Latvijas komponistu mūzikas 
stilistiskos reprezentantus. 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo pl notajiem rezult tiem, saturs 
tiek apgūts div s savstarp ji cieši saist t s gultn s: 

1) inton šanas un dzirdes tehnisko parametru att st ba; 
2) profesion l s muzik l s dzirdes stilistisk  

audzin šana. 
Kursa apguves nosl gum  students sp j analiz t un interpret t 
mūzikas ska darbus, sp j prec zi inton t daž du laikmetu 
mūzikas materi lu, ir izkopis muzik lo dzirdi un ritma izjūtu, 
pilnveidojis ritmisko u.c. iema u koordin cijas prasmes, 
apguvis zin šanas par mūzikas izteiksmes l dzek iem un to 
praktisko pielietojumu ska darbu interpret cij .   

Praktisk  daļa –  73,5KP 
Klaviersp le 33 I 7 sem. E Studiju kurss att sta prasmes apgūt virtuozu klaviersp les tehniku, 

atkl t ska darba m ksliniecisko saturu, uzkr t koncertprogrammu 
repertu ru patst v gai koncertdarb bai, patst v gi apgūt augst k s 
sarež t bas pak pes daž du laikmetu un stilu klavierska darbus solo 
un ar orķestri.  

Klavier-
pavad jums 

15 I 7 sem. E Studiju kurss att sta prasmes analiz t, v rt t un atska ot daž du 
laikmetu un stilu instrument los un vok los ska darbus 
klavierpavad jum , br vi sp l t no lapas un transpon t daž du stilu un 
žanru ska darbu pavad jumus, p rvald t kora partitūru, vok li 
instrument lu ska darbu un simfoniju klavieru p rlikumu sp li, atlas t 
kamermūzikas žanra spilgt ko m ksliniecisko repertu ru 
koncertprogrammu sast d šanai. 

Kamer-
ansamblis 

19,5 I 7 sem. E Studiju kurss att sta prasmes analiz t, v rt t un atska ot daž du 
laikmetu un stilu ska darbus kameransamb iem, rad t un pan kt 
kopmuzic šanas radoša darba atmosf ru, br vi sp l t no lapas daž du 
stilu un žanru ska darbus, atlas t kamermūzikas žanra spilgt ko 
m ksliniecisko repertu ru koncertprogrammu sast d šanai.  

  



97 
 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Radniec gais 
instruments 
( r e sp le, 
klaves na sp le) 

6 I 4 sem i Studiju kursa apguves rezult t  students ir iepazinis klaves na sp les un 
r e sp les tehnikas patn bas, orient jas un ir ieguvis pamatprasmes  

daž du stilu un laikmetu ska darbu interpret cijas patn b s,  izkopis 
stila izjūtu, att st jis instrument lo dzirdi, att st jis no lapas las šanas 
prasmes. 

II Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 
kultūra (lietišķie 
raksti) 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurs  students iegūst zin šanas  par valodas kultūras 
principiem, krit rijiem un avotiem, par norm m mūsdienu latviešu 
valodas funkcion lajos paveidos (stilos), par koptas (kultur las) 
valodas paz m m, par valodas / runas etiķeti un tiku.  
Studiju kurs  students iegūst prasmes un iema as apzin ti lietot koptu 
latviešu valodu t s funkcion lajos paveidos, rakstos un run , atšķirt 
pareizu valodas lietojumu no nepareiza, ieder gu – no neieder ga, 
neitr lu – no izteiksm ga, sagatavot ar profesion lo un ikdienas darb bu 
saist tus lietišķus tekstus, lietot v rdn cas un citu pal gliteratūru 
tekstveides proces . 

Ievads kultūras 
v stur  

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zin šanas kultūras v stures att st bas aspekt  par 
modern s pasaules klasiskaj m reli ij m, to izplat bu, eogr fiju, 
galvenajiem dogmatiem, reli ijas un sabiedr bas mijiedarb bu daž d s 
reli iskaj s sist m s, reli ijas p tnieku un kultūrantropologu teorij m 
un to jaun kaj m atzi m, daž d m tisk m sist m m, kas veidojuš s 
attiec go reli iju izplat bas are los. 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zin šanas par darba ties bu sist mu un t s 
pamatprincipiem, darbinieku p rst v bas visp r jiem noteikumiem, 
starptautiskaj m darba ties b m, darba kopl guma nepieciešam bu un 
noz mi, str du izšķiršanas jaut jumiem, darba tiesisko attiec bu 
nodibin šanu, darba tiesisko attiec bu ilgumu, darbinieku saist bas 
visp r jiem noteikumiem, darba dev ja pien kumiem un ties b m, 
darba samaksas sist mu, darba un atpūtas organiz cijas 
pamatprincipiem. 

 
Literatūras 
v sture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zin šanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras v stures att st bas kontekst , izcil kajiem 
dai darbiem Eiropas un latviešu literatūr , liter r  teksta interpret cijas 
iesp j m. 
Studiju kursa apguves rezult t  students sp j: 
- apzin ties izv rt t literatūras lomu kultūras att st b ;  
- izv rt t liter r  teksta lomu mūzik  un valodas izteiksmes l dzek u 
lietojuma noz mi ska darba interpret cij ; 
- izmantot gūt s zin šanas un pieredzi citu studiju kursu apguv .  

Uz m jdarb bas 
pamati 
(Projektu 
izstr des un 
vad šanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zin šanas par:  mūzikas industriju k  savstarp ji 
saist tu uz m jdarb bu kopumu tirgus saimniec bas apst k os, nozares 
darb bu reglament jošiem ties baktiem, ekonomisk s darb bas 
mode iem, p rvald bas veidiem, mūzikas projektu izveides būt bu 
Studiju kursa apguves rezult t  students sp j patst v gi sagatavot un 
vad t mūzikas projekta realiz ciju. 

M kslas v sture 4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepaz stina studentus ar 20.gs. vizu l s m kslas 
att st bu, t s avotiem, būtisk kajiem virzieniem un kust b m: 
* m kslas un sabiedr bas savstarp jo attiec bu mai u Eirop ;  
* individu lisma un subjekt visma nostiprin šanos Rietumeiropas 
kultūr ; 
* arhitektūras un dizaina att st bas tendenc m; 
* m ksliniecisk s izteiksmes paradigmas mai u p c Otr  pasaules kara; 
* postmodernisma konceptu un jaun kajiem m kslas virzieniem.  
Studiju kursa apguves rezult t  students sp j patst v gi sal dzin t un 
v rt t 20.gs. vizu l s un ska u m kslas att st bas tendences, formul t 
savu viedokli. 

Filozofija un 
est tika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zin šanas izpratnes l men  par filozofijas 
pamatjaut jumiem un filozofijas būt bu, rietumu filozofisk s domas 
att st bu daž dos v sturiskajos laikmetos,  filozofisko probl mu loku 
mūsdien s, filozofijas att st bas tendenc m Latvij .  
Studiju kursa apguves rezult t  students sp j analiz t un sal dzin t 
atšķir gu dom t ju filozofiskos uzskatus, saskat t filozofijas zin tnes 
aktualit ti mūsdien s. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves proces  students padzi ina savas zin šanas 
un prasmes, kas mobilit tes apst k os nodrošina br vu komunic šanos 
svešvalod , nostiprina prasmes iegūt un izmantot jaun kos inform cijas 
avotus specialit tes kvalitat v kai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezult t  studenta prasmes sapratnes, run šanas 
un las šanas jom  atbilst Eiropas valodu Pases pras bu C2 l menim.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

B daļa – profesion l s izglītības klavierspēles pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētisk  daļa – 19,5 KP 

Psiholo ija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezult t  students: 
* izprot teor tiski būtisk kos visp r j s, att st bas, person bas 
un soci l s psiholo ijas jaut jumus,  sp j tos 
ilustr t ar praktisk s pieredzes piem riem; 
* sp j sintez t att st bas un person bas psiholo ijas daž das 
teor tisk s atzi as, piem rojot daž d m pedago iskaj m 
situ cij m; 
* ir ieguvis praktisk s iema as savas person bas un 
profesion l s darb bas pašnoteikšan s proces ; 
 * atpaz st saskarsmes fenomenus un likumsakar bas praks , 
prot risin t probl msitu cijas; 
* prot noteikt audz k u individu l s patn bas, p t t un analiz t 
audz k u person bas att st bu; 
* prot iegūt un atlas t nepieciešamo inform ciju psiholo ijas 
nozar , sp j to analiz t un izmantot praks . 

Pedago ija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezult t  students: 
* zina un prot pielietot praks  m c šanas un m c šan s teorijas;  
* prot izvirz t m rķus sev un audz k iem, pl not to 
sasniegšanu; 
* sp j organiz t m c bu un audzin šanas darbu saska  ar 
izvirz tajiem m rķiem un uzdevumiem; 
* p rzina visp r j s m c bu metodes, m c bu stundas 
veidošanas principus; 
* sp j sadarboties ar kol iem, audz k u vec kiem un 
sabiedr bu: 
* sp j veikt audzin šanas darb bu jeb klasvad bu; 
* sp j izv rt t un veicin t audz k u izaugsmi un m c bu 
sasniegumus, sava darba efektivit ti; 
* prot iegūt un atlas t nepieciešamo inform ciju par pedago ijas 
jaut jumiem un izmantot to praks . 

Visp r j  
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzin šanas par Latvijas un ES 
valstu izgl t bas sist mu, par izgl t bas iest žu struktūru un to 
darb bas specifiku, par  izgl t bas darba pl nošanu, izgl t bas 
programmu ieviešanu un nov rt šanu, par izgl t bas iest d  
nepieciešamo oblig to dokument ciju.  

Klaviersp les 
m c šanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kurs  students apgūst teor tisk s zin šanas un 
praktisk s iema as klaviersp les m c šanas metodik , m c bu 
stundas organiz cijas didaktiskos principus, m c bu stundas 
tipus, veidus, stundu mode us, m c bu priekšmeta satura 
pras bas, satura pl nošanu, satura apguves metodes, audz k u  
sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

Pedagoga tika 
 
 

3 
 
 
 

P 
 
 
 

1 sem. 
 
 
 
 

i 
 
 
 
 

Studiju kursa saturs sniedz zin šanas par tikas pamatkategorij m, 
tikumisko m c bu att st bu noteikt s dom šanas paradigm s un 
v sturiskos laikmetos, tikas saikni ar filozofiju, m kslu, mūziku, 
tikum bas probl m m mūsdien s,  anal zes un pašanal zes 
prasm m. 

Praktisk  daļa – 4,5 KP 

Pedago isk  
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedago iskaj  
praks  mūzikas skol s un mūzikas vidusskol s saska  ar 
pedago isk s prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

C daļa – brīv s izv les pamatkursi – 9 KP 

C1 – profesion l s izglītības ērģeļspēles vai klavesīna spēles pedagoga  studiju kursi 

r e sp le vai 
klaves na 
sp le 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss att sta prasmes apgūt r e sp les vai klaves na 
sp les tehniku, atkl t ska darba m ksliniecisko saturu, uzkr t 
repertu ru patst v gai pedago iskajai darb bai, patst v gi apgūt 
vid j s sarež t bas pak pes daž du laikmetu un stilu 
ska darbus to demonstr šanai m c bu procesa vajadz b m.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Instrumenta 
sp les m c šanas 
metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kop  ar ped. 
praksi 

Studiju kurs  students apgūst r e sp les vai klaves na sp les 
m c bu stundas organiz cijas didaktiskos principus, stundu 
tipus, veidus, stundu mode us, m c bu priekšmeta satura 
pras bas, satura pl nošanu, satura apguves metodes, st jas 
veidošanas pa mienus, sp les tehnikas un muzic šanas 
att st bas pa mienus,  ska darbu iestud šanas metodiku, 
audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus. 

Pedago isk  
prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedago iskaj  
praks  mūzikas skol s un mūzikas vidusskol s saska  ar 
pedago isk s prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

C2 – visp rēj s izvēles kursi 
Koncert-meistara 
diri enta asistenta 
m ksla 

3 G 2 sem. i  
 
Izv loties pied v to studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstr d  studenti kop  ar doc t jiem individu li, emot v r  
stud jošo profesion l s v lmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padzi in šanai vai paplašin šanai.  

Inform cijas 
tehnolo ijas  

3 G 1 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Kompoz cija 3 G 2 sem. i 

Orķestra pianists 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Klavier- 
pavad jums 

3 G 2 sem. i 

Kameransamblis 3 G 2 sem. i 

r e sp le 6 G 3 sem. i 

Klavieru duets 3 G 2 sem. i 

Klaves na sp le 6 G 3 sem. i 

Br v  
improviz cija 

1,5 – 
4,5 

G 1 – 3 sem. i 

Skatuves 
uzved bas kultūra 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Klaviersp le 24 I 7 sem. i Studiju kurss att sta studentam koncertdarb bas prasmes 

publiski atska ot klaviersp les studiju kurs  apgūto 
programmu. 
 

Kameransamblis 7,5 I 5 sem. i Studiju kurss att sta studentam koncertdarb bas prasmes 
publiski atska ot studiju kurs  Kameransamblis apgūto 
programmu. 
 

Klavier-
pavad jums 

7,5 I 5 sem. i Studiju kurss att sta studentam koncertdarb bas prasmes 
publiski atska ot studiju kurs  Klavierpavadījums apgūto 
programmu. 
 

Valsts p rbaudījumi – 18 KP  
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zin šanu saturu visos 
mūzikas profesion lajos studiju kursos, padzi ina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veid  pier da diplomeks men .  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Koncert-
eks mens 
klaviersp l  

6 I 1 sem. DE Students sagatavo un publisk  koncert  atska o 
koncerteks mena programmu, kuras hronometr ža ir no 40 l dz 
60 minūt m. Programm  j iek auj polifona stila ska darbs (ar 
fūgu), klasiķu vai romantiķu klavierson te vai t s da as, 
latviešu komponista ska darbs un  izv rstas formas ska darbi 
vai ska darbu cikli.  

Klavier- 
pavad jums 

4,5 I 1 sem. DE Students kop  ar atska ot jm ksliniekiem sagatavo un publisk  
koncert  atska o daž du stilu un laikmetu ska darbu 
klavierpavad jumus  ( rija – orķestra p rlikums, divas romances 
un instrument ls ska darbs, vienam no ska darbiem j būt 
latviešu komponista kompoz cijai), minim l  hronometr ža 20 
minūtes. 

Kamer 
ansamblis 

4,5 I 1 sem. DE Students sagatavo un publisk  koncert  atska o izv rstas 
formas ska darbu vai ska darbu ciklu, minim l  hronometr ža 
20 minūtes. 

 

 

specializ cija: r e sp le 
 

Studiju kursi 
ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 

Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 58,5 KP 
r e būve un 

v sture 
6 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par r e u att st bu, instrumenta 

veidiem, meh nisma darb bu, skan juma nosac jumiem, re istru 
iedal jumu, daž du pal gieroču darb bu un pielietošanu, 
r e būves meistariem, r e u apkopes un ska ošanas 

pamatprincipiem  
Teolo ijas 
pamati 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zin šanas par galvenaj m teolo iskaj m 
kategorij m, par kristiet bu, t s izcelsmi un galvenaj m 
form m, par litur isk s sp les r e repertu ru,   

Litur ika 1,5 G 1 sem. i Studiju kurss aplūko krist g s bazn cas dievkalpojuma būt bu, 
veidošan s v sturi un daudz s atšķir g s dievkalpojuma formas 
šodien.  

Himnolo ija 3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz ieskatu par daž du laikmetu bazn cas 
dzied jumiem mūzikas v stures un m kslas att st bas kontekst , 
apskata daudzu šodien paz stamu dziesmu ori in lversijas, 
iepaz st svar g k s dziesmu gr matas. 

Sakr l s 
mūzikas v sture 

6 G 4 sem. i Studiju kurss sniedz zin šanas par sakr l s mūzikas žanriem un 
to att st bu kristiet bas zem s no viduslaikiem (gregorika) l dz 
20.gs., par izcil kaj m Eiropas r e mūzikas skol m, to 
autoriem un ska darbiem, par spilgt kajiem Eiropas vok l s 
litur isk s mūzikas sacer jumiem. Studiju kursa apguves 
rezult t  students iegūst prasmes defin t daž dos sakr l s 
mūzikas žanrus, lietot specifisku, ar sakr lo kultūras telpu un 
litur iskaj m noris m saist tu muzik lo terminolo iju, atšķirt 
noz m g k s r e mūzikas skolas.  

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Ievads mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Mūzikas teorija 
un anal ze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Mūzikas v sture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Latvijas mūzikas 
v sture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 

Praktisk  daļa –  61,5 KP 
r e sp le 36 I 7 sem. E Studiju kurss att sta prasmes apgūt virtuozu r e sp les tehniku, 

atkl t ska darba m ksliniecisko saturu, uzkr t 
koncertprogrammu repertu ru patst v gai koncertdarb bai, 
patst v gi apgūt vid j s sarež t bas pak pes daž du laikmetu 
un stilu ska darbus, p rvald t daž du stilu r e u iesp jas un 
pal gier ces.   

r e u 
pavad jums un 
ansamblis 

4,5 I 2 sem. E Studiju kurss att sta prasmes atska ot vid j s sarež t bas 
pak pes r e pavad jumus, muzic jot ar kori, ansambli, ar 
solistiem – vok listiem un instrument listiem, piel goties 
solistu interpret cijai, sajust ansamb a dal bnieku muzic šanu, 
atska ot r e pavad jumus diri enta vad b  un veidot kop gu 
saskan gu priekšnesumu, aranž t atsevišķus pavad jumus un 
ansamb a ska darbus atbilstoši r e u iesp j m un sp les 
patn b m, veidot p rlikumus r el m no klavierizvilkumiem un 

daž d m partitūr m, orient ties ener basa atska ošan .  
Klaviersp le 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss att sta klaviersp les iema as un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas r elniekam, lai iepaz tu daž du laikmetu, stilu 
un žanru klavierkompoz cijas, analiz tu klaviermūzik  lietot s 
tehnikas.  

Klaves na sp le 
 
 
 

4,5 
 
 
 

I 
 
 
 

2 sem. 
 
 
 

iv 
 
 
 

Studiju kurss att sta klaves na sp les prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas r elniekam, lai iepaz tu daž du laikmetu, stilu 
un žanru kompoz cijas, analiz tu lietot s kompoz cijas tehnikas 
un sp les pa mienus.  

Balss 
nost d šana 

3 I 1 sem. i Studiju kursa apguves proces  students apgūst vok l s 
pamatprasmes, kas ir nepieciešamas r elnieka pien kumu 
veikšanai - sadzird t un nov rst dzied juma intonat v s, 
tembr l s vai ska veides neprecizit tes. 

Diri šana 6 I 4 sem. iv Studiju kurss att sta manu l s tehnikas pamatprasmes, izpratni 
par diri enta žesta noz mi ska darba interpret cij , iepaz st 
ska darba iestud šanas darba pa mienus. 

II Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 
valodas kultūra 
(lietišķie raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Ievads kultūras 
v stur  

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati) 

 
1,5 

 
 
 
 

 
P 
 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 
 
 

 
i 
 
 
 
 

Skat. specializ cija Klaviersp le 

 

 

 

 

Literatūras 
v sture 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati 
(Projektu 
izstr des un 
vad šanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

M kslas v sture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Filozofija un 
est tika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
 ECTS Nodar Studiju P rbaud juma veids/  



102 
 

Studiju kursi  
KP 

skaits 

b bu 
veids 

kursa 
stenošanas 

periods 
 
 

Sa sin.: E-eks mens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeks mens 

 
Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

B daļa – profesion l s izglītības ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētisk  daļa – 19,5 KP 

Psiholo ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Pedago ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Visp r j  
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

r e sp les 
m c šanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kurs  students apgūst teor tisk s zin šanas un 
praktisk s iema as r e sp les m c šanas metodik , m c bu 
stundas organiz cijas didaktiskos principus, m c bu stundas 
tipus, veidus, stundu mode us, m c bu priekšmeta satura 
pras bas, satura pl nošanu, satura apguves metodes, audz k u  
sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

Pedagoga tika 3 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Praktisk  daļa – 4,5 KP 

Pedago isk  
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedago iskaj  
praks  mūzikas skol s un mūzikas vidusskol s saska  ar 
pedago isk s prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

C daļa – brīv s izv les pamatkursi – 9 KP 

C1 – profesion l s izglītības klavierspēles pedagoga  studiju kursi 

Klaviersp le 4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss att sta prasmes apgūt klaviersp les tehniku, atkl t 
ska darba m ksliniecisko saturu, uzkr t repertu ru patst v gai 
pedago iskajai darb bai, patst v gi apgūt vid j s sarež t bas 
pak pes daž du laikmetu un stilu ska darbus to demonstr šanai 
m c bu procesa vajadz b m. 

Klaviersp les 
m c šanas 
metodika 

1,5 G 1 sem  
i/DE kop  ar ped. 

praksi 

Studiju kurs  students apgūst klaviersp les m c bu stundas 
organiz cijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, stundu 
mode us, m c bu priekšmeta satura pras bas, satura pl nošanu, 
satura apguves metodes, st jas veidošanas pa mienus, sp les 
tehnikas un muzic šanas att st bas pa mienus,  ska darbu 
iestud šanas metodiku, audz k u  sasniegumu v rt šanas 
veidus, formas, krit rijus. 

Pedago isk  
prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedago iskaj  
praks  mūzikas skol s saska  ar pedago isk s prakses darba 
programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

C2 – visp rēj s izvēles kursi 
Inform cijas 
tehnolo ijas  

3 G 1 sem. i  
Izv loties pied v to studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstr d  studenti kop  ar doc t jiem individu li, emot v r  
stud jošo profesion l s v lmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padzi in šanai vai paplašin šanai. 
 
 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improviz cija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Kompoz cija 3 G 2 sem. i 

Gregorisk  
dzied šana 

3 G 2 sem. i 

ener lbass 3 G 2 sem. i 

Instrumenta 
sp le 

3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzved bas 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Kameransamblis 3 G 2 sem. i 

Pavad jums 
 

3 G 1 sem.  i 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Prakse – 39 KP 
r e sp le 18 I 7 sem. i Studiju kurss att sta studentam koncertdarb bas prasmes 

publiski atska ot r e sp les studiju kurs  apgūto programmu.  
r e u 

pavad jums un 
ansamblis 

12 I 5 sem. i Studiju kurss att sta studentam koncertdarb bas prasmes 
publiski atska ot studiju kurs  r e u pavad jums un ansamblis 
apgūto programmu. 

Litur isk  sp le 3 I 2 sem. i Studiju kurss att sta prasmes pavad t uz r el m kor u un citus 
litur iskus dzied jumus, harmoniz t, improviz t, veidot 
dievkalpojumu un citu ceremoniju muzik los noform jumus.  

Improviz cija 6 I 3 sem. E Studiju kurss veido prasmes daž dos stilos harmoniz t melodiju 
un att st t tematisko materi lu: t.sk. četrbals g  faktūr  ar 
cantus firmus, veidot čakonas un vari ciju formu aton l  un 
aleatorisk  tehnik , prelud t biciniuma un cit s faktūr s, veidot 
fugetu un fūgu. 

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

3 G 1 sem. DE  
Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zin šanu saturu visos 
mūzikas profesion lajos studiju kursos, padzi ina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veid  pier da diplomeks men .  

Koncert-
eks mens 
r e sp l  

 
9 I 

 
1 sem. 

 
DE 

Students sagatavo un publisk  koncert  atska o 
koncerteks mena programmu, kuras hronometr ža ir no 40 l dz 
60 minūt m. Programm  j iek auj J.S.Baha izv rstas formas 
polifonu ska darbu, romantisk s vai laikmet g s mūzikas 
izv rstas formas ska darbu (var būt cikls vai vair kas cikla 
da as), latviešu komponista ska darbu, vair kus mazas formas 
cita stila un rakstura ska darbus.   

r e u 
pavad jums un 
ansamblis 

 
6 I 

 
1 sem. 

 
DE 

Students kop  ar atska ot jm ksliniekiem sagatavo un publisk  
koncert  atska o daž du stilu un laikmetu ska darbu 
r e pavad jumus,  minim l  hronometr ža 20 minūtes. 

 
 specializ cija: Akordeona sp le 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

A daļa  – 129 KP 

I. Profesion lie studiju kursi – 99 KP 

Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 45 KP 
Akordeona 
sp les v sture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par akordeona sp les m kslas un 
mūzikas att st bu v sturiskaj  skat jum  - komponistu un 
atska ot jm kslinieku person b m, ska darbu interpret cij m. 
Studiju kursa apguves rezult t  students sp j identific t 
ska darbu stilistisko ievirzi, izmantot sav  m kslinieciskaj  
darb b  daž du stilu un laikmetu akordeona mūzikas literatūru, 
nov rt t ska darbu interpret cijas, atlas t augstv rt gus mūzikas 
paraugus savai koncertdarb bai. 

Ievads mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Mūzikas teorija 
un anal ze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Mūzikas v sture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Latvijas mūzikas 
v sture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Praktisk  daļa –  54 KP 
Akordeona 
sp le 

31,5 I 7 sem. E Studiju kurss att sta prasmes apgūt virtuozu akordeona sp les 
tehniku, atkl t ska darba m ksliniecisko saturu, uzkr t 
koncertprogrammu repertu ru patst v gai koncertdarb bai, 
patst v gi apgūt augst k s sarež t bas pak pes daž du 
laikmetu un stilu ska darbus, p rvald t daž du stilu akordeona 
sp les iesp jas.  

Kamer-
ansamblis 

15 I 7 sem. iv Studiju kurss att sta prasmes analiz t, v rt t un atska ot daž du 
laikmetu un stilu ska darbus kameransamb iem, rad t un pan kt 
kopmuzic šanas radoša darba atmosf ru, br vi sp l t no lapas 
daž du stilu un žanru ska darbus, atlas t kamermūzikas žanra 
spilgt ko m ksliniecisko repertu ru koncertprogrammu 
sast d šanai. 

Klaviersp le 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss att sta klaviersp les iema as un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas akordeonista pien kumu veikšanai, iepaz stina ar 
daž du laikmetu, stilu un žanru klavierkompoz cij m, 
akordeona ska darbu klavierpavad jumiem.   

 

II Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 
kultūra (lietišķie 
raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Ievads kultūras 
v stur  

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati)  

 
1,5 

 
 
 
 

 
P 
 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 
 
 

 
I 
 
 
 
 

Skat. specializ cija Klaviersp le 

 

 

 

Literatūras 
v sture 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati 
(Projektu 
izstr des un 
vad šanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

M kslas v sture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Filozofija un 
est tika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 

B daļa – profesion l s izglītības akordeona spēles pedagoga studiju kursi  – 45 KP 
Psiholo ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Pedago ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Visp r j  
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Akordeona 
sp les metodika 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 
 

1 sem. 
 
 
 
 
 
 
 

DE 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kurs  students apgūst teor tisk s zin šanas un 
praktisk s iema as akordeona sp les m c šanas metodik ,  
m c bu stundas organiz cijas didaktiskos principus, m c bu 
stundas tipus, veidus, stundu mode us, m c bu priekšmeta 
satura pras bas, satura pl nošanu, satura apguves metodes, 
audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 
 

Pedagoga tika 3 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Praktisk  daļa – 25,5 KP 

Pedago isk  
prakse 

4,5 
 
 
 
 

I 
 
 
 

2 sem. 
 
 
 

DE 
 
 
 

Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedago iskaj  
praks  mūzikas skol s un mūzikas vidusskol s saska  ar 
pedago isk s prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Diri šana un 
partitūras sp le 

12 I 8 sem. E (v rt jums kop  ar 
studiju kursu darbs ar 

ansambli  

Studiju kursa apguves rezult t  students ir sagatavots 
patst v gam darbam ar profesion lajiem vai amatieru 
viendab gajiem vai jauktiem akordeonistu ansamb iem vai 
orķestriem, sp j m c t, vad t un publiski diri t kolekt v s 
muzic šanas vien bas, sp j nov rt t ska darba tehnisko un 
m ksliniecisko l meni, piem rot atbilstošu manu lo tehniku 
ska darba interpret cijas pras b m.  
Studiju kursa satur  apgūst manu lo tehniku daž du stilu un 
laikmetu ska darbu interpret cijai, ska darba demonstr cijas 
nolūk  apgūst ansamb u vai orķestru ska darbu partitūru sp les 
prasmes. 

Aranž šana 3 I 2 sem. i Studiju kursa apguves rezult t  students sp j izveidot 
instrument l s mūzikas p rlikumus daž diem ansamb a veidiem 
un sastāviem ar klavieru vai citu instrumentu pavad jumu. 

Darbs ar 
ansambli vai 
orķestri 

 
6 

 
I 

 
3 sem. 

 

 
E 

Studiju kurss att sta prasmes str d t ar kolekt vu, pielietojot 
studiju kurs  Diriģ šana un partitūras sp le iegūt s prasmes. 

C daļa – brīv s izvēles kursi 9  KP 
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 1 sem i  
 
 
Izv loties pied v to studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstr d  studenti kop  ar doc t jiem individu li, emot v r  
stud jošo profesion l s v lmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padzi in šanai vai paplašin šanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improviz cija 3 G 1 sem. i 

Elektroakus-tisk  
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Skatuves 
uzved bas kultūra 

3 G 1 sem. i 

Kompoz cija 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer- 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Viendab gais 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta sp le 3 G 2 sem. i 

Akordeona 
uzbūve, apkope 
un remonts 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Akordeona 
sp le 

31,5 I 7 sem. i Studiju kurss att sta studentam koncertdarb bas prasmes 
publiski atska ot akordeona sp les studiju kurs  apgūto 
programmu. 

Kamer-
ansamblis 

7,5 I 5 sem. i Studiju kurss att sta studentam koncertdarb bas prasmes 
publiski atska ot studiju kurs  Kameransamblis apgūto 
programmu. 

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zin šanu saturu visos 
mūzikas profesion lajos studiju kursos, padzi ina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veid  pier da diplomeks men .  

Koncert-
eks mens 
akordeona sp l  

 
10,5 I 

 
1 sem. 

 
DE 

Students sagatavo un publisk  koncert  atska o 
koncerteks mena programmu, kuras hronometr ža ir no 40 l dz 
60 minūt m. Programm  j iek auj polifona stila ska darbs (ar 
fūgu), klasiķu, romantiķu vai laikmet g s mūzikas izv rstas 
formas ska darbu (var būt cikls vai vair kas cikla da as), 
vair kus mazas formas cita stila un rakstura ska darbus.   

Kamer-
ansamblis 

 
4,5 I 

 
1 sem. 

 
DE 

Students sagatavo un publisk  koncert  atska o izv rstas 
formas ska darbu vai ska darbu ciklu, minim l  hronometr ža 
20 minūtes. 
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specializ cija: Vijo sp le, alta sp le, čella sp le vai kontrabasa sp le vai arfas sp le  
 

Studiju kursi 
ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 

Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 43,5 KP 

St gu 
instrumentu 
atska ot j-
m kslas v sture 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par st gu instrumentu 
atska ot jm kslas un mūzikas literatūras att st bas v sturi, 
atska ot jm kslinieku person b m, ska darbu interpret cij m. 
Studiju kursa apguves rezult t  students sp j identific t 
ska darbu stilistisko ievirzi, izmantot sav  m kslinieciskaj  
darb b  daž du stilu un laikmetu st gu instrumentu mūzikas 
literatūru, nov rt t ska darbu interpret cijas, atlas t 
augstv rt gus mūzikas paraugus savai koncertdarb bai. 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Ievads mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Mūzikas teorija 
un anal ze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Mūzikas v sture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Latvijas mūzikas 
v sture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 

Praktisk  daļa –  76,5 KP 
Vijo sp le vai 
alta sp le vai 
čella sp le/ vai 
kontrabasa 
sp le/ vai arfas 
sp le 

28,5 I 7 sem. E Studiju kurss att sta prasmes apgūt virtuozu st gu instrumentu 
sp les tehniku, atkl t ska darba m ksliniecisko saturu, uzkr t 
koncertprogrammu repertu ru patst v gai koncertdarb bai, 
patst v gi apgūt augst k s sarež t bas pak pes daž du 
laikmetu un stilu ska darbus.  

Kamer-
ansamblis 

7,5 I/G 4 sem iv Studiju kurss att sta prasmes analiz t, v rt t un atska ot daž du 
laikmetu un stilu ska darbus kameransamb iem, rad t un pan kt 
kopmuzic šanas radoša darba atmosf ru, br vi sp l t no lapas 
daž du stilu un žanru ska darbus, atlas t kamermūzikas žanra 
spilgt ko m ksliniecisko repertu ru koncertprogrammu 
sast d šanai. 
 

Orķestra 
repertu rs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss att sta prasmes iestud t daž du laikmetu un stilu 
simfonisk  orķestra ska darbu instrumenta partijas, nodrošin t 
atska ojuma kvalit ti, sp l t neapgūtu ska darbu no not m, 
sp l t daž das tehnisk s un m ksliniecisk s grūt bas orķestra 
partijas. 

St gu kvartets/ 
Kontrabasa  
sp l  , arfas 
sp l  – kamer-
ansamblis 

12/ 
16,5 

G 6 sem. Iv/E Studiju kurs  students apgūst prasmes sp l t daž du 
laikmetu, stilu un žanru kamermūziku st gu kvartetiem 
vai kameransamb iem koncertatska ojuma kvalit t   un 
repertu ra uzkr šanas nolūk . 

Klaviersp le 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss att sta klaviersp les iema as un prasmes, 
kuras  ir nepieciešamas atska ot jm kslinieka pien kumu 
veikšanai, iepaz stina ar daž du laikmetu, stilu un žanru 
klaviermūziku, ska darbu klavierpavad jumiem.   

 
Orķestris 

 
10,5 

 

 
G 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss att sta prasmes iestud t un kolekt vi 
atska ot daž du laikmetu un stilu simfonisk  orķestra 
ska darbus, nodrošin t atska ojuma kvalit ti.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

II Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 
valodas kultūra 
(lietišķie raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Ievads kultūras 
v stur  

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializ cija Klaviersp le 

Literatūras  
v sture 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati 
(Projektu 
izstr des un 
vad šanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

M kslas v sture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Filozofija un 
est tika 

4,5 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
B daļa – profesion l s izglītības vijoļspēles/ alta spēles / čella spēles / kontrabasa/ arfas  spēles pedagoga studiju 
kursi  –  24 KP  
Teorētisk  daļa – 19,5 KP 

Psiholo ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Pedago ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Visp r j  
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

St gu 
instrumentu 
sp les 
m c šanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kurs  students apgūst teor tisk s zin šanas un 
praktisk s iema as st gu instrumentu sp les m c šanas 
metodik , m c bu stundas organiz cijas didaktiskos principus, 
m c bu stundas tipus, veidus, stundu mode us, m c bu 
priekšmeta satura pras bas, satura pl nošanu, satura apguves 
metodes, audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, formas, 
krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 
 

Pedagoga tika 3 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Praktisk  daļa – 4,5 KP 

Pedago isk  
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedago iskaj  
praks  mūzikas skol s un mūzikas vidusskol s saska  ar 
pedago isk s prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 
 

 

C daļa – brīv s izv les pamatkursi – 9 KP 

 

C1 – profesion l s izglītības pedagoga  studiju kursi ( čellistam – kontrabasa sp les, kontrabasistam – čella sp les  
pedagoga studiju kursi) 
Kontrabasa 
vai čella  
sp le 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss att sta prasmes apgūt kontrabasa sp les tehniku, 
atkl t ska darba m ksliniecisko saturu, uzkr t repertu ru 
patst v gai pedago iskajai darb bai, patst v gi apgūt vid j s 
sarež t bas pak pes daž du laikmetu un stilu ska darbus to 
demonstr šanai m c bu procesa vajadz b m. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Kontrabasa vai 
čella sp les 
m c šanas 
metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kop  ar ped. 
praksi 

Studiju kurs  students apgūst kontrabasa sp les 
m c bu stundas organiz cijas didaktiskos principus, 
stundu tipus, veidus, stundu mode us, m c bu 
priekšmeta satura pras bas, satura pl nošanu, satura 
apguves metodes, st jas veidošanas pa mienus, 
sp les tehnikas un muzic šanas att st bas 
pa mienus,  ska darbu iestud šanas metodiku, 
audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, formas, 
krit rijus. 
 

Pedago isk  
prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  
pedago iskaj  praks  mūzikas skol s saska  ar 
pedago isk s prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da 
savu kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

C2 – visp rēj s izvēles kursi 
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 1 sem. i  

 
Izv loties pied v to studiju kursu,  kursa apguves 
programmu izstr d  studenti kop  ar doc t jiem 
individu li, emot v r  stud jošo profesion l s 
v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura 
padzi in šanai vai paplašin šanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improviz cija 3 G 1 sem. i 
Elektroakustis-
k  mūzika 

3 G 1 sem. i 

Skatuves 
uzved bas 
kultūra 
 

3 G 1 sem. i 

St gu instr. 
uzbūve un 
apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompoz cija 3 G 2 sem. i 

Baroka orķestris 6 G 3 sem. i 

Sen s mūzikas 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer- 
Ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta 
sp le 

3 G 2 sem. i 

Diri šanas 
pamati 

3 G 2 sem. i 

Orķestra 
literatūra 

3 G 2 sem.  i 

Prakse – 39 KP 
St gu kvartets 
vai kamer-
ansamblis 

3 G 1 sem. E Studiju kurss att sta studentam koncertdarb bas 
prasmes publiski atska ot kamermūziku st gu 
kvartetiem.  

Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss att sta prasmes iestud t un kolekt vi 
publiski koncertsitu cij  atska ot daž du laikmetu 
un stilu simfonisk  orķestra ska darbus, nodrošin t 
atska ojuma kvalit ti. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zin šanu saturu visos 
mūzikas profesion lajos studiju kursos, padzi ina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veid  pier da diplomeks men .  

Koncert-
eks mens 
vijo sp l  vai 
alta sp l , vai 
čella sp l  vai 
kontrabasa 
sp l  vai arfas 
sp le 

 
10,5 

 
 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 
 
 

 

 
DE 

 
 
 
 
 

Students sagatavo un publisk  koncert  atska o 
koncerteks mena programmu, kuras hronometr ža ir no 40 l dz 
60 minūt m. Programm  j iek auj polifona stila ska darbs solo, 
izv rstas formas ska darbi – koncerts I da a vai II un III da a 
(var būt cikls vai vair kas cikla da as), vair kus mazas formas 
cita stila un rakstura ska darbus, no kuriem vienam j būt 
latviešu komponista kompoz cijai un vienam virtuozam 
ska darbam.  

St gu kvartets, 
kontrabasa 
sp les un arfa 
sp les 
specializ cijai – 
kamer-
ansamblis 

 
4,5 

 
 
 
 

G 

 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 

 
 

 
DE 

 
 
 
 

 
Students ar st gu kvartetu vai kameransambli sagatavo un 
publisk  koncert  atska o: 
St gu kvarteta programm  j atska o divu daž du stilu st gu 
kvartetu divas da as, katra kvarteta vienai da ai j būt son tes 
form : hronometr ža 30  l dz 40 minūtes. 
Kameransamblim j atska o izv rstas formas ska darbs vai 
ska darbu cikls , minim l  hronometr ža 20 minūtes. 
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specializ cija: Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / trompetes / trombona / 
eifonija / tubas sp le 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 

Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 45 

Pūšam-
instrumentu 
atska ot j-
m kslas v sture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu atska ot jm kslas un mūzikas literatūras att st bas 
v sturi, atska ot jm kslinieku person b m, ska darbu interpret cij m. 
Studiju kursa apguves rezult t  students sp j identific t ska darbu 
stilistisko ievirzi, izmantot sav  m kslinieciskaj  darb b  daž du stilu 
un laikmetu pūšaminstrumentu vai sitaminstrumentu mūzikas literatūru, 
nov rt t ska darbu interpret cijas, atlas t augstv rt gus mūzikas 
paraugus savai koncertdarb bai. 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Ievads mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Mūzikas teorija un 
anal ze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Mūzikas v sture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Latvijas mūzikas 
v sture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 

Praktisk  daļa –  75 KP 
Flautas / obojas/ 
klarnetes/ fagota / 
saksofona/ 
mežraga / 
trompetes / 
trombona / 
eifonija / tubas 
sp le 

28,5 I 7 sem. E Studiju kurss att sta prasmes apgūt virtuozu pūšaminstrumentu 
sp les tehniku, atkl t ska darba m ksliniecisko saturu, uzkr t 
koncertprogrammu repertu ru patst v gai koncertdarb bai, 
patst v gi apgūt augst k s sarež t bas pak pes daž du 
laikmetu un stilu ska darbus.  

Orķestra 
repertu rs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss att sta prasmes iestud t daž du laikmetu un stilu 
simfonisk  orķestra ska darbu instrumenta partijas, nodrošin t 
atska ojuma kvalit ti, sp l t neapgūtu ska darbu no not m, 
sp l t daž das tehnisk s un m ksliniecisk s grūt bas orķestra 
partijas. 

Radniec gais 
instruments 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss att sta prasmes apgūt pamatpūšaminstrumenta 
radniec g  instrumenta sp les tehniku, atkl t ska darba 
m ksliniecisko saturu, uzkr t radniec g  instrumenta repertu ru 
orķestra darba vajadz b m, patst v gi apgūt daž du laikmetu un 
stilu ska darbus:  
Pamatinstrumets    -    radniec gais instruments: 
Flauta                         pikolo flauta, altflauta 
Oboja                         ang u 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 kurs  students apgūst prasmes sp l t daž du laikmetu, 
stilu un žanru kamermūziku pūšaminstrumentu ansamb iem 
koncertatska ojuma kvalit t   un repertu ra uzkr šanas nolūk .  

Klaviersp le 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss att sta klaviersp les iema as un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas atska ot jm kslinieka pien kumu veikšanai, 
iepaz stina ar daž du laikmetu, stilu un žanru klaviermūziku, 
ska darbu klavierpavad jumiem.   

 
Orķestris 

 
10,5 

 

 
G 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss att sta prasmes iestud t un kolekt vi atska ot 
daž du laikmetu un stilu simfonisk  orķestra ska darbus, 
nodrošin t atska ojuma kvalit ti.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

II Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 
kultūra (lietišķie 
raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Ievads kultūras 
v stur  

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializ cija Klaviersp le 

Literatūras 
v sture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati 
(Projektu 
izstr des un 
vad šanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

M kslas v sture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Filozofija un 
est tika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
B daļa – profesion l s izglītības pūšaminstrumenta spēles (flautas / obojas/ klarnetes/ fagota / saksofona/ mežraga / 
trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle)  pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētisk  daļa – 19,5 KP 

Psiholo ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Pedago ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Visp r j  
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Pūšam-
instrumentu 
sp les 
m c šanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kurs  students apgūst teor tisk s zin šanas un 
praktisk s iema as pūšaminstrumentu sp les m c šanas 
metodik , m c bu stundas organiz cijas didaktiskos principus, 
m c bu stundas tipus, veidus, stundu mode us, m c bu 
priekšmeta satura pras bas, satura pl nošanu, satura apguves 
metodes, audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, formas, 
krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

Pedagoga tika 3 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Praktisk  daļa – 4,5 KP 

Pedago isk  
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedago iskaj  
praks  mūzikas skol s un mūzikas vidusskol s saska  ar 
pedago isk s prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

C daļa – brīv s izv les pamatkursi – 9 KP 

C1 –profesion l s izglītības pūšaminstrumenta (cita ne k  B blok )  spēles pedagoga  studiju kursi 
Pūšam-
instrumenta 
sp le 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss att sta prasmes apgūt cita pūšaminstrumenta sp les 
tehniku, atkl t ska darba m ksliniecisko saturu, uzkr t repertu ru 
patst v gai pedago iskajai darb bai, patst v gi apgūt vid j s 
sarež t bas pak pes daž du laikmetu un stilu ska darbus to 
demonstr šanai m c bu procesa vajadz b m. 

Pūšam-
instrumenta 
sp les m c šanas 
metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kop  ar ped. 
praksi 

Studiju kurs  students apgūst cita pūšaminstrumenta sp les m c bu 
stundas organiz cijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, 
stundu mode us, m c bu priekšmeta satura pras bas, satura pl nošanu, 
satura apguves metodes, st jas veidošanas pa mienus, sp les tehnikas 
un muzic šanas att st bas pa mienus,  ska darbu iestud šanas 
metodiku, audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus.  

Pedago isk  
prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedago iskaj  praks  
mūzikas skol s saska  ar pedago isk s prakses darba programmu.  
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu kompetenci, 
k rtojot diplomeks menu. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

C2 – visp rēj s izvēles kursi 
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 1 sem. i  
 
 
 
Izv loties pied v to studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstr d  studenti kop  ar doc t jiem individu li, emot v r  
stud jošo profesion l s v lmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padzi in šanai vai paplašin šanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improviz cija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Pūšam-
instrumentu 
uzbūve un 
apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompoz cija 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 

Sen s mūzikas 
ansamblis (flauta, 
oboja, fagots) 

3 G 2 sem. i 

Blokflauta/ 
traversflauta 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta sp le 3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzved bas kultūra 

3 G 1 sem. i 

Diri šanas 
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 att sta studentam koncertdarb bas prasmes 
publiski atska ot kamermūziku pūšaminstrumentu ansamb iem.  

Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss att sta prasmes iestud t un kolekt vi publiski 
koncertsitu cij  atska ot daž du laikmetu un stilu simfonisk  
orķestra ska darbus, nodrošin t atska ojuma kvalit ti.  

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zin šanu saturu visos 
mūzikas profesion lajos studiju kursos, padzi ina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veid  pier da diplomeks men .  

Koncert-
eks mens 
pūšam-
instrumenta 
sp l  

 
10,5 

 
 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 
 
 

 

 
DE 

 
 
 
 
 

Students sagatavo un publisk  koncert  atska o 
koncerteks mena programmu, kuras hronometr ža ir vismaz  40 
minūtes. Programm  iek auj izv rstas formas ska darbu -
koncerts I, II, III da as (var būt ar  cikls vai vair kas cikla 
da as), divus  daž da rakstura ska darbus. 

Pūšam-
instrumentu 
kamer-
ansamblis 

 
4,5 

 
 
 
 

G 

 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 

 
 

 
DE 

 
 
 
 

 
Students ar kameransambli sagatavo un publisk  koncert  
atska o izv rstas formas ska darbu vai ska darbu ciklu, 
minim l  hronometr ža 20 minūtes. 
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apakšprogramma Sitaminstrumentu sp le 
 

Studiju kursi 
ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 

Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 45 

Pūšam/sitam-
instrumentu 
atska ot j-
m kslas v sture 

4,5 G 2 sem. E Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu sp le 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Ievads mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Mūzikas teorija un 
anal ze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Mūzikas v sture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Latvijas mūzikas 
v sture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 

Praktisk  daļa –  75 KP 

Sitamin-
strumentu sp le 

30 I 7 sem. E Studiju kurss att sta prasmes apgūt virtuozu sitaminstrumentu 
sp les tehniku, atkl t ska darba m ksliniecisko saturu, uzkr t 
koncertprogrammu repertu ru patst v gai koncertdarb bai, 
patst v gi apgūt augst k s sarež t bas pak pes daž du 
laikmetu un stilu ska darbus.  
 

Orķestra 
repertu rs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss att sta prasmes iestud t daž du laikmetu un stilu 
simfonisk  orķestra ska darbu instrumenta partijas, nodrošin t 
atska ojuma kvalit ti, sp l t neapgūtu ska darbu no not m, 
sp l t daž das tehnisk s un m ksliniecisk s grūt bas orķestra 
partijas. 
 

Sitam-
instrumentu 
kamer-
ansamblis 

16,5 G 6 sem. E Studiju kurs  students apgūst prasmes sp l t daž du laikmetu, 
stilu un žanru kamermūziku sitaminstrumentu ansamb iem 
koncertatska ojuma kvalit t   un repertu ra uzkr šanas nolūk . 

Klaviersp le 7,5 I 4 sem. E Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu sp le 
Orķestris 10,5 

 
G 2 sem. i Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu sp le 

II Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 
kultūra (lietišķie 
raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Ievads kultūras 
v stur  

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializ cija Klaviersp le 

Literatūras 
v sture 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati 
(Projektu 
izstr des un 
vad šanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

M kslas v sture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Filozofija un 
est tika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

 

B daļa – profesion l s izglītības sitaminstrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
 

Teorētisk  daļa – 19,5 KP 

Psiholo ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Pedago ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Visp r j  
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Sitam-
instrumentu 
sp les 
m c šanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kurs  students apgūst teor tisk s zin šanas un 
praktisk s iema as sitaminstrumentu sp les m c šanas 
metodik , m c bu stundas organiz cijas didaktiskos principus, 
m c bu stundas tipus, veidus, stundu mode us, m c bu 
priekšmeta satura pras bas, satura pl nošanu, satura apguves 
metodes, audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, formas, 
krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

Pedagoga tika 3 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Praktisk  daļa – 4,5 KP 

Pedago isk  
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedago iskaj  
praks  mūzikas skol s un mūzikas vidusskol s saska  ar 
pedago isk s prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 
 

 

C daļa – brīv s izv les pamatkursi – 9 KP 

Inform tikas 
tehnolo ijas 

3 G 1 sem. i  
 
 
 
Izv loties pied v to studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstr d  studenti kop  ar doc t jiem individu li, emot v r  
stud jošo profesion l s v lmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padzi in šanai vai paplašin šanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improviz cija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Sitam-
instrumentu 
uzbūve un 
apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompoz cija 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer-
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzved bas 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 
sp le 

3 G 2  sem. i 

Diri šanas 
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 att sta studentam koncertdarb bas prasmes 
publiski atska ot kamermūziku sitaminstrumentu ansamb iem.  

Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss att sta prasmes iestud t un kolekt vi publiski 
koncertsitu cij  atska ot daž du laikmetu un stilu simfonisk  
orķestra ska darbus, nodrošin t atska ojuma kvalit ti.  

  



115 
 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zin šanu saturu visos 
mūzikas profesion lajos studiju kursos, padzi ina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veid  pier da diplomeks men .  

Koncert-
eks mens 
sitam-
instrumentu 
sp l  

 
10,5 

 
 
 
 

I 
 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 
 

 

 
DE 

 
 
 
 

Students sagatavo un publisk  koncert  atska o 
koncerteks mena programmu, kuras hronometr ža ir vismaz  40 
minūtes. Programm  iek auj izv rstas formas ska darbu -
koncerts I, II, III da as (var būt ar  cikls vai vair kas cikla 
da as), divus  daž da rakstura ska darbus. 

Sitam-
instrumentu 
kamer-
ansamblis 

 
4,5 

 
 

G 
 
 

 
1 sem. 

 
 

 
DE 

 
 

 
Students ar kameransambli sagatavo un publisk  koncert  
atska o izv rstas formas ska darbu vai ska darbu ciklu, 
minim l  hronometr ža 15 minūtes. 

apakšprogramma Džeza mūzika specializ cijas  Klaviersp le/Akordeona 
sp le/Vijo sp le/Kontrabasa sp le/ it ras sp le/Flautas / Klarnetes / Saksofona / Trompetes / 
Trombona/Vibrofona /Sitaminstrumentu komplekta sp le   

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – diferenc ta 
ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 

Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 43,5 KP 
 
 
 
Improviz cija 

 
 
 

10,5 

 
 
 

G 7 sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezult t  students sp j: 
- br vi improviz t un sp l t daž d  džeza un mūsdienu 

popul r s mūzikas stilistik ; 
- rad t un pan kt kopmuzic šanas radoša  darba 

atmosf ru; 
- analiz t un izv rt t daž du stilu instrument los un 

vok los ska darbus; 
- nodrošin t ska darbu pavad jumu atska ojuma kvalit ti 

un 
- pan kt  augstu interpret cijas kultūru; 
- izvirz t konkr tus uzdevumus ska darbu iestud šanas 

proces ;  
- br vi sp l t no lapas un transpon t daž du stilu un žanru 

ska darbu  pavad jumus; 
- patst v gi iestud t un publiski atska ot daž das džeza 

t mas, veidot koncertprogtrammas;  
- nov rt t atska ojuma tehnisko un m ksliniecisko l meni,  
- t mu interpret ciju, veidot aranž jumus, izv rt t 

sasniegumus un izdar t korekcijas.  
Ievads mūzikas 
v stur  
 
 
 

1,5 P/G 1 sem. 

iv 

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zin šanas 
par būtiskiem mūzikas att st bas procesiem - mūzikas žanru 
att st bu, kompoz cijas skol m, noz m g kajiem stiliem, 
daž du laikmetu mūzikas est tiskaj m nost dn m pasaul , 
akcent jot Rietum- un  Austrumeiropas mūzikas kultūru 
par d bas. 

 
Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

 
3 

 
P/G 

 
1 sem. 

iv 
 
 
 
 
 
 

 Studiju kursa apguves rezult t  students ir ieguvis prasmes 
apzin ti lietot mūzikas v sturisko un stilistisko terminolo iju, 
atšķirt noz m g kos stilus un kompoz cijas skolas p c to 
est tiskaj m nost dn m un ska raksta principiem, paz t p c 
dzirdes un nošu teksta svar g kos daž du laikmetu mūzikas 
stilu reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

 
Džeza teorija 

 
9 

 
G 

 
5 sem. 

 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiju kursa nosl gum  students: 
- p rvalda mūsdienu džeza harmonijas valodu, m k 

aranž t un kompon t daž d s mūsdienu popul r s 
mūzikas stilistik s; 

- prot pielietot iegūt s teor tisk s zin šanas praks ; 
- analiz t un izv rt t daž du stilu instrument los un 

vok los ska darbus; 
- patst v gi iestud t un publiski atska ot daž das džeza 

t mas, veidot koncertprogrammas;  
- nov rt t atska ojuma tehnisko un m ksliniecisko 

l meni, t mu interpret ciju, veidot aranž jumus, 
izv rt t sasniegumus un izdar t korekcijas.  

 
 
Džeza mūzikas 
v sture 

 
 

12 

 
 

G 

 
 

7 sem. E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiju kursa nosl gum  students: 
- p rzina džeza mūzikas v stures noz m g kos faktus; 
- atšķir un raksturo daž dus džeza mūzikas stilus un 

manieres; 
- atpaz st vadošos džeza atska ot jm ksliniekus un 

ansamb us (orķestrus); 
- atpaz st un p rzina noz m g kos džeza mūzikas 

albumus un t mas; 
- p rvalda mūsdienu un klasisk  džeza repertu ru; 
- prot analiz t un izv rt t daž du stilu instrument los un 

vok los džeza ska darbus; 
- prot nov rt t atska ojuma tehnisko un m ksliniecisko 

l meni, t mu interpret ciju.  
Roka un 
popmūzikas 
v sture  

7,5 G 4 sem. 
E 
 
 

Studiju kursa saturs sniedz studentiem zin šanas par 
būtiskiem džeza un popul r s mūzikas att st bas procesiem 
– daž du stilu sakn m, att st bas procesiem, to spilgt ko 
p rst vju iepaz šanu, mūzikas izteiksmes l dzek iem un 
tehniskaj m nians m. 

Praktisk  daļa –  76,5 KP 
Džeza 
instrumenta sp le 
(galvenais 
instruments) 

 
 

28,5 

 
 
I 

 
 

7 sem. E 

Studiju kurss att sta prasmes apgūt virtuozu instrumentu 
sp les tehniku, atkl t ska darba m ksliniecisko saturu, 
uzkr t koncertprogrammu repertu ru patst v gai 
koncertdarb bai, patst v gi apgūt augst k s sarež t bas 
pak pes daž du laikmetu un stilu džeza ska darbus.  

Džeza solfedžo  
6 

 
G 

 
4 sem. 

Iv 

Studiju kurss att sta anal tisk s dzirdes iema as, analiz jot 
ar dzirdi džeza stila mūzikas valodas izteiksmes l dzek us, 
pilnveido dzirdes un inton šanas iema as,  daž du 
instrumentu spektr lo sast vu. 

Kompoz cija un 
aranž šana 

7,5 G 4 sem. 
E 
 

Studiju kursa apguves rezult t  students ir apguvis 
zin šanas un pamatprasmes kompon t un aranž t daž diem 
instrumentu un vok la kolekt v s muzic šanas sast viem 
daž dos džeza stilos. 

* Džeza 
klaviersp le 

9 I 5 sem. 
E 
 

Studiju kursa apguves rezult t  students ir apguvis džeza 
klaviersp les pamatprasmes  solo un ansambl , veidot 
improviz cijas uz klavier m un harmoniz t melodijas 

Džeza vok ls 3 G 2 sem. 
Iv 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezult t  students pamatprasmju 
l men  ir apguvis džeza dzied šanas vok lo tehniku un 
ska as veidošanas kultūru, ieguvis pamatzin šanas  
džeza dzied šanas stilistikas pa mienos, mūsdienu mūzikas 
stilu ritma izpild jum  un vok laj  improviz šan .  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenoša
nas 

periods 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

*) 
Sitam 
instrumentu 
komplekta 
sp les  
pamati 

 
7,5 

 
I 

 
5 sem. 

iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiju kursa apguves rezult t  students ir ieguvis zin šanas un  
pamatprasmes: 

- zin šanas par ritma uzbūvi un pierakstiem, 
sitaminstrumentu komplekta funkcij m un 
pamatprincipiem daž du džeza mūzikas stilu džeza 
ansamb u sp l , par ritmisk s mūzikas stilistiku un 
sitaminstrumentu komplekta noz mi taj . 

Studiju kursa nosl gum  students sp j:  
- br vi improviz t un pavad t daž dos taktsm ros (5/4, 

5/8, 7/4, 7/8, 9/4, 9/8. 11/4, 11/8. 13/4, 13/8); 
- notur t tempu; 
- improviz jot, izmantot daž dus sešpadsmitda u un 

trio u grup jumus; 
- veikt poliritmiskas modul cijas no 3/4 uz 4/4 taktsm ru 

un no 6/4 uz 4/4 taktsm ru;  
- sp l t daž dus ritmisk s mūzikas stilus uz sitamo 

instrumentu komplekta (swing, rock, funk, reggae, 
Bossa nova, 16th note beat u.c.); 

- atpaz t sitaminstrumentu komplekta sp li daž dos 
džeza mūzikas virzienos; 

- br vi las t daž du ritma z m juma pierakstu gan 4/4, 
gan jauktos taktsm ros. 

* ) Basa 
sp les pamati 

6 I 4 sem. 
iv 
 
 
 
 
 

studiju kursa apguves rezult t  students ir ieguvis zin šanas un 
pamatprasmes: 

- zin šanas par basa instrumentiem, to skan jumu, 
pielietojumu un sp les pamatprincipiem, par basa 
instrumentu lomu daž du mūzikas stilu ska darbu 
interpret cij ; 

- att st jis improviz cijas prasmes 

* )Perkusiju 
sp le 

3 G 2 sem. 
iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiju kursa apguves rezult t  students ir ieguvis zin šanas un 
pamatprasmes: 

- zin šanas par perkusiju instrumentiem, to skan jumu, 
pielietojumu un sp les pamatprincipiem, par perkusiju 
instrumentu lomu daž dos ritmisk s mūzikas stilos; 

- pamatprasmes ķerme a koordin cij , izmantojot 
perkusiju instrumentus; 

- att st jis pulsa izjūtu un ritmisk s improviz cijas 

br v bu. 

Studiju kursa nosl gum  students sp j:  

- sp l t pamatl men  popul r kajos ritmisk s mūzikas 
stilos uz daž diem perkusiju instrumentiem; 

- uz kong m rad t slap, bass, open to us; 
- improviz t, rad t jaunus ritmus, imit t uz free style 

perkusij m; 
- piel goties daž d m mat rij m; 
- br vi justies poliritmiskaj s modul cij s un improviz t 

taj s; 
- veikt perkusiju instrumentu nošu pierakstu; 
- gaum gi izmantot perkusiju instrumentus aranž jumos 

vai kompoz cij s. 
Mūzikas 
tehnolo ija 

6 G 4 sem. iv 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezult t  students zin: 
ska u tehnolo ijas veidus, ska u ierakstu principus un 
metodes, mikrofonu izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai 
nepieciešamo ier ču raksturojumus. 
Students prot: atpaz t ierakst  izmantoto tehnolo iju, 
izv l ties optim lo ieraksta tehnolo iju konkr tai situ cijai. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
b bu 
veids 

Studiju kursa 
stenošanas 

periods 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

II. Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 
kultūra (lietišķie 
raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Ievads kultūras 
v stur  

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializ cija Klaviersp le 

Literatūras 
v sture 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m j-
darb bas pamati 
(Projektu 
izstr des un 
vad šanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

M kslas v sture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Filozofija un 
est tika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 

B daļa – profesion l s izglītības džeza instrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētisk  daļa – 19,5 KP 

Psiholo ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Pedago ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Visp r j  
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Džeza mūzikas 
m c bas metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kurs  students apgūst teor tisk s zin šanas un praktisk s 
iema as džeza instrumentu sp les m c šanas metodik , m c bu 
stundas organiz cijas didaktiskos principus, m c bu stundas tipus, 
veidus, stundu mode us, m c bu priekšmeta satura pras bas, satura 
pl nošanu, satura apguves metodes, audz k u  sasniegumu 
v rt šanas veidus, formas, krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

Pedagoga tika 3 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Praktisk  daļa – 4,5 KP 

Pedago isk  
prakse 
 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedago iskaj  
praks  mūzikas skol s un mūzikas vidusskol s saska  ar 
pedago isk s prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

C daļa – brīv s izv les kursi 9 KP  

C1 daļa – džeza klavierspēle – 4,5 KP 
Elektronisko 
tausti instrumentu 
sp le 

4,5 I 3 sem. iv Studiju kurss att sta elektronisko instrumentu sp les iema as un 
prasmes, kuras  ir nepieciešamas džeza atska ot jm kslinieka 
pien kumu veikšanai.  

C2 daļa – Basa spēle  
Bas it ras vai 
kontrabasa sp le 

4,5 I 3 sem. iv Studiju kurss att sta instrumenta sp les iema as un prasmes, kuras  
ir nepieciešamas atska ot jm kslinieka pien kumu veikšanai.   

C3 daļa – Saksofona spēle/ flautas spēle/Klarnetes spēle – 4,5 KP 

Flautas sp le 4,5 I 3 sem. iv  
Studiju kurss att sta instrumenta sp les iema as un prasmes, 
kuras  ir nepieciešamas atska ot jm kslinieka pien kumu 
veikšanai.   

Klarnetes sp le 4,5 I 3 sem. iv 

Saksofona sp le 4,5 I 3 sem. iv 

C4 – visp rējie studiju kursi 
Svešvaloda 3 G 2 sem. iv Padzi ina zin šanas un prasmes, kuras apgūtas studiju kursa 

oblig taj  da . 
Izv les 
instruments 

1,5 I 1 sem. iv Studiju kurss att sta instrumenta sp les iema as un prasmes, 
kuras  ir nepieciešamas atska ot jm kslinieka pien kumu 
veikšanai.   Izv les 

instruments 
3 I 2sem. iv 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
b bu 
veids 

Studiju kursa 
stenošanas 

periods 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Prakse – 39 KP 

Džeza kombo 
(ansamblis) 

21 G 7 sem.  iv Studiju kurs  students apgūst prasmes sp l t daž du 
laikmetu un stilu džeza mūzikas daž dos kolekt v s 
muzic šanas sast vos ar nolūku uzkr t muzic šanas pieredzi 
koncertatska ojuma kvalit t   un uzkr t repertu ru.  

Džeza mūzikas 
praktikums 

12 G 7 sem. E 

Ierakstu 
produc šana 

6 I 2 sem. iv Studiju kursa saturs sniedz zin šanas un prasmes ska u 
ierakstu produc šan , ska as mode a izveid  un atbilstošu 
tehnisko l dzek u izv l , apgūst mūziķim nepieciešam s 
saskarsmes prasmes ar producentiem un tehnolo isko 
specifiku darbam ska u ierakstu studij . 

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialit t , 
džeza mūzikas 
v stur  un 
teorij  

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zin šanu saturu visos 
mūzikas profesion lajos studiju kursos, padzi ina to, un 
savu kompetenci students kolokvija veid  pier da 
diplomeks men . 

Koncert-
eks mens 
instrumenta 
sp l  

7,5 
I 

1 sem. DE Students sagatavo un publisk  koncert  atska o 
koncerteks mena programmu, kuras hronometr ža ir vismaz  
40 minūtes. Programm  iek auj izv rstas formas ska darbu -
koncerts I, II, III da as (var būt ar  cikls vai vair kas cikla 
da as), divus  daž da rakstura ska darbus. 

Džeza kombo 
(ansamblis) - 
koncert-
eks mens 

7,5 
G 

1 sem. DE Students ar ansambli sagatavo un publisk  koncert  atska o 
izv rstas formas ska darbu vai ska darbu ciklu, minim l  
hronometr ža 20 minūtes. 

* Studiju kurss nav j apgūst stud jošajiem, kuri apgūst attiec go instrumentu k  galveno instrumentu, 
bet kred tpunktus iegūst par radniec g  instrumenta sp les apgūšanu. Studiju kursa nosaukumu 
konkretiz  individu li. 
 

apakšprogramma V sturisko instrumentu sp le 
specializ cija: Taustiņinstrumentu sp le,  specializ cija: Stīgu instrumentu sp le 

specializ cija: Pūšaminstrumentu instrumentu sp le 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
b bu 
veids 

Studiju kursa 
stenošanas 

periods 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesion lie studiju kursi – 120 KP 

Teorētisk  daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstr de atbilstoši studiju kursa programmas prasīb m – 48 KP 
Instrumentu 
sp les v sture un 
teorija 

7,5 G 4 sem. 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 

Studiju kurss sniedz zin šanas par sen s mūzikas att st bu 
v sturiskaj  skat jum  - komponistu un atska ot jm kslinieku 
person b m, ska darbu interpret cij m. Studiju kursa apguves 
rezult t  students sp j identific t ska darbu stilistisko ievirzi, 
izmantot sav  m kslinieciskaj  darb b  daž du stilu un laikmetu i 
mūzikas literatūru, nov rt t ska darbu interpret cijas, atlas t 
augstv rt gus mūzikas paraugus savai koncertdarb bai.  

Solfedžo 4,5 G 2 sem. Eks mens Skat. specializ cija Klaviersp le 

Ievads mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 
1 sem. iv 

Skat. specializ cija Klaviersp le 

Mūzikas teorija 
un anal ze 

4,5 G 
2 sem. 

iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Laikmet g s 
mūzikas v sture 
un est tika 

3 P/G 
1 sem. 

iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Mūzikas v sture 
un teorija 

22,5 P/G 
6 sem. 

iv Skat. specializ cija Klaviersp le 

Latvijas mūzikas 
v sture 

4,5 P/G 
2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
b bu 
veids 

Studiju kursa 
stenošanas 

periods 
 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Praktisk  daļa –  72 KP 
Instruments sp le  
(instrumenta 

nosaukums) 

31,5 I 
7 sem. 

 
Eks mens 

 

Studiju kurss att sta prasmes apgūt virtuozu instrumentu sp les tehniku, 
atkl t ska darba m ksliniecisko saturu, uzkr t koncertprogrammu 
repertu ru patst v gai koncertdarb bai, patst v gi apgūt augst k s 
sarež t bas pak pes daž du laikmetu un stilu ska darbus.  

Radniec g  
instrumenta sp le 

3 I 
2.sem. i 

Studiju kurss att sta instrumenta sp les iema as un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas atska ot jm kslinieka  pien kumu veikšanai.   

Br v  
ornamentisk   
improviz cija 

4,5 I 

2.sem 
 
 
 
 
 
 
 
. 

i 
 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezult t  students: 
 lietošanas l men  zina renesanses, baroka un  klasicisma 

laikmeta br v s ornament cijas pamatprincipus un to 
atšķir bas;  

 izprot teor tisk s nost dnes  un ir ieguvis praktiskas 
iema as par daž du br vo  ornamentisko elementu  
uzbūvi, atšķir b m pielietojum  daž d s valst s; 

 ir guvis izpratni par pašaj m fiks taj m ornament l s 
improviz cijas uzbūv m (kadence, adagio da as), to 
pielietojumu solo, ansamb a un orķestra repertu r . 

Baroka orķestris 19,5 P 7.sem. i Studiju kursa nosl gum  students: 
 atska o vid jas un augst k s grūt bas pak pes daž du 

laikmetu(renesanse, baroks, klasicisms) un re ionu 
mūziku 

 praks  demonstr  atšķir bas daž du laikmetu mūzikas 
interpret cij , paši piev ršot uzman bu re ion lajam 
principam 

 demonstr  zin šanas par konkr ta v sturisk  perioda 
instrument cijas principiem, instrumentu sast vu, 
vari šanas iesp j m ansambl /orķestr  

 balstoties uz kurs  gūtaj m zin šan m un pieredzi, 
sp j gs sagatavot m kslinieciski augstv rt gu 
priekšnesumu v sturisk   atska ošanas manier  

 p rzina pasaules izcil ko interpretu pieredzi, orient jas 
pieejamajos audio un video materi los 

 stud jis virkni v sturisko trakt tu un 20.-21.gs p t jumu 
par sen s mūzikas interpret cijas principiem 

 izveidojis stabilu repertu ra b zi turpm kai 
koncertdarb bai  

 
 
 
Sen s mūzikas 
ansamblis 

 
 
 

13,5 

 
 
 

G 

7.sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 

II. Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 
kultūra (lietišķie 
raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Ievads kultūras 
v stur  

1,5 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bu un 
blakus ties bu 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializ cija Klaviersp le 

Literatūras v sture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Uz m jdarb bas 
pamati 
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

M kslas v sture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Filozofija un 
est tika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 

B daļa – profesion l s izglītības vēsturisko instrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētisk  daļa – 19,5 KP 

Psiholo ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Pedago ija 6 P 2 sem. E Skat. specializ cija Klaviersp le 
Visp r j  
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
b bu 
veids 

Studiju 
kursa 

stenošanas 
periods 

 

P rbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 
diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 
 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Instrumenta 
sp les 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kurs  students apgūst teor tisk s zin šanas un 
praktisk s iema as v sturisko  instrumentu sp les m c šanas 
metodik , m c bu stundas organiz cijas didaktiskos 
principus, m c bu stundas tipus, veidus, stundu mode us, 
m c bu priekšmeta satura pras bas, satura pl nošanu, satura 
apguves metodes, audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, 
formas, krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

Pedagoga tika 3 P 1 sem. i Skat. specializ cija Klaviersp le 
Praktisk  daļa – 4,5 KP 

Pedago isk  
prakse 
 
 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  
pedago iskaj  praks  mūzikas skol s un mūzikas 
vidusskol s saska  ar pedago isk s prakses darba 
programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 
 

 

C daļa – brīv s izv les kursi  9 KP 
Inform cijas 
tehnolo ijas 

3 G 1 sem. i  
Izv loties pied v to studiju kursu,  kursa apguves 
programmu izstr d  studenti kop  ar doc t jiem individu li, 

emot v r  stud jošo profesion l s v lmes iepriekš apgūto 
citu studiju kursu satura padzi in šanai vai paplašin šanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Aranž šana/ 
Instrument cija 

3 G 1 sem. i 

Kompoz cija 3 G 2 sem. i 
Sen s 
atska ot jm kslas 
v sture 

6 G 3 sem. i 

Skatuves 
uzved bas 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta sp le 3 G 2 sem. i 

 

Prakse – 39 KP 

Instrumenta  
sp le 

24 I 7 sem. i Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob   praks  
daž d s kultūras institūcij s, piedaloties koncertos gan solo, 
gan kolekt v s muzic šanas sast vos.  
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
m ksliniecisko briedumu, k rtojot diplomeks menu. 

Sen s mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 5 sem. i 

Baroka 
orķestris/ 
ansamblis 

7,5 G 5 sem. i 

 

Valsts p rbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zin šanu saturu visos 
mūzikas profesion lajos studiju kursos, padzi ina to, un 
savu kompetenci students kolokvija veid  pier da 
diplomeks men . 
 

Koncert-
eks mens 
instrumenta 
sp l  

9 
 

I
I 

1 sem. DE Students sagatavo un publisk  koncert  atska o 
koncerteks mena programmu, kuras hronometr ža ir vismaz  
40 minūtes. Programm  iek auj izv rstas formas ska darbu - 
koncerts I, II, III da as (var būt ar  cikls vai vair kas cikla 
da as), divus  daž da rakstura ska darbus. 
 

Baroka 
orķestris/ 
ansamblis 

6 G 1 sem. DE Students ar orķestri sagatavo un publisk  koncert  atska o 
izv rstas formas ska darbu vai ska darbu ciklu, minim l  
hronometr ža 30 minūtes. 
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2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesion l s 
augst k s izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augst kaj  
izglītīb .  

Studiju programma ir izstr d ta atbilstoši Augstskolu likuma (sa sin. AL) 55.panta Studiju 

programmas pras b m. Studiju programmu reglament  speci ls dokuments – Studiju satura un 
realiz cijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL pras b m, programm  
aprakst tie studiju rezult ti  - zin šanas, prasmes un kompetence atbilst 5.l me a profesion l s 
kvalifik cijas profesijas standartam Instrumentu mūziķis (profesijas standarts atrodas Latvijas 
Republikas Profesiju klasifikatora Pielikumu sada , apstiprin ts ar MK noteikumiem) un  Ministru 
kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabul  noteiktaj m Eiropas 
kvalifik ciju ietvarstruktūras (sa sin. EKI) aprakstu pras b m, t.i. 6.l me a pras b m. Studiju 
programma ir licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobr  
Augst k s izgl t bas padomes pieaicin tie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena Māksla 
stenot s programmas, tai skait  ar  studiju programmu Instrumentālā mūzika. Ekspertu v rt jums 

par programmas stenošanu un sasniegtajiem rezult tiem ir oti pozit vs.  
Profesion l s bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apraksts izstr d ts 

atbilstoši piekt  profesion l s kvalifik cijas līmeņa profesijas standarta Instrumentu 

mūziķis kompetences, prasmju un zin šanu prasīb m. 
Profesijas kods – 2652 05. 

Nodarbin tības apraksts 

Profesion l s darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 
– instrumentu mūziķis ir speci lists, kurš patst v gi iestud  un publiski atska o daţ das sareţ t bas 
pak pes instrument los ska darbus – solo, ansambl , orķestr , instrumenta vai orķestra pavad jum ; 
nov rt  atska ojuma tehnisko un m ksliniecisko l meni, ska darba interpret ciju; atlasa 
instrument l  ţanra m ksliniecisko repertu ru un sast da koncertprogrammas. 
Instrumentu mūziķis str d  kultūras un izgl t bas jomas uz mumos vai k  pašnodarbin ta persona 
vai individu lais komersants. 
Profesion l s darbības veikšanai nepieciešam s profesion l s kompetences 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs 

nodrošina nepieciešam s 
kompetences ieguvi 

1. Sp ja pielietot zin šanas atska ot jm kslas jom , 
pamatojoties gan uz trad cij m, gan jaun kaj m atzi m. 

Mūzikas teorija un anal ze, 
Atska ot jm kslas v sture, 
Mūzikas v sture un teorija, 
Instrumenta sp le 

2. Sp ja izskaidrot mūzikas att st bas likumsakar bas. Mūzikas teorija un anal ze, 
Atska ot jm kslas v sture, 
Mūzikas v sture un teorija, 
Instrumenta sp le 

3. Sp ja analiz t un izv rt t daž du laikmetu un stilu 
ska darbus. 

Mūzikas teorija un anal ze, 
Mūzikas v sture un teorija, 
Instrumenta sp le, 
Orķestris, Kameransamblis, 
St gu kvartets 

4. Sp ja rad t pozit vu un radošu atmosf ru. Psiholo ija, Pedago ija, 
Pedagoga tika 
Orķestris, 
Kameransamblis 

5. Sp ja prognoz t un sasniegt m ksliniecisk  izpild juma 
rezult tu. 

Instrumenta sp le, 
Orķestris, 
Kameransamblis 
St gu kvartets 
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6. Sp ja br vi sp l t daž du stilu un žanru iepriekš 
nesagatavotus ska darbus p c not m, transpon t tos, 
improviz t. 

Instrumenta sp le, 
Orķestris, 
Kameransamblis  
Improviz cija, Br v  improviz cija 

7. Sp ja patst v gi iestud t un publiski atska ot daž das 
sarež t bas pak pes instrument los ska darbus. 

Instrumenta sp le, 
Orķestris, orķestra repertu rs, 
Kameransamblis, 
St gu kvartets 

8. Sp ja atlas t instrument l  žanra m ksliniecisko repertu ru 
un sast d t koncertprogrammas. 

Instrumenta sp le, 
St gu kvartets, 
Kameransamblis, 
Klavierpavad jums, 
Klaviersp le (visp r j ) 

9. Sp ja organiz t un pl not savu un muzic još  kolekt va 
darbu. 

Pedago ija, Uz m jdarb bas 
pamati, Orķestris, Kameransamblis 

10. Sp ja uz emties atbild bu un iniciat vu, veicot darbu 
individu li, komand  vai vadot citu cilv ku darbu. 

Pedago ija, psiholo ija, 
Uz m jdarb bas pamati, 
Instrumenta sp le, Orķestris, 
Kameransamblis, St gu kvartets 

11. Sp ja pie emt l mumus un rast risin jumus main gos vai 
neskaidros apst k os. 

Uz m jdarb bas pamati, 
Pedago ija, Psiholo ija 

12. Sp ja demonstr t zin tnisku pieeju probl mu risin šan . Uz m jdarb bas pamati, Ievads 
kultūras anal z , 
Filosofija un est tika 

13. Sp ja sazin ties valsts valod  un vismaz div s 
svešvalod s. 

Latviešu valodas kultūra, 
Ang u valoda, V cu valoda, It u 
valoda, Franču valoda 

14. Sp ja nodrošin t darba aizsardz bas, ugunsdroš bas un 
vides aizsardz bas normat vo aktu pras bu izpildi. 

Uz m jdarb bas pamati 
(vides aizsardz ba, civil  
aizsardz ba, darba aizsardz ba) 

15. Sp ja nodrošin t darba tiesisko attiec bu normu 
iev rošanu. 

Uz m jdarb bas pamati (Darba 
tiesisk s attiec bas, autorties bas un 
blakus ties bas)  

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s prasmes 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs 

nodrošina nepieciešam s 
kompetences ieguvi 

1. Analiz t instrument los ska darbus. Mūzikas teorija un anal ze, 
Instrumenta sp le 

2. Sp l t vismaz divus mūzikas instrumentus solo, ansambl  vai 
orķestr . 

Instrumenta sp le, 
Radniec g  instrumenta 
sp le, Kameransamblis, St gu 
kvartets, Orķestris 

3. Iestud t un publiski atska ot daž das sarež t bas pak pes 
instrument los ska darbus. 

Instrumenta sp le, 
Radniec g  instrumenta 
sp le, Kameransamblis, St gu 
kvartets, Orķestris 

4. Sp l t iepriekš nesagatavotus daž du stilu un žanru ska darbus 
p c not m, transpon t tos, improviz t. 

Instrumenta sp le, 
Kameransamblis, St gu 
kvartets, Orķestris, 
Improviz cija 

5. Atlas t instrument l  žanra m ksliniecisko repertu ru un 
sast d t koncertprogrammas. 

Instrumenta sp le, 
Kameransamblis, 
St gu kvartets 

6. Nov rt t atska ojuma tehnisko un m ksliniecisko l meni un 
izdar t korekcijas. 

Instrumenta sp le, 
Kameransamblis, 
St gu kvartets, 
Orķestris 

7. P rvald t vismaz viena cita radniec ga instrumenta sp li. Radniec gais instruments 

8. Iev rot darba aizsardz bas, ugunsdroš bas un higi nas pras bas. Uz m jdarb bas pamati 



124 
 

9. Iev rot vides aizsardz bas noteikumus. Uz m jdarb bas pamati 
10. Veikt darbu individu li un grup . Psiholo ija, 

Uz m jdarb bas pamati, 
Instrumenta sp le, 
Kameransamblis, St gu 
kvartets, Orķestris  

11. Pl not un vad t komandas darbu. Uz m jdarb bas pamati 
12. Izmantot inform cijas mekl šanas un atlases l dzek us, lietot 
modern s inform cijas tehnolo ijas. 

Uz m jdarb bas pamati 

13. Sistem tiski pilnveidot instrumentu mūziķa profesion lo 
kvalifik ciju. 

Meistarklases, Visi studiju 
pl n  paredz tie studiju 
kursi. 

14. P rvald t valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

15. P rvald t vismaz divas svešvalodas sazi as l men . Ang u valoda, V cu valoda, 
It u valoda, Franču valoda, 
Krievu valoda 

16. Lietot mūzikas terminolo iju valsts valod  un vismaz div s 
svešvalod s. 

Mūzikas teorija un anal ze, 
Atska ot jm kslas v sture, 
Mūzikas v sture un teorija, 
Solfedžo, Instrumenta sp le, 
Kameransamblis, St gu 
kvartets, Orķestris 

17. Iev rot darba tiesisko attiec bu noteikumus. Uz m jdarb bas pamati 
(Darba tiesisk s attiec bas, 
autorties bas un blakus 
ties bas) 

Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 
nepieciešam s kompetences ieguvi 

1. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas priekšstata 
līmenī: 
literatūras v sture Literatūras v sture 

m kslas v sture M kslas v sture 

filozofija Filosofija un est tika 

reli iju v sture Ievads kultūras anal z  

tika Pedagoga tika 

2. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas izpratnes 
līmenī: 
mūzikas v sture un teorija Mūzikas v sture un teorija 

soci l  un saskarsmes psiholo ija Soci l  un saskarsmes psiholo ija 

 pedago ija  Pedago ija 

komercdarb bas pamati Uz m jdarb bas pamati 
autorties bas un blakus ties bas Uz m jdarb bas pamati 
mūzikas termini valsts valod  un vismaz div s 
svešvalod s 

Mūzikas v sture un teorija,  
Mūzikas teorija un anal ze 

3. Profesion l s darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešam s zin šanas lietošanas 
līmenī: 
instrumentu sp le (solo, ansambl , orķestr , ar 
orķestri) 

Instrumenta sp le, Radniec g  instrumenta sp le, 
Kameransamblis, St gu kvartets, Orķestris 

instrumentu sp les v sture Atska ot jm kslas v sture 

mūzikas formas m c ba Mūzikas teorija un anal ze 

solfedžo, harmonija un polifonija Solfedžo, Mūzikas teorija un anal ze 

instrumenta sp les m c bas metodika Visp r j  metodika, Instrumenta sp les 
m c šanas metodika 
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mūzikas not cija (daž du laikmetu un stilu 
kamermūzikas un simfonisk  orķestra partitūru 
pieraksti) 

Instrumenta sp le, Radniec g  instrumenta sp le, 
Kameransamblis, St gu kvartets, Orķestris 

valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

divas svešvalodas sazi as l men  Ang u valoda, V cu valoda, It u valoda, Franču 
valoda (p c izv les, iev rojot valodas apguves 
p ctec bu) 

darba aizsardz ba Uz m jdarb bas pamati 
vides aizsardz ba Uz m jdarb bas pamati 
darba tiesisk s attiec bas Uz m jdarb bas pamati 
inform cijas tehnolo ijas Uz m jdarb bas pamati 
atska ot jm kslas att st bas strat ija un 
pl nošanas metodes 

Uz m jdarb bas pamati 

 
Profesion l s bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apraksts izstr d ts 

atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu pras b m.  
Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu (izvilkums): 

III. Bakalaura programmas 
oblig tais saturs 
7. Bakalaura programmas 
apjoms ir vismaz 160 
kred tpunkti.  
9. Bakalaura programmas 
oblig tais saturs. 
9.1. visp rizgl tojošie studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 
kred tpunkti. 
 

 

 

 

 

 

 
Profesion l  bakalaura studiju programmas Instrument l  mūzika satura un  
apjoma parametri: 
 
 
Programmas apjoms ir 160 KP ar kop jo studiju ilgumu 4 gadi pilna laika 
studij s. 
A da a  
II  Visp rizgl tojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Ievads kultūras anal z   – 1 KP 
Uz m jdarb bas pamati  (Darba tiesisk s attiec bas, autorties bas un 
blakus ties bas, vides un civil  aizsardz ba) – 1 KP 
Uz m jdarb bas pamati  (Projektu izstr des un vad šanas pamati) – 3 
KP 
Literatūras v sture – 3 KP 
M kslas v sture – 3KP 
Filozofija un est tika – 3 KP 
Svešvaloda – 5 KP 

9.2. nozares teor tiskie 
pamatkursi un inform cijas 
tehnolo iju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 36 
kred tpunkti. 

 A daļa un B daļa kop : 36 KP 

Instrumenta sp les v sture - 4 KP 
Mūzikas v sture un teorija – 16 KP 
Latvijas mūzikas v sture – 3 KP 
Psiholo ija – 4 KP 
Pedago ija – 4 KP 
Pedagoga tika – 2 KP 
Visp r j  metodika – 1 KP 
Instrumenta sp les m c šanas metodika – 2  KP 
 

9.3. nozares profesion l s 
specializ cijas 
studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 60 
kred tpunkti 

 

A , B daļas kop : 60 KP 

Solfedžo – 3 KP 
Mūzikas teorija un anal ze  – 5 KP 
Klaviersp le – 5 KP 
Pedago isk  prakse – 2 KP 
Instrumenta sp le – vid.  23 KP 
Orķestris/kameransamblis/st gu kvartets/ klavierpavad jums/orķestra 
repertu rs –  vid. 22 KP 
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9.4. bakalaura programmas 

br v s izv les studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 6 kred tpunkti   

 
 
9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 
kred tpunkti; 

 
 
 

                                                                                                                 
 

C daļa – brīv s izv les kursi  - 6 KP 

Br v s izv les kursus studenti izv l s atbilstoši studiju programmas 
specializ cijas pras b m. Izv loties pied v tos studiju kursus, kursa apguves 
saturu izstr d  studenti kop  ar doc t jiem individu li, emot v r  stud jošo 
profesion l s v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padzi in šanai 
vai paplašin šanai. 
 

 

Prakse: 26 KP  

Orķestris/ 
kameransamblis/ 
klavierpavad jums/ 
instrumenta sp le 
specializ cija r e sp le 

Instrumanta sp le – 12 KP 
r e u pavad jums un ansamblis – 8 KP 

Litur isk  sp le – 2 KP 

Improviz cija – 4 KP 
 

9.6. valsts p rbaud jums, 
kura sast vda a ir 
diplomdarba 
(diplomprojekta) 
izstr d šana un aizst v šana 
un kura apjoms ir vismaz 12 
kred tpunktu. 
 
10. Studiju kursu izv li 
bakalaura programm , 
studiju kursu apjomu un 
saturu, k  ar  prakses saturu 
atbilstoši iegūstamajam 
gr dam nosaka attiec g s 
profesijas standarts. 
 
11. Studiju proces  vismaz 
30 procentus no studiju 
kursu apjoma steno 
praktiski. 
 
15. P c bakalaura 
programmas apguves piešķir 
piekt  l me a profesion lo 
kvalifik ciju un profesion lo 
bakalaura gr du nozar  
(profesion l s darb bas 
jom ). 

Valsts p rbaudījumu 12 kredītpunktu apjom  veido:  
Kolokvijs specialit t , mūzikas v stur  un teorij  – 2 KP 
Pianistiem: 
Koncerteks mens instrumenta sp l    – 4 KP 
Kameransamblis – 3 KP 
Klavierpavad jums 3 KP 
Visiem instrument listiem: 
Koncerteks mens instrumenta sp l    – 7 KP 
Kameransamblis/st gu kvartets – 3 KP 
 
 

Profesijas standarts Instrumentu mūziķis 
 (5.profesion l s kvalifik cijas l menis) 

 

 

 
 
 
 
 
Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek stenoti vid. 89 KP 
apjom , t.i. vid. 56 procenti. 
 
 
 
Studiju programmas apguves rezult t  tiek piešķirts 
profesion lais bakalaura gr ds mūzik  un instrument lista 
(konkr t s specializ cijas mūziķa profesijas nosaukums) profesion l  
kvalifik cija. 
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3) Studiju programmas izmaksas un to kalkul cija 

Programmas izmaksu nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finans tas no valsts budžeta līdzekļiem 
iestr d tajiem krit rijiem un parametriem 

Koksavilkums: izmaksas uz vienu studiju vietu gad  kop  vid.: EUR 6993,22 

- Akadēmisk  person la izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gad  - EUR 3523,57 

Specializ cija Viena studenta studiju 

izmaksas  

gad  EUR 

Klaviersp le 3491,27 

r e sp le 3672,42 

Akordeona sp le 3671,98 

Vijo sp le/alta sp le/čella sp le 3489,- 

Kontrabasa sp le 3890,48 

Arfas sp le 3890,48 

Kokles sp le 4366,83 

it ras sp le 2621,98 

Pūšaminstrumentu sp le 3321,59 

Sitaminstrumentu sp le 3361,87 

V sturisko instrumentu sp le (klaves ns, r eles) 2823,65 

V sturisko instrumentu sp le (st gu instr./ pūšaminstr.) 4027,27 

Džeza mūzika (instrument l ) 3177,65 

 

 

- Visp rēj  person la izmaksas uz vienu studiju vietu gad  - EUR 506,52  
(EUR 512,23 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 m nes  x 12 
m n. = EUR 506,52 gad ) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1195,11 gad  (EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   
- Materi li, energoresursi, ūdens un invent rs – EUR 305,15 gad  
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Gr matu un žurn lu ieg de – EUR 347,76 gad  
(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iek rtu ieg des un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gad  
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gad  – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gad  – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  
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Izmaksu kalkul cija 

 
specializ cijas  Klaviersp le 

viena studenta studiju izmaksas 
 

Semes-
tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 
(kst.) studiju 

pl n /dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

Pianisma v ture, 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 
v stur , iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 6 stud. = 
5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Klaviersp le, eks. 48 
 

9,57 459,36 
 

108,36 567,72 

Klavierpavad jums 
iesk./+ 
atska ot jm klin.  

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 

r e sp le, iesk. 10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Klaves na sp le, 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 

Psiholo ija 
iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

136,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

296/ 

 

20 

 

 

1. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

2. 

Pianisma v ture, 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 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 6 stud. 
= 5 kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Laikmet g s mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klaviersp le, eks. 48 
 

9,57 459,36 
 

108,36 567,72 

Klavierpavad jums 
iesk./+ atska ot jm klin.  

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 

r e sp le, iesk. 10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Klaves na sp le, iesk. 10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Ievads kultūras anal z , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas pamati 
(Darba tiesisk s 
attiec bas, autorties bas 
un blakus ties bas, 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 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  psiholo ija) 
eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 
eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
140,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

314/ 

 

21 

 

 

2. semestrī  kop : 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 pl n /dal ts 

ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

Pianisma v ture, eks. 30 : ar vid. 6 stud. = 5 
kst. + 0,5 eks. = 5,5 

9,57 

 

52,64 12,42 65,06 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klaviersp le, eks. 33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Klavierpavad jums 
iesk./+ atska ot jm klin.  

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 

r e sp le/ 
klaves ns 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

113,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

264/ 

17,5 

 

3. semestrī  kop : EUR 1307,15 : 5 mēn. = € 261,43  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1568,58  semestrī  

 

4. 

 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. + 0,5 
st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klaviersp le, eks. 33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Klavierpavad jums 
iesk./+ atska ot jm klin.  

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 

r e sp le/ 
klaves ns 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 eks. = 
1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

111,17  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

264/ 

17,5 

 

4. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

5. 

Mūzikas v sture 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 

Klaviersp le, eks. 33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Klavierpavad jums 
Eks. /+ atska ot jm klin.  

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 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  metodika, iesk. 20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
105,6  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

225/ 

 

15 

 

5. semestrī  kop : EUR 1213,70 : 5 mēn. = € 242,74  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1456,44  

 

6. 
Mūzikas v sture 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 

Klaviersp le, eks. 33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Klavierpavad jums 
Eks. /+ atska ot jm klin.  

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 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klaviersp les metodika, 
DE 

30 : 6 = 5 + 0,5 
eks. = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Klaviersp les  pedago . 
prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
129  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

243/ 

 

16 

 

6. semestrī  kop : EUR 1490,47 : 5 mēn. = € 298,09   + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1788,56 

 
 
 
 
 
 
 



132 
 

 
 

Semes-
tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 
skaits (kst.) studiju 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Klaviersp le, eks. 45 
 

9,57 
 

430,65 
 

101,59 532,24 

Klavierpavad jums 
Eks. /+ atska ot jm klin.  

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 est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klaviersp les  pedago . 
prakse, DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
150  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

225/ 

 

15 

 

7. semestrī  kop : EUR 1715,32 : 5 mēn. = € 343,06  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 2058,38  

 

8. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klaviersp le, DE 45 
 

9,57 
 

430,65 
 

101,59 532,24 

Klavierpavad jums 
DE /+ atska ot jm klin.  

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 specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij , DE 

15/1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
125,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

177/ 

 

12 

 

8. semestrī  kop : EUR 1425,55 : 5 mēn. = € 285,11  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1710,66  

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 13965,07  (trīspadsmit tūkstoši 
deviņi simti sešdesmit pieci euro 07 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gad  EUR 3491,27  
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 1011,77 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 126,5 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 253 stundas (uz 
vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 3,16 studenti  

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop :  2008 stundas 

semestrī - 251 stunda  (2008 stundas : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 17 stundas (251 stunda : ar 15 ned m) 
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specializ cijas  Akordeona sp le 

viena studenta studiju izmaksas 

Semes-
tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 
(kst.) studiju 

pl n /dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

Akordeona sp les v ture, 
iesk. 

15 : ar vid. 2 stud. = 7,5 
kst. 

9,57 
 

71,78 16,93 88,71 

Ievads mūzikas v stur , iv 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 
anal ze, 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 sp le, eks. 48 
 

9,57 459,36 
 

108,36 567,72 

Kameransamblis 
iesk. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klaviersp le, 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 

Psiholo ija iesk. 30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
15 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
143,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

279/ 

 

18,5 

 

1. semestrī  kop : EUR 1631,47 : 5 mēn. = € 326,29 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1957,76  

 

2. 

Akordeona sp les 
v ture, eks. 

15 : ar vid. 2 stud. = 7,5 kst. 
+ 0,5 eks. = 8  

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Mūzikas teorija un 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 8 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Laikmet g s mūzikas 
v sture, 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 sp le, 
eks. 

48 
 

9,57 459,36 
 

108,36 567,72 

Kameransamblis 
iv. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras 
anal z , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
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 

Psiholo ija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 eks. = 1,5 9,57 14,36 3,39 17,75 

Diri šana, iv. 
Koncertmeistars 

15 
15 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Apmaks t s kontaktstundas 

kop  

145,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

294/ 

 

19,5 

 

2. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas v sture, 
iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Akordeona sp le, eks. 33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Kameransamblis 
iv. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
15 
 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
117  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

234/ 

15,5 

 

3. semestrī  kop : EUR 1318,03 : 5 mēn. = € 263,61  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1581,64  semestrī 

 

4. 

 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas v sture, 
eks. 

30 : 30 = 1 kst. + 
0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Akordeona sp le, eks. 33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Kameransamblis 
eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klaviersp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 
eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Diri šana, iv. 
Koncertmeistars 

15 
15 

 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
120,17  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

254/ 

 

17 

 

4. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

5. 

Mūzikas v sture 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 sp le, eks. 33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Kameransamblis 
iesk. 

30 
 

9,57 
 

287,10 
 

67,73 354,83 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  metodika, iesk. 20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
15 
 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
108,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

215/ 

14,5 

 

5. semestrī  kop : EUR 1218,68 : 5 mēn. = € 243,74  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1462,42  

 

6. 

Mūzikas v sture 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 sp le, eks. 33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Kameransamblis 
eks. 

30 
 

9,57 
 

287,10 
 

67,73 354,83 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Akordeona sp les 
metodika, DE 

30 : 3 = 10 + 0,5 
eks. = 10,5 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Akordeona sp les  
pedago . prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Diri šana, 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 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
152  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

258/ 

17 

 

6. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Akordeona sp le, eks. 45 
 

9,57 
 

430,65 
 

101,59 532,24 

Kameransamblis 
iv. 

30 
 

9,57 
 

287,10 
 

67,73 354,83 

Filosofija un est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Akordeona sp les  
pedago . prakse, DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
15 
 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Aranž šana, iesk. 30 
 

9,57 
 

287,10 
 

67,73 354,83 

Darbs ar ansambli, iesk 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
179  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

255/ 

17 

 

7. semestrī  kop : EUR 1715,32 : 5 mēn. = € 343,06  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 2051,34  

 

8. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Akordeona sp le, DE 45 
 

9,57 
 

430,65 
 

101,59 532,24 

Diri šana, eks. 
Koncertmeistars 

15 
15 
 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Aranž šana, 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 specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij , DE 

15/ 1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
142,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

192/ 

 

13 

 

8. semestrī  kop : EUR 1619,63 : 5 mēn. = € 323,93  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1943,56  

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 14687,92  (četrpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit 
septiņi euro 92 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gad  EUR 3671,98  
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 1108,17 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 138,5 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 277 stundas (uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 

800 stundas gad  – ir 2,9 studenti  
Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop : 1981 stunda  semestrī - 248 stundas (1981 

stunda : ar 8 sem.); studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 16,5 stundas (248 stundas : ar 15 ned m) 
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specializ cijas  R E SP LE 

viena studenta studiju izmaksas 

 
Semes-

tris 
Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 
pl n /dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

Teolo ijas pamati, iesk. 15 : ar vid. 2 stud. = 7,5 
kst. 

9,57 
 

71,78 16,93 88,71 

Sakr l s mūzikas v sture, 
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 v stur , 
iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 8 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

r e sp le, eks. 48 9,57 459,36 108,36 567,72 

r e u pavad jums un 
ansamblis 
iesk./+ atska ot jm klin.  

15/ 

6  

9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Klaviersp le, 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 

Psiholo ija, iesk. 30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
119,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

279/ 

 

18,5 

 

1. semestrī  kop : EUR 1378,11 : 5 mēn. = € 275,62 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1653,73  

 

2. 

Litur ika, iesk 15 : ar vid. 2 stud. = 
7,5 kst. 

9,57 
 

71,78 16,93 88,71 

Sakr l s mūzikas v sture, 
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 anal ze, iv 30 : ar vid. 8 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Laikmet g s mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

r e sp le, eks. 48 
 

9,57 459,36 
 

108,36 567,72 

r e u pavad jums un 
ansamblis 
iesk./+ atska ot jm klin.  

15/ 
6  

9,57/ 
4,81 

143,55 
28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras anal z , iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 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 

Psiholo ija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 
eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 
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Apmaks t s kontaktstundas kop  
121  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

294/ 

 

19,5 

 

2. semestrī  kop : EUR 1395,85 : 5 mēn. = € 279,17 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1675,02 

    
 

Semes-
tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 
(kst.) studiju 

pl n /dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

Himnolo ija, iesk. 30 : ar vid. 2 stud. = 
15 kst.  

9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Sakr l s mūzikas 
v sture, iesk. 

30 : ar vid. 2 stud. = 
15 kst.  

9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas v sture, 
iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

r e sp le, eks. 33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Balss nost d šana, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

r e u pavad jums un 
ansamblis 
iesk./+ atska ot jm klin. 

15/ 

6  

9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Litur isk  sp le, iesk. 15 
 

9,57 
 

143,55 
 

33,86 
 

177,41 

 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
138  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

294/ 

 

19,5 

 

 

3. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

4. 

 

r e būve un v sture, 
iesk. 

15 : ar vid. 2 stud. = 
7,5 kst. 

9,57 
 

71,78 16,93 88,71 

Himnolo ija, iesk. 30 : ar vid. 2 stud. = 
15 kst. 

9,57 
 

143,55 33,86 177,41 

Sakr l s mūzikas v sture, 
iesk. 

30 : ar vid. 2 stud. = 
15 kst. 

9,57 
 

143,55 33,86 177,41 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas v sture, 
eks. 

30 : 30 = 1 kst. + 0,5 
st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

r e sp le, eks. 33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Klaviersp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 0,5 eks. 
= 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

r e u pavad jums un 
ansamblis 
iesk./+ atska ot jm klin. 

15/ 
6  

9,57/ 
4,81 

143,55 
28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Litur isk  sp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
133,7  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

324/ 

 

21,5 

 

4. semestrī  kop : EUR 1545,71 : 5 mēn. = € 309,14  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1854,85  semestrī 

 

5. 

r e būve un v sture, 
iesk. 

30 : ar vid. 2 stud. = 15 kst. 9,57 
 

143,55 33,86 177,41 

Mūzikas v sture 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 

r e sp le, eks. 33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Klaves na sp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
15 

 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  metodika, 
iesk. 

20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43 

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

r e u pavad jums un 
ansamblis 
iesk./+ atska ot jm klin. 

15/ 
6 

9,57/ 
4,81 

143,55 
28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Improviz cija, iv 15 
 

9,57 
 

143,55 
 

33,86 
 

177,41 

 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
144,6  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

260/ 

 

17 

 

5. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

6. 

r e būve un v sture, 
eks. 

30 : ar vid. 2 stud. 
= 15 kst. + 0,5 st. 

eks. = 15,5  

9,57 

 

148,34 35,- 183,33 

Mūzikas v sture 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 

r e sp le, eks. 33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Klaves na sp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
15 
 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

r e sp les m c šanas 
metodika, DE 

30 : ar vid. 2 stud. 
= 15 kst. + 0,5 st. 

eks. = 15,5  

9,57 

 

148,34 35,- 183,33 

r e u pavad jums un 
ansamblis 
eks. /+ atska ot jm klin. 

15/ 

6  

9,57/ 

4,81 

143,55 

28,86 = 172,41 

40,67 213,08 

Improviz cija, iv 15 
 

9,57 
 

143,55 
 

33,86 
 

177,41 

 

r e sp les  pedago . 
prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
178,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

288/ 

 

19 

 

6. semestrī  kop : EUR 1490,47 : 5 mēn. = € 298,09  + (1 mēn. atv.) x 6  =€ 2040,81  

 

7. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

r e sp le, eks. 45 
 

9,57 
 

430,65 
 

101,59 532,24 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
15 
 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Filosofija un est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

r e sp les  pedago . 
prakse, DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

r e u pavad jums un 
ansamblis 
iv /+ atska ot jm klin. 

30/ 

6  

9,57/ 

4,81 

287,10 

28,86 = 315,96 

74,53 390,49 

Improviz cija, eks. 15 
 

9,57 
 

143,55 
 

33,86 
 

177,41 

 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
155  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

225/ 

 

15 

 

7. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kop  
EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
15 
 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Filosofija un est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

r e sp le, DE 45 
 

9,57 
 

430,65 
 

101,59 532,24 

r e u pavad jums un 
ansamblis 
DE /+ atska ot jm klin. 

30/ 

9 

9,57/ 

4,81 

287,10 

43,29 = 330,39 

77,94 408,33 

Kolokvijs specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij , DE 

15/1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
118,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

162/ 

 

11 

 

8. semestrī  kop : EUR 1282,83 : 5 mēn. = € 256,57  + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1539,40  

 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 14689,66  (četrpadsmit tūkstoši 
seši simti astoņdesmit deviņi euro 66 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 
akadēm. gad  EUR 3672,42  
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 1108,8 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 138,5 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 277,5 stundas (uz 
vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 2,9 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop :  2126 stundas 

semestrī - 266 stundas (2126 stundas : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 18 stundas (266 stundas : ar 15 ned m) 
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apakšprogrammas Stīgu instrumentu sp le specializ cijas   
Vijo sp le/alta sp le/čella sp le 

viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 
Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 
pl n /dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 
stud. = 3 kst. 

9,57 
 

28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 
v stur , iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 
stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

St gu instrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

48 
31 

9,57 
6,02 

459,36 
186,62 = 
645,98 

152,39 798,37 

St gu kvartets, 
iesk. 
Atska ot j-
m kslinieks 
(522 kst. gad  : ar 8 
sem. = 65,25 stundas : 
ar 39 studentiem = vid. 
1,7  kst. uz vienu 
studentu semestr )  

30 : 4 = 7,5 kst. 
 

1,7 kst. 

9,57 
 

4,81 

71,78 
 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju stundas: 
700 st sem. : 

ar vid. 80 
studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestr ; 

atska ot j-m kslin. 
– 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 

Psiholo ija 
iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

131,-  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

349/ 

23 

 

1. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

2. 

St gu instrumentu 
atska ot jm kslas 
v ture, 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 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 
= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmet g s mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

48 
31 

9,57 
6,02 

459,36 
186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Orķestra repertu rs, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

St gu kvartets, iv. 
Atska ot j-m kslinieks 
(522 kst. gad  : ar 8 sem. 
= 65,25 stundas : ar 39 
studentiem = vid. 1,7  
kst. uz vienu studentu 
semestr )  

30 : 4 = 7,5 kst. 
 

1,7 kst. 

9,57 
 

4,81 

71,78 
 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, grupu 
darba doc t ju, 
koncertmeistaru stundas 
semestr  – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju stundas: 
700 st sem. : 

ar vid. 80 
studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestr ; atska ot j-
m kslin. – 600 st. : 

ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Ievads kultūras anal z , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas pamati 
(Darba tiesisk s 
attiec bas, autorties bas 
un blakus ties bas, 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 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  psiholo ija) 
eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 
eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

151,-  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

409/ 

27 

 

2. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Kameransamblis 
iv. 

10 
(20 st kop  ar 

pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Orķestra repertu rs, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

St gu kvartets, eks.. 
Atska ot j-m kslinieks 
(522 kst. gad  : ar 8 sem. 
= 65,25 stundas : ar 39 
studentiem = vid. 1,7  
kst. uz vienu studentu 
semestr )  

30 : 4 = 7,5 kst. 
 

1,7 kst. 

9,57 
 

4,81 

71,78 
 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, grupu 
darba doc t ju, 
koncertmeistaru stundas 
semestr  – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju stundas: 
700 st sem. : 

ar vid. 80 
studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestr ; atska ot j-
m kslin. – 600 st. : 

ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzik , iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

 

128,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

364/ 

 

24 

 

3. semestrī  kop : EUR 1384,23 : 5 mēn. = € 276,85  + (1 mēn. atv.) x 6  =  
€ 1661,08  semestrī 
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Semes-

tris 
Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 
studiju 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

4. 

 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 
+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Kameransamblis 
iv. 

10 
(20 st kop  ar 

pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Orķestra repertu rs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

St gu kvartets, iv. 
Atska ot j-
m kslinieks 
(522 kst. gad  : ar 8 
sem. = 65,25 stundas : 
ar 39 studentiem = vid. 
1,7  kst. uz vienu 
studentu semestr )  

30 : 4 = 7,5 kst. 
 

1,7 kst. 

9,57 
 

4,81 

71,78 
 

8,18 = 79,96 

18,86 98,82 

Klaviersp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, grupu 
darba doc t ju, 
koncertmeistaru stundas 
semestr  – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 600 st. 
: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

131,62  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

394/ 

26 

 

4. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

5. 

Mūzikas v sture 
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 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Kameransamblis 
eks. 

10 
(20 st kop  ar 

pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Orķestra repertu rs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

St gu kvartets, eks. 
Atska ot j-
m kslinieks 
(522 kst. gad  : ar 8 
sem. = 65,25 stundas : 
ar 39 studentiem = vid. 
1,7  kst. uz vienu 
studentu semestr )  

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 vad t ja, grupu 
darba doc t ju, 
koncertmeistaru stundas 
semestr  – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju stundas: 
700 st sem. : 

ar vid. 80 
studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestr ; atska ot j-
m kslin. – 600 st. : 

ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

120,01  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

355/ 

 

23,5 

 

5. semestrī  kop : EUR 1284,88 : 5 mēn. = € 256,98  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1541,86 
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Semes-
tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 
skaits (kst.) 

studiju 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

6. 

Mūzikas v sture 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 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Kameransamblis 
iv. 

10 
(20 st kop  ar 

pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Orķestra repertu rs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

St gu kvartets, iv. 
Atska ot j-
m kslinieks 
(522 kst. gad  : ar 8 
sem. = 65,25 stundas : 
ar 39 studentiem = vid. 
1,7  kst. uz vienu 
studentu semestr )  

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 vad t ja, grupu 
darba doc t ju, 
koncertmeistaru stundas 
semestr  – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju stundas: 
700 st sem. : 

ar vid. 80 
studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestr ; atska ot j-
m kslin. – 600 st. : 

ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu 
sp les metodika, DE 

30 : 6 = 5 + 0,5 
eks. = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

143,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

373/ 

 

25 

 

6. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

St gu instrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Kameransamblis 
iv. 

10 
(20 st kop  ar 

pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Orķestra repertu rs, 
eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

St gu kvartets, iv. 
Atska ot j-
m kslinieks 
(522 kst. gad  : ar 8 
sem. = 65,25 stundas : 
ar 39 studentiem = vid. 
1,7  kst. uz vienu 
studentu semestr )  

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 vad t ja, grupu 
darba doc t ju, 
koncertmeistaru stundas 
semestr  – 1300 
stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 600 st. 
: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

165,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

340/ 

 

22,5 

 

7. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu sp le, 
DE 
Koncertmeistars 

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 677,47 

159,82 837,29 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, grupu 
darba doc t ju, 
koncertmeistaru stundas 
semestr  – 1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju stundas: 
700 st sem. : 

ar vid. 80 
studentiem = vid. 

8,75 stundas 
semestr ; atska ot j-
m kslin. – 600 st. : 

ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

St gu kvartets, DE 
Atska ot j-m kslinieks 
(522 kst. gad  : ar 8 sem. 
= 65,25 stundas : ar 39 
studentiem = vid. 1,7  
kst. uz vienu studentu 
semestr )  

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 kop  ar pian.) 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Kolokvijs specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij , DE 

15/1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

126  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

287/ 

19 

 

8. semestrī  kop : EUR 1266,93 : 5 mēn. = € 253,39  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1520,32 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 13955,95 (trīspadsmit tūkstoši 
deviņi simti piecdesmit pieci euro 95centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gad  EUR 3489,- 
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 1097 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 137,13 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 274,25 stundas (uz 
vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 2,9 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop :  2871 stunda 

semestrī – 359  stundas  (2871 stunda : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 24 stundas (359 stunda : ar 15 ned m) 
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specializ cijas  Kontrabasa sp le 

viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 
Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 
pl n /dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 
= 3 kst. 

9,57 
 

28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 
v stur , iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 
= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

St gu instrumentu 
sp le, 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 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba 
doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 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 

Psiholo ija 
iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

151,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

349/ 

 

23 

 

1. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

2. 

St gu instrumentu 
atska ot jm kslas 
v ture, 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 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 
stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmet g s mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

48 
31 

9,57 
6,02 

459,36 
186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Orķestra repertu rs, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis, iv. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba 
doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 
(kst.slodze) 
1300 st., no 

t m docēt ju 
stundas: 700 

st sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 
st. : ar 80 stud. 
= 7,5stundas 

 
 
 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Ievads kultūras 
anal z , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati (Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bas un blakus 
ties bas, 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 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 
eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

171,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

409/ 

27 

 

2. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 
kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 
eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba 
doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 600 st. 
: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

139,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

334/ 

22 

 

3. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

4. 

 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 
+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 
eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klaviersp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 
(kst.slodze) 
1300 st., no 

t m docēt ju 
stundas: 700 

st sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 
st. : ar 80 stud. 
= 7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

142,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

364/ 

 

24 

 

4. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

5. 

Mūzikas v sture 
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 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 
eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

131  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

325/ 

 

22 

 

5. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

6. 

Mūzikas v sture 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 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 
eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu 
sp les metodika, DE 

30 : 6 = 5 + 0,5 
eks. = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

154,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

343/ 

 

23 

 

 

6. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

St gu instrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestra repertu rs, 
eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp les  
pedago . 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 vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

176,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

282/ 

 

19 

 

7. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu 
sp le, DE 
Koncertmeistars 

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 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 
specialit t , mūzikas 
v stur  un teorij , 
DE 

15/1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

136,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

247/ 

16,5 

 

8. semestrī  kop : EUR 1404,66 : 5 mēn. = € 280,93  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1685,59 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 15561,92  (piecpadsmit tūkstoši 
pieci simti sešdesmit viens euro 92 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gad  EUR 3890.48 
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 1203,5 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 150,44 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 301 stunda  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 2,3 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop :  2653 stundas 

semestrī – 331,5  stundas  (2653 stunda : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 22 stundas (331,5 stundas : ar 15 ned m) 
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Profesion l s bakalaura studiju programmas Instrument l  mūzika 
apakšprogrammas Stīgu instrumentu sp le specializ cijas   

ARFAS sp le 

viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 
Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 stud. 
= 3 kst. 

9,57 
 

28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 
v stur , iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 
= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

St gu instrumentu 
sp le, 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 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba 
doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 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 

Psiholo ija 
iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

151,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

349/ 

 

23 

 

1. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

2. 

St gu instrumentu 
atska ot jm kslas 
v ture, 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 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 
stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmet g s mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

48 
31 

9,57 
6,02 

459,36 
186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Orķestra repertu rs, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis, iv. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Ievads kultūras 
anal z , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati (Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bas un blakus 
ties bas, 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 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 
eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

171,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

409/ 

27 

 

2. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 
kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 
eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba 
doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 600 st. 
: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

139,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

334/ 

22 

 

3. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

4. 

 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 
+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 
eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klaviersp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 
(kst.slodze) 
1300 st., no 

t m docēt ju 
stundas: 700 

st sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 
st. : ar 80 stud. 
= 7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

142,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

364/ 

 

24 

 

4. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

5. 

Mūzikas v sture 
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 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 
eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

131  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

325/ 

 

22 

 

5. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

6. 

Mūzikas v sture 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 

St gu instrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kameransamblis 
eks. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu 
sp les metodika, DE 

30 : 6 = 5 + 0,5 
eks. = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

154,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

343/ 

 

23 

 

 

6. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

St gu instrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestra repertu rs, 
eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp les  
pedago . 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 vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

176,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

282/ 

 

19 

 

7. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

St gu instrumentu 
sp le, DE 
Koncertmeistars 

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 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 
specialit t , mūzikas 
v stur  un teorij , 
DE 

15/1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

136,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

247/ 

16,5 

 

8. semestrī  kop : EUR 1404,66 : 5 mēn. = € 280,93  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1685,59 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 15561,92  (piecpadsmit tūkstoši 
pieci simti sešdesmit viens euro 92 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gad  EUR 3890.48 
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 1203,5 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 150,44 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 301 stunda  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 2,3 studenti  

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop :  2653 stundas 

semestrī – 331,5  stundas  (2653 stunda : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 22 stundas (331,5 stundas : ar 15 ned m) 

specializ cijas KOKLES sp le 
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viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 
Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju pl n /dal ts 
ar grupas 

piepild jumu/kst. uz 
vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 8 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Ievads mūzikas v stur , iv 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un anal ze, 
iv 

30 : ar vid. 8 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Tradicion l  mūzika, iesk. 30 : ar vid. 1,5 
stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 46,11 237,51 

Kokles sp le, eks. 
Koncertmeistars 

48 
10 

9,57 
6,02 

459,36 
60,20 = 
519,56 

 
 

122,56 642,12 

Kok u ansamblis 
iesk. 

30 : ar vid. 3 studentiem = 
10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Solo dzied šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
 
5 

9,57 
 

6,02 

143,55 
 

30,10 = 
173,65 

40,96 214,61 

Klaviersp le, 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 

Psiholo ija 
iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
136  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

294/ 

19,5 
 

2. semestrī  kop : 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 anal ze, 
iv 

30 : ar vid. 8 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Laikmet g s mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Tradicion l  mūzika, iv. 30 : ar vid. 1,5 
stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 46,11 237,51 

Kokles sp le, eks. 
Koncertmeistars 

48 
10 

9,57 
6,02 

459,36 
60,20 = 
519,56 

122,56 642,12 

Kok u ansamblis 
iv. 

30 : ar vid. 3 
studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Solo dzied šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
5 

9,57 
6,02 

143,55 
30,10 = 
173,65 

40,96 214,61 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras anal z , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 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 

Psiholo ija 
eks. 
 

30 : 30 = 1 + 0,5 eks. 
= 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas kop  
137,5  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

309/ 

 

20,5 
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2. semestrī  kop : EUR 1543,70 : 5 mēn. = € 308,74 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1852,44 

 

       
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 
skaits (kst.) studiju 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kokles sp le, eks. 
Koncertmeistars 

33 
10 

 

9,57 
6,02 

315,81 
60,20 = 
376,01 

 
 

88,70 464,71 

Kok u ansamblis 
iesk. 

15 : ar vid. 3 
studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,88 59,73 

Solo dzied šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
 

5 

9,57 
 

6,02 

143,55 
 

30,10 = 
173,65 

40,96 214,61 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

30 
30 
 

9,57 
6,02 

287,10 
180,60 = 467,70 

110,33 578,03 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

152  

Kontaktstundu skaits semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

249/ 

 

16,5 

 

 

3. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

4. 

 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 
kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, eks. 

30 : 30 = 1 
kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Kokles sp le, eks. 
Koncertmeistars 

33 
10 

 

9,57 
6,02 

315,81 
60,20 = 
376,01 

 
 

88,70 464,71 

Kok u ansamblis 
eks. 

15 : ar vid. 3 
studentiem = 

5 kst. 

9,57 47,85 11,88 59,73 

Solo dzied šana, 
iesk. 
Koncertmeistars 

15 
 
5 

9,57 
 

6,02 

143,55 
 

30,10 = 
173,65 

40,96 214,61 

Klaviersp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

30 
30 

 

9,57 
6,02 

287,10 
180,60 = 

467,70 

110,33 578,03 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

155,17  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

269/ 

18 

 

4. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

5. 

Mūzikas v sture 
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 v sture un 
mūzikas literatūra, 
iesk. 

30 : ar vid. 1,5 
stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 46,11 237,51 

Kokles sp le, iv. 
Koncertmeistars 

33 
10 

 

9,57 
6,02 

315,81 
60,20 = 
376,01 

88,70 464,71 

Kok u ansamblis 
iesk. 

15 : ar vid. 3 
studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,88 59,73 

Br vais pavad jums 
un improviz cija, 
iesk. 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
15 
 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 
233,85 

55,17 289,02 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

143,6  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

270/ 

 

18 

 

5. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

6. 

Mūzikas v sture 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 v sture un 
mūzikas literatūra, 
eks. 

30 : ar vid. 1,5 
stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 46,11 237,51 

Kokles sp le, iv. 
Koncertmeistars 

33 
10 

 

9,57 
6,02 

315,81 
60,20 = 
376,01 

88,70 464,71 

Kok u ansamblis 
iv. 

15 : ar vid. 3 
studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,88 59,73 

Br vais pavad jums 
un improviz cija, 
iesk. 

30  9,57 287,10 67,73 354,83 

Radniec go 
instrumentu sp le, 
iesk.  

15 : ar vid.1,5 
stud. = 10 kst. 
+ ind. 15 = 25 

kst. 

9,57 239,25 56,44 295,69 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kokles sp les 
metodika, DE 
 

30 : ar vid. 1,5 
stud. = 20 + DE 
0,5 = 20,5 kst. 

9,57 
 
 

196,19 46,28 242,47 

Kokles sp les  
pedago . prakse, 
iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Diri šana, 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 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

222  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

333/ 

 

22 

 

 

6. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Mūzikas v sture 
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 sp le, iv. 
Koncertmeistars 

45 
10 

9,57 
6,02 

 

430,65 
+ 60,20 = 

490,85 
 

115,79 606,64 

Kok u ansamblis 
eks. 

30 : ar vid. 3 
studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Radniec go 
instrumentu sp le, 
iesk.  

15 : ar vid.1,5 
stud. = 10 kst. 
+ ind. 15 = 25 

kst. 

9,57 239,25 56,44 295,69 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Kokles sp les  
pedago . prakse, 
DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 
15 
 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 
233,85 

55,17 289,02 

Aranž šana, iesk. 30 
 

9,57 
 

287,10 
 

67,73 354,83 

Darbs ar ansambli, 
iesk 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

214  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

315/ 

 

21 

 

7. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  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 v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kokles sp le, DE 
Koncertmeistars 

45 
10 

9,57 
6,02 

 

430,65 
+ 60,20 = 

490,85 
 

115,79 606,64 

Diri šana, eks. 
Koncertmeistars 

15 
15 
 

9,57 
6,02 

143,55 
90,30 = 233,85 

55,17 289,02 

Aranž šana, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar ansambli, 
eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kok u ansamblis 
DE 
 

30 : ar vid. 3 
studentiem = 10 
kst. + DE 3 st. = 

13 kst. 

9,57 
 
 

124,41 
 
 

29,35 
 
 

157,76 

 

 

Kolokvijs specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij , DE 

15/ 1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

152,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

222/ 

 

15 

 

8. semestrī  kop : EUR 1698,99 : 5 mēn. = € 339,80  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2038,79 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 17467,33  (septiņpadsmit 
tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro 33 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = 
vid. akadēm. gad  EUR 4366,83  
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 1312,77 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 164,1 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 328,2 stundas (uz 
vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 2,5 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop : 2261 stunda  
semestrī – 282,5  stundas (2261 stunda : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 19 stundas (282,5 stundas : ar 15 ned m) 
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 specializ cijas  IT RAS sp le 

viena studenta studiju izmaksas 
 

Semes-
tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 
(kst.) studiju 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. uz 
vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

it ras sp les 
att st bas v sture, 
iesk. 

15 : ar vid. 1,5 
stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Ievads mūzikas 
v stur , iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 
anal ze, 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 

it ras sp le, 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 

Klaviersp le, 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 

Psiholo ija 
iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

106  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

264/ 

 

17,5 

 

 

1.semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

2. 

it ras sp les 
att st bas v sture, 
eks. 

15 : ar vid. 1,5 
stud. = 10 kst. 
+ 0,5 = 10,5 

9,57 

 

100,49 23,71 124,20 

Mūzikas teorija un 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 8 
stud. = 3,75 

kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Laikmet g s 
mūzikas v sture, 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 

it ras sp le, 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 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras 
anal z , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati (Darba 
tiesisk s attiec bas, 
autorties bas un 
blakus ties bas, 
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 

Psiholo ija 
eks. 
 

30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

108  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

279/ 

 

18,5 

 

 

2. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 
kst. 

 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 
kst. 

 

9,57 9,57 2,26 11,83 

it ras sp le, 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 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

77  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

219/ 

 

14,5 

 

 

3.semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

4. 

 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 
kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, eks. 

30 : 30 = 1 
kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

it ras sp le, 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 

Klaviersp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

80,17  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

249/ 

16,5 

 

4. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

5. 

Mūzikas v sture 
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 

it ras sp le, 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 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

68,6  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

210/ 

 

14 

 

5. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

6. 

Mūzikas v sture 
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 

it ras sp le, 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 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

it ras sp les 
metodika, DE 
 

30 : ar vid. 1,5 
stud. = 20 + 

DE 0,5 = 20,5 
kst. 

9,57 
 
 

196,19 46,28 242,47 

it ras sp les  
pedago . 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 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

112  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

273/ 

 

18 

 

 

6. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

it ras sp le, 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 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

it ras sp les  
pedago . prakse, 
DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Aranž šana, 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 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

119  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

270/ 

 

18 

 

 

7. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Aranž šana, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

it ras sp le, 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 specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij , DE 

15/ 1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

97,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

207/ 

 

14 

 

8. semestrī  kop : EUR 1113,33 : 5 mēn. = € 222,67  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1336,- 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 10487,90  (desmit tūkstoši četri 
simti astoņdesmit septiņi euro 90 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gad  EUR 2621,98  
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 768,27 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 96,03 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 192,08 stundas (uz 
vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 4,2 studenti  
 

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop : 1971 stunda  
semestrī – 246,38  stundas (1971 stunda : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 16,6stundas (246,38 stundas : ar 15 ned m) 

 

 

apakšprogrammas Pūšaminstrumentu sp le  
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viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 
Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

Pūšaminstrumentu/sit
aminstrumentu 
atska ot jm kslas 
v sture, 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 
v stur , iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 
= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Pūšaminstrumentu 
sp le, 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 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba 
doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 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 

Psiholo ija 
iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

131,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

379/ 

 

25 

 

1. semestrī  kop : 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 
kop  EUR 
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pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

 

2. 

Pūšaminstrumentu/sit
aminstrumentu 
atska ot jm kslas 
v sture, 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 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 
stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmet g s mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pūšaminstrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

48 
31 

9,57 
6,02 

459,36 
186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Orķestra repertu rs, 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 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, grupu 
darba doc t ju, 
koncertmeistaru stundas 
semestr  – 1300 
stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 600 st. 
: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 
 
 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Ievads kultūras 
anal z , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati (Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bas un blakus 
ties bas, 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 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 
eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

148,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

409/ 

27 

 

2. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

tarifs EUR izmaksa EUR kop  EUR 

 

3. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 
kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pūšaminstrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, 
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 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba 
doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 600 st. 
: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

116,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

334/ 

22 

 

3. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

4. 

 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 
+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pūšaminstrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, 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 

Klaviersp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 
(kst.slodze) 
1300 st., no 

t m docēt ju 
stundas: 700 

st sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 
st. : ar 80 stud. 
= 7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

119,42  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

364/ 

 

24 

 

4. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

5. 

Mūzikas v sture 
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 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, 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 vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

107,85  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

325/ 

 

22 

 

5. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

6. 

Mūzikas v sture 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 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Radniec gais 
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 vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pūšaminstrumentu 
sp les metodika, DE 

30 : 3 = 10 + 0,5 
eks. = 10,5 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

151,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

358/ 

 

23,5 

 

 

6. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Pūšaminstrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestra repertu rs, 
eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp les  
pedago . 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 vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

153,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

310/ 

 

20,5 

 

7. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kop  
EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pūšaminstrumentu 
sp le, DE 
Koncertmeistars 

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 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 
specialit t , mūzikas 
v stur  un teorij , 
DE 

15/1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

113,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

247/ 

16,5 

 

8. semestrī  kop : EUR 1130,44 : 5 mēn. = € 226,09  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1356,53 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 13286,36  (trīspadsmit tūkstoši 
divi simti astoņdesmit seši euro 36 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gad  EUR 3321,59 
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 1041,27 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 130,16 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 260,5 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 3 studenti  

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop :  2726 stundas 

semestrī – 340,75  stundas  (2726 stundas : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 22,5 stundas (340,75 stundas : ar 15 ned m) 
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 apakšprogrammas Sitaminstrumentu sp le  
viena studenta studiju izmaksas 

Semes-
tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 
(kst.) studiju 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. uz 
vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

Pūšaminstrumentu/sit
aminstrumentu 
atska ot jm kslas 
v sture, 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 
v stur , iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 
= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Sitaminstrumentu 
sp le, 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 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba 
doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 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 

Psiholo ija 
iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

134,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

379/ 

 

25 

 

1. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

2. 

Pūšaminstrumentu/sit
aminstrumentu 
atska ot jm kslas 
v sture, 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 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 
stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmet g s mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Sitaminstrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

48 
31 

9,57 
6,02 

459,36 
186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Orķestra repertu rs, 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 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, grupu 
darba doc t ju, 
koncertmeistaru stundas 
semestr  – 1300 
stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 600 st. 
: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 
 
 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Ievads kultūras 
anal z , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati (Darba tiesisk s 
attiec bas, 
autorties bas un blakus 
ties bas, 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 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 
eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

151,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

409/ 

27 

 

2. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 
kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Sitaminstrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, 
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 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba 
doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 600 st. 
: ar 80 stud. = 

7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

119,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

334/ 

22 

 

3. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

4. 

 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 
+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Sitaminstrumentu sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, 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 

Klaviersp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 
(kst.slodze) 
1300 st., no 

t m docēt ju 
stundas: 700 

st sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 
st. : ar 80 stud. 
= 7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des un 
vad šanas 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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

122,42  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

364/ 

 

24 

 

4. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

5. 

Mūzikas v sture 
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 sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, 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 vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

110,85  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

325/ 

 

22 

 

5. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

6. 

Mūzikas v sture 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 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Orķestra repertu rs, 
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 vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 

st. : ar 80 stud. = 
7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Sitaminstrumentu 
sp les metodika, DE 

30 : 3 = 10 + 
0,5 eks. = 10,5 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, 
iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

139,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

343/ 

 

23 

 

 

6. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Sitaminstrumentu 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestra repertu rs, 
eks. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp les  
pedago . 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 vad t ja, 
grupu darba 
doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 
(kst.slodze) 
1300 st., no 

t m docēt ju 
stundas: 700 

st sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = 
vid. 8,75 

stundas 
semestr ; 

atska ot j-
m kslin. – 600 
st. : ar 80 stud. 
= 7,5stundas 

 
 
 
 
 

9,57 
 
 
 
 

6,02 

 
 
 
 
 

83,74 
 
 
 
 

45,15 
= 128,89 

 
30,41 

 

159,30 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

156,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

310/ 

 

20,5 

 

7. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kop  
EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Sitaminstrumentu 
sp le, DE 
Koncertmeistars 

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Orķestris, iesk. 
(prakses vad t ja, 
grupu darba doc t ju, 
koncertmeistaru 
stundas semestr  – 
1300 stundas)  

100 (kst.slodze) 
1300 st., no t m 

docēt ju 
stundas: 700 st 

sem. : 
ar vid. 80 

studentiem = vid. 
8,75 stundas 

semestr ; 
atska ot j-

m kslin. – 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 
specialit t , mūzikas 
v stur  un teorij , 
DE 

15/1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

121,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

247/ 

16,5 

 

8. semestrī  kop : EUR 1203,79 : 5 mēn. = € 240,76  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1444,55 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 13447,48  (trīspadsmit tūkstoši 
četri simti četrdesmit septiņi euro 48 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gad  EUR 3361,87 
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 1055,77 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 131,97 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 264 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 3 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop :  2711 stundas 

semestrī – 339  stundas  (2711 stundas : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 22,5 stundas (339 stundas : ar 15 ned m) 
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apakšprogrammas Džeza mūzika 

viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 
Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

Improviz cija, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 
= 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Ievads mūzikas 
v stur , 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 
v sture, iv. 

30 : ar vid. 4 stud. 
= 7,5 kst. 

9,57 
 

71,78 16,93 88,71 

Instrumenta sp le 
(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 
klaviersp le/(pianistie
m – sintezators), iv  

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza vok ls, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 
= 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Sitaminstrumentu 
komplekta sp les 
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 

Psiholo ija 
iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

99,25  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze) 

  

 

309/ 

 

20,5 

 

1. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

2. 

Improviz cija, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Laikmet g s 
mūzikas v sture, 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 
v sture, iv. 

30 : ar vid. 4 
stud. = 7,5 kst. 

9,57 
 

71,78 16,93 88,71 

Instrumenta sp le 
(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 
klaviersp le/(pianistie
m – sintezators) , iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Džeza vok ls, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Sitaminstrumentu 
komplekta sp les 
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 
anal z , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati (Darba 
tiesisk s attiec bas, 
autorties bas un 
blakus ties bas, 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 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) eks. 

30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

110,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

354/ 

23,5 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

Improviz cija, 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 
v sture, iv. 

30 : ar vid. 4 
stud. = 7,5 kst. 

9,57 
 

71,78 16,93 88,71 

Instrumenta sp le 
(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 

Aranž šana, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Džeza 
klaviersp le/(pianistie
m – sintezators) , iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 
komplekta sp les 
pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Basa sp les 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  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

113,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

309/ 

 

20,5 

 

3. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

4. 

 

Improviz cija, 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 
v sture, iv. 

30 : ar vid. 4 
stud. = 7,5 kst. 

9,57 
 

71,78 16,93 88,71 

Instrumenta sp le 
(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 

Aranž šana, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Džeza 
klaviersp le/(pianistie
m – sintezators) , iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 
komplekta sp les 
pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Basa sp les 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  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

 

119,42 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

339/ 

22,5 

 

4. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improviz cija, 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 
v sture, iv. 

15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Instrumenta sp le 
(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 

Kompoz cija, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Aranž šana, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Džeza 
klaviersp le/(pianistie
m – sintezators) , eks. 

18 9,57 172,26 40,64 212,90 

Sitaminstrumentu 
komplekta sp les 
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 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Izv le, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

134,10  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

318/ 

 

21 

 

 

5. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improviz cija, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 

kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Roka un 
popmūzikas 
v sture, eks. 

30 : ar vid. 4 
stud. = 7,5 kst. 
+ 0,5 eks. = 8 

kst. 

9,57 
 

76,56 18,06 94,62 

Instrumenta sp le 
(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 

Kompoz cija, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 

kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Aranž šana, 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 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp les 
metodika, DE 

30 : 1,5 = 20 + 
0,5 eks. = 20,5 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, 
iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Izv le, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

138,75 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

288/ 

19 

 

6. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Improviz cija, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 

kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Instrumenta sp le 
(galvenais 
instruments), eks. 

33 
 

9,57 
 

287,10 67,73 390,31 

 

Kompoz cija, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 

kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Aranž šana, eks. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 
kst. + 0,5 = 

4,25 

9,57 
 

40,67 9,59 50,26 

Perkusiju sp le, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 

kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Mūzikas 
tehnolo ija, 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 
produc šana, iesk. 

10 
 

9,57 
 

95,70 
 

22,58 
 

118,28 

 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, 
DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

114,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

283/ 

19 

 

7. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

8. 

Kompoz cija, eks. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 kst. 

+ 0,5 = 4,25 

9,57 
 

40,67 9,59 50,26 

Perkusiju sp le, iv. 15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Mūzikas tehnolo ija, 
iv. 

15 : ar vid. 4 
stud. = 3,75 kst. 

9,57 
 

35,89 8,47 44,36 

Ierakstu produc šana, 
iv. 

10 
 

9,57 
 

95,70 
 

22,58 
 

118,28 

 

Instrumenta sp le 
(galvenais 
instruments), DE - 
koncerteks mens 

33 
 

9,57 
 

287,10 67,73 390,31 

 

Džeza kombo 
(ansamblis), DE - 
koncerteks mens 

45 : ar 6 stud. = 
7,5 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kolokvijs 
specialit t , mūzikas 
v stur  un teorij , 
DE 

15/1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

64,75  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

 

175/ 

 

11,5 

 

 

 

 

 

 

8. semestrī  kop : EUR 765,86 : 5 mēn. = € 153,17  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 919,03 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 12710,58  (divpadsmit tūkstoši 
septiņi simti desmit euro 58 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. 
gad  EUR 3177,65 
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 895,52 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 112 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 224 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 3,5 studenti  

 

 

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop :  2375 stundas 

semestrī – 297  stundas  (2375 stunda : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 20 stundas (297 stundas : ar 15 ned m) 
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apakšprogrammas V sturisko instrumentu sp le  
specializ cija Stīgu instrumentu/Pūšaminstrumentu 

viena studenta studiju izmaksas 

 
Semes-

tris 
Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

St gu/pūšam 
instrumentu sp les 
v sture 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 
v stur , iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 
= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Instrumenta sp le, 
iesk. 
Koncertmeistars 
 

48 
31 

9,57 
6,02 

459,36 
186,62 = 645,98 

152,39 798,37 

Br v  ornamentisk  
improviz cija, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Baroka orķestris, iesk. Diri . 100 : ar vid. 
4 stud. = 25 kst. 

Atska ot jm kslin. 
150 : ar vid. 4 stud. 
= 37,5 = 62,5 kst. 

 

9,57 
 

4,81 

239,25 
 

180,38 
= 419,63 

98,99 518,62 

Sen s 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 

Psiholo ija 
iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

188  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze) 

  

 

364/ 

 

24 

 

1. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

2. 

St gu/pūšam 
instrumentu sp les 
v sture 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 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 
stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmet g s 
mūzikas v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 
 

48 
31 

9,57 
6,02 

459,36 
186,62 = 
645,98 

152,39 798,37 

Br v  ornamentisk  
improviz cija, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Baroka orķestris, 
iesk. 

Diri . 100 : ar 
vid. 4 stud. = 25 

kst. 
Atska ot jm ksl

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 

Sen s mūzikas 
ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 
studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Ievads kultūras 
anal z , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati (Darba 
tiesisk s attiec bas, 
autorties bas un 
blakus ties bas, 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 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) eks. 

30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

189,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

379/ 

25 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

St gu/pūšam 
instrumentu sp les 
v sture un teorija, 
iesk. 

15 : ar vid. 1,5 
stud. = 10 kst. 

9,57 
 

95,70 22,58 118,28 

Mūzikas v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Baroka orķestris, 
iesk. 

Diri . 100 : ar 
vid. 4 stud. = 25 

kst. 
Atska ot jm ksl

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 

Sen s mūzikas 
ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 
studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s kontaktstundas 
kop  

 

145,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze) 

  

 

319/ 

 

21 

 

 

3. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

4. 

 

St gu/pūšam 
instrumentu sp les 
v sture un teorija, 
eks. 

15 : ar vid. 1,5 
stud. = 10 + 

0,5  = 10,5 kst. 

9,57 
 

100,49 23,70 124,19 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 
kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, eks. 

30 : 30 = 1 
kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Instrumenta sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Baroka orķestris, 
iesk. 

Diri . 100 : ar 
vid. 4 stud. = 25 

kst. 
Atska ot jm ksl

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 

Sen s mūzikas 
ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 
studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

 

149,17 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
nedēļ  (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

349/ 

23 

 

4. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

5. 

Mūzikas v sture 
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 sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Radniec g  
instrumenta sp le, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Baroka orķestris, 
iesk. 

Diri . 100 : ar 
vid. 4 stud. = 25 

kst. 
Atska ot jm ksl

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 

Sen s mūzikas 
ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 
studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

157,10  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

325/ 

 

21,5 

 

 

5. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

6. 

Mūzikas v sture 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 sp le, 
eks. 
Koncertmeistars 

33 
21 

9,57 
6,02 

315,81 
126,42 = 
442,23  

104,32 546,55 

Radniec g  
instrumenta sp le, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Baroka orķestris, 
iesk. 

Diri . 100 : ar 
vid. 4 stud. = 25 

kst. 
Atska ot jm ksl

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 

Sen s mūzikas 
ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 
studentiem = 10 

kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp les 
metodika, DE 

30 : 1,5 = 20 + 
0,5 eks. = 20,5 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, 
iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

 

195,5 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze) 

  

 

343/ 

 

23 

 

 

6. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Instrumenta sp le, 
eks. 
Koncertmeistars  

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Baroka orķestris, 
iesk. 

Diri . 100 : ar 
vid. 4 stud. = 25 

kst. 
Atska ot jm ksl

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 

Sen s mūzikas 
ansamblis, eks. 

40 : ar 3 
studentiem = 

13,5 kst. 

9,57 129,20 30,48 159,68 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, 
DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

 

191  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze) 

  

 

305/ 

 

20 

 

 

7. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp le, 
DE 
Koncertmeistars  

45 
41 

9,57 
6,02 

430,65 
246,82  = 

677,47 

159,82 837,29 

Baroka orķestris, DE Diri . 100 : ar 
vid. 4 stud. = 25 

kst. 
Atska ot jm ksl

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 
specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij , DE 

15/1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

153  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

217/ 

 

14,5 

 

 

 

 

 

8. semestrī  kop : EUR 1409,15 : 5 mēn. = € 281,83  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 1690,98 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 16109,06  (sešpadsmit tūkstoši 
viens simts deviņi euro 06 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. 
gad  EUR 4027,27 
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 1368,77 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 171,1 stunda  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 342,2 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 2,3 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop :  2601 stunda 

semestrī – 325  stundas  (2601 stunda : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 21,5 stundas (325 stundas : ar 15 ned m) 
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apakšprogrammas V sturisko instrumentu sp le  
specializ cija Taustiņinstrumentu sp le (klavesīns, ērģeles) 

viena studenta studiju izmaksas 

 
Semes-

tris 
Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 
tarifs 
EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

1. 

Tausti instrumentu 
sp les v sture 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 
v stur , iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 
= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Klaves na sp le/ 
r e sp le, iesk. 

 

48 
 

9,57 
 

459,36 
 

108,36 567,72 

Br v  ornamentisk  
improviz cija, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klaves na/ r e -
pavad jums (continuo), 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sen s 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 

Psiholo ija 
iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

 

109,50  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze) 

  

 

279/ 

 

18,5 

 

 

1. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

2. 

Tausti instrumentu 
sp les v sture 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 
anal ze, iv 

30 : ar vid. 10 
stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmet g s 
mūzikas v sture, iv 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Klaves na sp le/ 
r e sp le, eks. 

 

48 
 

9,57 
 

459,36 
 

108,36 567,72 

Br v  ornamentisk  
improviz cija, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klaves na/ r e -
pavad jums 
(continuo), iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sen s mūzikas 
ansamblis, iesk. 

30 : ar 3 
studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Ievads kultūras 
anal z , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati (Darba 
tiesisk s attiec bas, 
autorties bas un 
blakus ties bas, 
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 

Psiholo ija 
(t.sk. soci l  
psiholo ija) eks. 

30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

111  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze) 

  

 

294/ 

 

19,5 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

3. 

Tausti instrumentu 
sp les v sture un 
teorija, iesk. 

15 : ar vid. 1,5 
stud. = 10 kst. 

9,57 
 

95,70 22,58 118,28 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 
kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Klaves na sp le/ 
r e sp le, eks. 

33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Klaves na/ r e -
pavad jums 
(continuo), eks. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Sen s mūzikas 
ansamblis, eks. 

30 : ar 3 
studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

 

82  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze) 

  

 

239/ 

 

14 

 

 

3. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

4. 

 

Tausti instrumentu 
sp les v sture un 
teorija, eks. 

15 : ar vid. 1,5 
stud. = 10 + 

0,5  = 10,5 kst. 

9,57 
 

100,49 23,70 124,19 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 
kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, eks. 

30 : 30 = 1 
kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klaves na sp le/ 
r e sp le, eks. 

33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Klaves na/ r e -
pavad jums 
(continuo), eks. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Sen s mūzikas 
ansamblis, eks. 

30 : ar 3 
studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati  
(Projektu izstr des 
un vad šanas 
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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 
0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

 

85,67 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

269/ 

 

18 

 

 

4. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

5. 

Mūzikas v sture 
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 

Klaves na sp le/ 
r e sp le, eks. 

33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Radniec g  
instrumenta sp le, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klaves na/ r e -
pavad jums 
(continuo), eks. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Sen s mūzikas 
ansamblis, eks. 

30 : ar 3 
studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 
10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

93,6  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

245/ 

 

16,5 

 

 

5. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

6. 

Mūzikas v sture 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 

Klaves na sp le/ 
r e sp le, eks. 

33 
 

9,57 
 

315,81 
 

74,50 390,31 

Radniec g  
instrumenta sp le, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klaves na/ r e -
pavad jums 
(continuo), iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Sen s mūzikas 
ansamblis, eks. 

30 : ar 3 
studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klaves na/ r e - 
sp les metodika, DE 

30 : 1,5 = 20 + 
0,5 eks. = 20,5 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, 
iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

 

132 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze) 

  

 

263/ 

 

17,5 

 

 

6. semestrī  kop : 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 
pl n /dal ts ar 

grupas 
piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

7. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Klaves na sp le/ 
r e sp le, eks. 

 

45 
 

9,57 
 

430,65 
 

101,59 532,24 

Klaves na/ r e -
pavad jums 
(continuo), eks. 

35 9,57 334,95 79,01 413,96 

Sen s mūzikas 
ansamblis, eks. 

40 : ar 3 
studentiem = 

13,5 kst. 

9,57 129,20 30,48 159,68 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta sp les  
pedago . prakse, 
DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

 

122,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze) 

  

 

240/ 

 

16 

 

 

7. semestrī  kop : 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 

pl n /dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 
tarifs EUR 

Kontaktstundu 
izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 
kop  EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  
2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 
est tika, iesk. 

30 : 30 = 1 
kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Klaves na sp le/ 
r e sp le, DE 

 

45 
 

9,57 
 

430,65 
 

101,59 532,24 

Sen s mūzikas 
ansamblis, DE 

30 : ar 3 
studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Kolokvijs 
specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij , DE 

15/1,5 9,57 
 

14,36 3,39 17,75 

Apmaks t s 
kontaktstundas kop  

59,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 
 

nedēļ  (studenta nedēļas 
kontaktstundu slodze)  

 

147/ 

 

10 

 

 

 

 

 

8. semestrī  kop : EUR 703,76 : 5 mēn. = € 140,75  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 844,51 

 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kop  EUR 11294,58  (vienpadsmit tūkstoši 
divi simti deviņdesmit četri euro 58 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. 

akadēm. gad  EUR 2823,65 
Apmaks tais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kop  – 795,77 stundas. 

Apmaks tais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 99,5 stundas  

Apmaks tais kontaktstundu skaits akadēmiskaj  gad  vidēji: 199 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gad  – ir 4 studenti  

 

 

Studentu kontaktstundu vidēj  slodze no 1. – 8.semestrim kop :  1976 stundas 

semestrī – 247  stundas  (1976 stundas : ar 8 sem.) 
studentu kontaktstundu slodze nedēļ : 16,5 stundas (247 stundas : ar 15 ned m) 
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4) Salīdzin jums ar vienu t da paša līmeņa un t dam pašam studiju virzienam atbilstošu 
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvij  tiek īstenota) un vismaz div m Eiropas 
Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programm m 

Latvij  š da studiju programma tiek stenota tikai JVLMA.  
Studiju programmas saturs, stenošanas periods, uz emšanas pras bas, kompetences 

v rt juma apraksts  ir sal dzin ts  ar Eiropas konservatoriju asoci cijas Polifonia (m jas lapas 
adrese: www.polifonia-tn.org.) izstr d tajiem studiju programmas satura krit rijiem. Eiropas 
konservatoriju asoci cijas izstr d tais augst k s mūzikas izgl t bas saturs un krit riji 
pamatojas uz Dublinas deskriptiem. 

Sal dzin jum  ar tematiski radniec g m programm m citu valstu izgl t b  varam atrast 
gan l dz bas, gan atšķir bas. Eiropas Savien bas valstu mūzikas augstskolu sal dzin t s studiju 
programmas ir starptautiski akredit tas un diplomi ir starptautiski atz ti, kas liecina par 
pied v to programmu stenošanas augstu kvalit ti. 

ES valstu augst k s izgl t bas sist m  t pat k  JVLMA studiju programmas apjoms 
tiek noteikts saska  ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums ar  
ir četri gadi, studiju programmas apjoms ar  ir ECTS 240 KP. Pamatatšķir bas ir studiju kursu 
nosaukumos un studiju pl na izveides struktūr , profesion lo un profesion l s specializ cijas 
studiju kursu saturs galvenok rt saist s ar izv l t s specialit tes apguvi, visp rizgl tojošo un 
pedago isko kursu saturs bieži vien netiek apgūts. 

Lai rvalstu augstskolu studenti apgūtu k du no pied v taj m studiju programmas 
da m, ar  vi iem j būt iepriekš jam sagatavot bas l menim  atbilstošajos m c bu priekšmetos, 
kuri nor d ti attiec gi izv l t s programmas da .  

Veikt  anal ze auj secin t, ka kopum  JVLMA pied v t  profesion l  bakalaura studiju 
programma Instrumentālā mūzika sav  pašreiz j  veidol  ir saturiski daudzpus g ka un  
mūziķu-instrument listu sagatavot bas l menis atbilst Eiropas izgl t bas telp  pie emtajiem 
standartiem. Profesion lajiem mūziķiem ir nodrošin tas iesp jas str d t par instrumenta sp les 
pedagogiem profesion laj s mūzikas izgl t bas iest d s, jo ierobežot s izv les da  studenti 
apgūst pedagoga darbam nepieciešam s zin šanas un prasmes. Sniedzam dažus studiju 
programmu sal dzin juma  piem rus. 

 
Profesion l  bakalaura studiju programma Instrumentālā mūzika, specializ cija 

Taustiņinstrumentu sp le, profils Klaviersp le un profesion l  ma istra studiju programmas 
Mūzika, apakšprogrammas Instrumentālā mūzika, specializ cijas Taustiņinstrumentu sp le profils 
Klaviersp le ir sal dzin tas ar Lietuvas Mūzikas un te tra akad mijas un Igaunijas Mūzikas un 
te tra akad mijas studiju programm m. 

Vis s augstskol s apgūstam  repertu ra pras bas ir l dz gas, atšķiroties tikai nacion lo 
komponistu repertu ram, daž du stilu klaviermūzikas sadal jumam pa semestriem un 
(nenoz m g  m r ) hronometr žai p rbaud jumos. Š s atšķir bas saist tas ar  ar Igaunijas 
bakalaura un ma istra studiju programmu ilguma atšķir b m no JVLMA un LMTA studiju 
programm m.  

Lietuvas Mūzikas un te tra augstskolas studiju programma profil  Klaviersp le iek auj 
studiju kursu Lapas lasīšana, kurš JVLMA Klavieru katedras skat jum  vair k atbilst profilu 
Kameransamblis un Klavierpavadījums saturam. 

Uz emšanas pras bas p rbaud jum  Klaviersp le Lietuvas Mūzikas un te tra akad mijas, 
Igaunijas Mūzikas un te tra akad mijas un J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mijas 
uz emšanas dokumentos praktiski neatšķiras – vis s augstskol s profesion l  atbilst ba tiek 
v rt ta p c l dzv rt ga klasisk s klaviermūzikas repertu ra. 

 
Studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Taustiņinstrumentu sp le 

specializ cijas r e sp le sal dzin jums ar Igaunijas Mūzikas akad mijas un Lietuvas Mūzikas un 
Te tra akad mijas studiju programm m  

 
 
 

http://www.polifonia-/
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Salīdzin juma 
parametri 

JVLMA  Igaunijas Mūzikas un  
Te tra akad mija  

Lietuvas Mūzikas un 
Te tra akad mija  

Studiju 
programmas 
l menis  

Otrais profesion l s 
augst k s izgl t bas 
l menis (bakalaurs)  

M kslu bakalaurs (angl.- 
Bachelor of Arts)  

Bakalaurs  

Iegūstamais 
gr ds/kvalifik cija  

Profesion lais bakalaura 
gr ds mūzik , r elnieks  

Profesion ls r elnieks, 
bazn cas mūziķis  

Profesion lais bakalaura 
gr ds mūzik   

Pras bas uz iepriekš jo izgl t bu  
Izgl t bu 
apliecinošie 
dokumenti:  

Atest ts par visp r jo 
izgl t bu, sekmju 
izraksts un Centraliz to 
eks menu sertifik ts 
Latviešu valodā un 
literatūrā, Svešvalodā  
vai  
Diploms par 
profesion lo vid jo 
izgl t bu, sekmju 
izraksts un Centraliz to 
eks menu sertifik ts 
Latviešu valodā un 
literatūrā, Svešvalodā  

Vidusskolas vai ekvivalentas 
izgl t bas diploms, muzik l  
izgl t ba  

Vidusskolas vai 
ekvivalentas izgl t bas 
diploms, muzik l  izgl t ba  

Iest jp rbaud jumi/  
pras bu saturs  

* Eks mens rģeļsp l , 
reflektantam j atska o:  
1) J.S.Baha divda u vai 
vair kda u polifonisks 
cikls r el m (piem., 
Prelūdija un fūga, 
Tokāta un fūga, 
Fantāzija un fūga, 
Kancona re minor  
BWV 588 vai tml.), 
iz emot Astoņas mazas 
prelūdijas un fūgas 
BWV 553-560. Var 
sp l t ar  k du no 
atsevišķaj m fūg m, bet 
tad j atska o v l otrs 
J.S.Baha ska darbs;  
2)v cu baroka laika 
kor prelūdija cantus 

firmus tehnik  (diviem 
manu iem un ped lim);  
3)romantisma laika 
ska darbs vai cikla da a 
(vismaz 7’- 8’);  
4)20.-21. gadsimta 
r e darbs.  

* Kolokvijs rģeļsp l .  
Kolokvijs mūzikas 
literatūrā un teorijā.  

* Eks mens instrumenta sp l  
(reflektants var izv l ties - 
r e u vai klavieru programmu)  
R E U pr.pras bas:  

1) pirms J.S.Baha dz vojuša 
komponista darbs;  
2) J.S.Baha darbs;  
3) romantisma laikmeta darbs;  
4) dot s melodijas 
harmoniz cija;  
5) dot s četrbals g s t mas 
improviz ts turpin jums;  
6) las šana no lapas.  
KLAVIERU pr.pras bas:  
1) polifons darbs;  
2) lielas formas darbs (son t  
tikai 1.da a vai 2.un 3.da a)  
3) maz kas formas darbs;  
4) dot s melodijas 
harmoniz cija;  
5) dot s četrbals g s t mas 
improviz ts turpin jums;  
6) las šana no lapas.  
* Intervija - jaut jumi par 
mūziku, kultūru, reflektanta 
redzesloku  
* Dzirdes un harmonijas 
p rbaud. eks meni  

* Eks mens instrumenta 
sp l  (reflektants var 
izv l ties - r e u vai 
klavieru programmu).  

R E U pr.pras bas:  
1) polifons cikls (prelūdija 
un fūga); 2) kor prelūdija 
cantus firmus tehnik ; 3) 
izv rsts romantisks darbs 
[progr.garums=20-25 min.]  
KLAVIERU pr.pras bas:  
1) polifons darbs (piem., 
J.S.Baha Prelūdija un fūga 
no LTK vai tr sbals ga 
invencija, vai da as no 
sv tas); 2) lielas formas 
darbs (son tes Allegro vai 
rondo, vai vari cijas); 3) 
et de vai virtuozs 
ska darbs.  
Piez me: Reflektantiem ar 
nepiln gu r e u izgl t bu 
iesp jams kombin ts r e u 
un klavieru eks mens: 1) 
polifons darbs; 2) lielas 
formas darbs; 3) ska darbs.  
* P rrunas par r e mūziku, 
kultūras un m kslas 
jaut jumiem u.c.  

Programmas 
stenošanas ilgums 

un apjoms (gadi, 
KP)  

4 gadi, 8 semestri, 
LV 160 KP/240 ECTS 

4 gadi 
240 ECTS 

4 gadi 
240 ECTS 
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Pl notie rezult ti  Profesion li p rvalda 
r e sp li 

visdaž d kajos žanros 
vid jas sarež t bas 

repertu r , kvalitat vi to 
atska ojot koncertu un 

dievkalpojumu 
vajadz b m, 

var str d t k  solists vai 
k  pavad t js; iegūtas 
r e sp les pedagoga 

ties bas. 

Zin šanas; profesija; iesp ja 
t l k m studij m ma istrantūr ; 

profesion ls r elnieks un 
bazn cmūziķis - var str d t k  
solists vai k  pavad t js, vai k  

pedagogs un k  r elnieks 
Igaunijas Luterisk s Bazn cas 

draudz s. 

r elnieks – izpild t js, 
r elnieks - pedagogs. 

Studiju 
programmas 
nosl guma 
p rbaud jumi/ 
pras bas  

Valsts p rbaud jums 
Koncerteks mens 

rģeļsp l : 
Pras bas: 50-60 min. 

programma: 1)J.S.Baha 
lielas formas polifons 

darbs; 
2)romant./laikmet g s 
mūzikas lielas f.darbs 

vai vair kas cikla da as; 
3)vair ki maz kas 
f.darbi, v lams, ar  

latv.mūzika. 
Kolokvijs specialitāt , 

mūzikas v stur  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 Internet . 

 
Apakšprogrammas Stīgu instrumentu sp le sal dzin jums 
Bakalauru studiju programmas saturs st gu instrumenta sp l  Lietuvas Mūzikas un te tra 

akad mij  pamat  sakr t ar JVLMA pras b m, iz emot to, ka tehnisk s ieskaites Vi as augstskol  
notiek 1 reizi gad , bet pie mums – 2 reizes. Saturs un pras bas analogas. Ma istrantiem 
programmu satura izv le br v ka, jo eks menos tiek pras ta tikai metr ža 30’ ar individu las 
izv les satura piepild jumu. Pilns solo koncerts tiek pras ts tikai 4. semestr  – mums solo koncerts 
II un IV sem.  

Studiju programmas Orķestra repertuārs pamatuzdevums ir iepaz stin t studentus ar 
profesion lu orķestru pamatrepertu ru, sagatavot studentus JVLMA orķestra koncertprogramm m, 
k  ar  rad t izpratni par orķestra ""grūt bu" sagatavošanas un atska ošanas procesu, sagatavojot 
studentus orķestru atlas m un konkursiem. Sal dzinot ar l dz g m programm m cit s Eiropas 
augstskol s, k  piem ru grib tu min t Gildholas Mūzikas un Dr mas skol  (Guildhall School of 

Music and Drama) praktiz to ma istra studiju programmu Orchestral Artistry, kas paredz ta 
studentiem, kas savu karjeru pl no saist t ar orķestri. Šaj  programm  studentiem ir iesp ja 
piedal ties London Symphony orchestra projektos, daž d s meistarklas s un diskusij s ar LSO 
dal bniekiem. J piekr t, ka ir būtiski studentus iepaz stin t ar profesion la orķestra vidi jau studiju 
gados un praktiska kl tesam ba orķestra m in jumos gan k  v rot jam, gan dal bniekam būtu 
v rt ga ar  JVLMA studentiem.  

JVLMA priekšroc ba, ka tiek piešķirtas ties bas str d t par instrumenta sp les pedagogu, 
turpretim Vi as Mūzikas un te tra akad mij  tas ir projekts tuv kajai n kotnei. 

Ma istrantiem Artez konservatorium Cvoll  iest jp rbaud jumos programmas izv le br va, 
metr ža 30’. 1. sem. Tehnisk  ieskaite (2 et des un gamma), 2. un 3. sem. 30’ br vas izv les 
programma, gala koncerteks mens 4. sem. br vas izv les programma, kur  var tikt iek auts ar  
k ds kameransamb a sast va ska darbs (kop j  metr ža 60’). Ma istrantūru beidzot sa em 
kvalifik ciju – Master of music. Studijas notiek par maksu.  
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J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mijas profesion l s augst k s izgl t bas bakalaura 
studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu sp le 
sal dzin jums ar Berl nes Mūzikas akad mijas un Lietuvas Mūzikas un Te tra akad mija studiju 
programm m. 

Salīdzin juma 
parametri 

JVLMA Berlīnes Mūzikas 
akadēmija 

Lietuvas Mūzikas un 
Te tra akadēmija 

Studiju programmas 
l menis 

Otrais profesion l s 
augst k s izgl t bas l menis 

(bakalaurs) 

Bakalaura studijas Bakalaura studijas 

Iegūstamais 
gr ds/kvalifik cija 

Profesion lais bakalaura 
gr ds mūzik  

Mūzikas bakalaurs Mūzikas bakalaurs 

iest jp rbaud jumi/ 
pras bu saturs 

Eks mens vijo sp l : 
divas polifonas da as no 

solo sv t m, partit m vai 
son t m (J.S. Bahs, M. R gers, 

P. Hindemits u.c.), 
koncerts (I da a vai II un 

III da a), 
divi daž da rakstura 

ska darbi (viens no tiem 
virtuoza rakstura darbs). 

 

Eks mens vijo sp l : 
19.,20. gs. koncerta I 

da a vai virtuozs ska darbs 
(piem. K.Sens nsa 

Introdukcija un Rondo 

kapričiozo), 
J.S. Baha solo son tes 

vai partitas 1 da a vai V nes 
klasicisma komponista 

koncerta I da a; 
Viens izv les ska darbs 

(bet ne no son tes vijolei un 
klavier m) 

Eks mens vijo sp l : 
divas polifonas da as no 

solo sv t m, partit m vai 
son t m 

koncerts (I da a vai II 
un III da a), 

divi daž da rakstura 
ska darbi (viens no tiem 
virtuoza rakstura darbs). 

 

Programmas 
stenošanas 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 
nosl guma 

p rbaud jumi/pras bas 

Valsts p rbaud jums 
DE St gu instrumentu 

sp l : 
Eks mens vijo sp l : 

divas polifonas da as no 
solo sv t m, partit m vai 

son t m 
koncerts (I da a vai II un 

III da a), 
divi daž da rakstura 

ska darbi (viens no tiem 
virtuoza rakstura darbs). 

Kolokvijs specialitāt , 
mūzikas v stur  un teorijā 

Valsts p rbaud jums 
sast v no: 

Bakalaura darba un 
bakalaura eks mena instr. 

sp l : 
Eks mens koncerts 

(45%), 
Praktiskais eks mens 

(45%), 
bakalaura darbs (10%) 

 

Valsts p rbaud jums: 
SE saturs l dzv rt gs 

JVLMA DE st gu 
instrumentu sp l . 
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J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mijas profesion l s augst k s izgl t bas bakalaura 
studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu sp le Kokles 

sp le sal dzin jums ar Igaunijas un Lietuvas Mūzikas akad mij m 
Bakalauru studiju programmas saturs instrumenta sp l  Lietuvas Mūzikas un Te tra 

akad mij  pamat  sakr t ar JVLMA pras b m,  Tehnisk s ieskaites Lietuvas Mūzikas akad mij  
notiek 2 reizi gad , v l papildus audz k u vakari – 2 reizes. Saturs un pras bas analogas. 
Lietuvas Mūzikas akad mij  oti nopietni apgūst ansambli ar DE nosl gum , k  ar  orķestra sp li. 
Pedago isko praksi apgūst 4 semestrus, metodika – 1semestri, instrumenta v sture – 2 semestrus. 

Igaunijas Mūzikas akad mij  bakalauru studiju programmas saturs sakr t ar JVLMA 
pras b m, eks meni katra semestra nosl gum , tehnisk s ieskaites mums ir katru semestri, bet 
igau iem nav noteiktas pras bas un tehnisk s ieskaites organiz  p c vajadz bas. Ansamblis – 
varbūt viendab gs vai ar daž diem instrumentiem (p c izv les).  

 
Salīdzin juma parametri JVLMA Igaunijas Mūzikas 

akad mija 

  Lietuvas Mūzikas un 
Te tra akad mija 

Pras bas uz iepriekš jo izgl t bu 

iest jp rbaud jumi/ 
pras bu saturs 

eks mens Kokles sp l , 
atska o 4 daž da rakstura 
ska darbus daž d s kokles 
sp les tehnik s, kas atbilst 
mūzikas vidusskolas 

beigšanas eks menam 
Kolokvijs Kokles sp l . 

Programma, kas 

atbilst mūzikas 
vidusskolas 

beigšanas 
programmai 

Programma, kas atbilst 

mūzikas vidusskolas 
beigšanas programmai 

Programmas 

stenošanas ilgums un 
apjoms (gadi, KP) 

Piem. 4 gadi, 8 semestri, 

ECTS KP 160 

4 gadi bakalauri, 1 

ma istranti 
 

4 gadi bakalauri, 2 

ma istranti 
 

Pl notie rezult ti  
 

JVLMA pl notie rezult ti aprakst ti 
studiju programmu stenošanas 
aprakstos 

  

Studiju programmas 

nosl guma 
p rbaud jumi/pras bas 

Piem: 

Valsts p rbaud jums 

Koncerteks mens kokles 
sp l : 
Programma 40 min. 

Kolokvijs specialitāt , 
mūzikas v stur  un teorijā 

Valsts 

p rbaud jums 

Koncerteks mens 
kanneles sp l : 
Programma 35-40 

min. 

 

Valsts p rbaud jums 

Koncerteks mens 
kankles sp l : 
Programma 

bakalauriem 30-35 

min.. 

Maģistriem 50-60 min 

 
J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mijas profesion l s augst k s izgl t bas bakalaura studiju 
programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammu Taustiņinstrumentu sp le un Stīgu instrumentu 
sp le studiju kursa Kameransamblis salīdzin jums ar B zeles Mūzikas augstskolas un Gr cas 
M kslu universit tes studiju programm m. 

 
Salīdzin juma parametri JVLMA B zeles Mūzikas 

augstskola 

Gr cas M kslu universit te 

Studiju programmas 
l menis 

Otrais profesion l s 
augst k s izgl t bas  
l menis (bakalaurs) 

M kslas bakalaurs Bakalaura augst k  
izgl t ba 

Iegūstamais 
gr ds/kvalifik cija 

Profesion lais bakalaura 
gr ds mūzik , pianists 

M kslas bakalaura 
gr ds  

Profesion lais 
bakalaura gr ds mūzik  
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Salīdzin juma parametri JVLMA B zeles Mūzikas 
augstskola 

Gr cas m kslu universit te 

Programmas stenošanas 
ilgums un apjoms (gadi, 
KP) 

4 gadi, 8 semestri, 
ECTS KP 160 

2 gadi 2 gadi 

Pl notie rezult ti  
 

studiju kursa nosl gum  students 
sp j: 
- nodrošin t ska darbu 
atska ojuma kvalit ti un pan kt 
augstu  
 interpret cijas kultūru; 
- izvirz t konkr tus uzdevumus 
ska darba iestud šanas proces ;  
 - instrumenta sp les iema as un 
prasmes pielietot daž du 
laikmetu, stilu un raksturu 
ska darbu interpret cij ; 
- br vi sp l t no not m iepriekš 
nesagatavotus daž du stilu un 
žanru ska darbus; 
- patst v gi iestud t un publiski 
atska ot daž das sarež t bas 
pak pes instrument los 
ska darbus;  
- analiz t un izv rt t daž du 
laikmetu un stilu ska darbus  
kameransamb iem;  

Studiju proces  tiek 
izstr d ts plašs 
kamermūzikas 
repertu rs, tiek 
aktiviz ta ansamb a 
sasp le un sp ja rea t 
vienam uz otru. 
Apgūtie ska darbi tiek 
prezent ti atkl tajos 
koncertos. 

Studiju laik  tiek padzi in ta 
kompetence muzik laj  
interpret cij , veidots 
priekšstats par ansamb a 
sasp li un paplašin ts 
repertu rs. 

Studiju programmas 
nosl guma 
p rbaud jumi/pras bas 

Valsts p rbaud jums – 
diplomeks mens kameransambl  
Pras bas: j atska o viens izv rstas 
formas ska darbs vai ska darbu 
cikls –  
/minim l  hronometr ža 20 
minūtes/ 

Ieskaite P rbaud jums 
kameransambl ; pras bas: 
3 daž du stilu ska darbi 

Studiju satura salīdzin jums 

Studiju kursi 

JVLMA 

ECTS 

KP 

Semestri/ 

p r-

baudījumi/ 
veids/ 

skaits 

 

B zelesMūzik
as augstskola 

ECTS 

KP 

Semestri/ 

p rbaudījumi/ 
veids/ skaits 

 

Gr cas M kslu 
universit te 

ECTS 

KP 

Semestri/ 

p r-baudījumi/ 
veids/ skaits 

 

Skaidrojumi 

Oblig tie 
priekšmeti:
Kamer-
ansamblis vai 
vok lais 
pavad jums/ 
JVLMA –  
Kamer-
ansamblis 

31,5 
ECTS 

1.sem. i; 
2.-

7.sem.E; 
8.sem DE 

12 ECTS 
CP 

4, 
ieskaite 

8 ECTS CP 4, JVLMA veido Studiju 
programmas atbilstoši 
Latvijas 

Profesiju klasifikatorā 
iestr d taj m mūziķu 
profesij m  
Taustiņistrumentu 
mūziķis, 
Stīginstrumentu 
mūziķis, kas ir 
sal dzin ts ar Eiropas 
valst m. 
Studiju kursam 
Kameransamblis šo 
profesiju apguv  ir 
ier d ta noz m ga loma, 
jo tas sekm  jauno 
mūziķu vispus gu 
att st bu un pal dz apgūt 
kop muzic šanas 
prasmes, kas ir oti 
nepieciešamas, lai 
jaunais mūziķis var tu 
sekm gi konkur t darba 
tirgū. 
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5) Inform cija par studējošajiem vis  p rskata period  
- stud jošo skaits, nor dot sadal jum  pa studiju programmas stenošanas veidiem, form m 
(atsevišķi nor dot t lm c bu), valod m, fili l m: 
Stud jošo skaits studiju programm  kop   - 161 studenti, no tiem: par valsts budžeta l dzek iem 
stud ja – 148 studenti, par fiziskas personas l dzek iem stud ja 13 studenti; 
- pirmaj  studiju gad  imatrikul to stud jošo skaits - 50 studenti, no tiem: par valsts budžeta 
l dzek iem – 47studenti, par fiziskas personas l dzek iem - 3 studenti; 
-  absolventu skaits – 37 studenti, no tiem: par valsts budžeta l dzek iem stud ja – 33 studenti; par 
fiziskas personas l dzek iem stud ja 4 studenti. 

 

6) Aptauju rezult tu kopsavilkums par studējošo apmierin tību ar studiju kvalit ti un to 
izmantošana studiju programmu kvalit tes uzraudzīb  
 

 K  negat va iez me Klavieru katedras s d s defin ta stud jošo sal dzinoši v j  aktivit te 
klaviermūzikas koncertu un meistarklašu apmekl juma jom . Lai noskaidrotu š s tendences 
iemeslus, katedra veikusi stud jošo aptauju, konstat jot, ka galvenie pas kumus apmekl t 
trauc jošie faktori ir: 75 % profesion la nodarbin t ba (pedagoga, koncertmeistara darbs, u.c.), 15 
% aktivit šu pl nojums (dažk rt par svar giem koncertiem un meistarklas m inform cija pie 
stud jošajiem non k nov loti),  5% pies tin t  kultūras dz ve R g  (dažk rt vien  dien  notiek 
l dz pat 3-4 daž diem koncertsar kojumiem), 5% profesion la neieinteres t ba (motiv cijas 
trūkums, nesp ja saist t pas kumu apmekl jumu ar profesion lo att st bu). Apkopojot aptaujas 
datus, klavieru katedra pl no risin jumu situ cijai aizgūt no kaimi valstu pieredzes, t.i. iestr d t 
studiju kursu aprakstos oblig tu v rojošo praksi un ieviest koncertu/meistarklašu apmekl juma 
re istru, balans jot stud jošo profesion lo aiz emt bu ar nepieciešam bu profesion li 
pilnveidoties izcilu pedagogu meistarklas s un izcilu m kslinieku koncertos.  
          Džeza katedras studenti p c katedras vad t ja lūguma katrreiz raksta atsauksmes par studiju 
programmu un t s kvalit ti. Aptauju rezult ti tiek fiks ti un emti v r  n kam  studiju gada 
organiz cij . Tas attiecas galvenok rt uz person lij m, k  ar  uz m c bu procesa realiz cijas 
gaitu. Daudzi no priekšlikumiem ir tikuši realiz ti, k  piem ram, savlaic ga studentu 
inform šana, daudzpus gu mūzik lo un starpdisciplin ro projektu organiz šana, priekšlikumi 
328. telpas lietder gas izmantošanas organiz šanai utt. 
 St gu instrumentu katedra 2015./2016.akad miskaj  gad  veica visu doc t ju studentu 
individu lo nodarb bu aptauju. P c stud jošo aptaujas rezult tu anal zes tika secin ts, ka studenti 
ar doc t ju darbu ir apmierin ti.   
          Kameransamb a un klavierpavad juma katedr  regul ri notiek stud jošo aptaujas rezult tu 
anal ze par studiju kursu saturu un doc šanas kvalit ti. Sa emtas pozit vas atsauksmes par visu 
katedras doc t ju darbu. Studenti pozit vi v rt  iesp jas piedal ties starptautiskos kamermūzikas 
festiv los, meistarklas s un konkursos. Vair ki studenti kameransambli apgūst k  izv les studiju 
kursu, kas dod iesp ju padzi in t praktisk s iema as kamermuzic šan . Katedras m c bsp ki 
ierosina studentus turpin t studijas kameransamb a un klavierpavad juma specialit t  
ma istrantūr .  
     Profesion l s ma istra studiju programma Mūzika apakšprogramma Instrumentālā mūzika 
specializ cija Taustiņinstrumentu sp le profila Klavierpavadījums – Pirm  semestra 
ma istrantes Almudenas Palomino Sančesas /Sanchez/, kura EAP ietvaros 
2015./2016.akad miskaj  gad  stud ja J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mij  (JVLMA) 
atsauksme par studij m JVLMA un Kordobas «Rafael Orozco» Mūzikas augstskol  /Sp nija/: 
    “Izl mu m c ties Latvijas Mūzikas akad mij  t p c, ka daudz j d  zi  uzskatu, ka visp r jais 
l menis šeit ir augst ks nek  Kordob , Sp nij . Pirmk rt, j saka, ka augst kais akad miskais 
Kordob  iegūstamais gr ds ir bakalaurs. Š da situ cija ir rakstur ga gandr z visai Sp nijai. Var 
apgalvot, ka magistratūra Spanij  tikpat k  nepast v, jo Sp nijas mūzikas akad mij m tas neliekas 
svar gi. Ir sastopami daži ma istri izpild t jm ksl , kurus gatavo priv tas akad mijas, bet pianistu 
koncertmeistaru ma istratūras visp r nav. 
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Ar  m c bu procesa organiz šanas zi  Latvijas Mūzikas akad mija str d  lab k  par Kordobu. 
R g  tiek r koti daudzi pas kumi: koncerti, konkursi, meistarklases visiem instrumentiem un 
specialit t m. Visai akt vi darbojas ar  Akad mijas orķestris, gada laik  piedaloties daudzos 
projektos ne tikai R g , bet ar  cit s valst s. Šin  zi  Kordobas akad mijai būtu daudz j m c s. 
Ar  Kordob  tiek organiz ts klaviermūzikas festiv ls «Rafael Orozco», kura ietvaros notiek 
meistarklases un daudz koncertu ar viet jo un starptautiski zin mo pianistu piedal šanos. Pavasar  
notiek solo un kamermūzikas koncerti, kuros sp l  noklaus šan s proces  atlas tie studenti. 
Pavasar  notiek ar  «Klavieru platforma», dodot iesp ju sešiem akad mijas pianistiem uzst ties pa 
p riem tr s koncertos. Šie tr s notikumi ir konkr ti iez m ti, un tiem nav kontinuit tes vis  m c bu 
proces . Meistarklases ir vissvar g kie pas kumi gada laik .  

oti pozit vi v rt jama Latvijas Mūzikas akad mijas sadarbošan s ar cit m institūcij m. Daudzi 
studenti jau m c bu laik  str d  oper  un daž dos R gas orķestros. Kordob  t du iesp ju nav 
galvenok rt t p c, ka kultūras dz ve ir daudz šaur ka nek  R g . Kordob  ir tikai viens orķestris 
un divi amatierkori. Šis fakts ir v l viens iemesls, k p c es nol mu stud t mūziku R g . Mūzikas 
dz ves plašums R g  nav sal dzin ms ar Kordobu. 
Run jot par muzik lo izgl t bu R g , esmu piln b  p rliecin ta, ka ar  t  ir daudz lab ka nek  
Kordob . Ja b rns v las nopietni piev rsties mūzikai Kordob , šis priekšmets tiek uzskat ts par 
papildus, nevis galveno priekšmetu. B rns, atbilstoši vi a l menim, sa em parastu muzik lo  
izgl t bu, bet pasniedz ji nem dz būt stingri pret vi u k ūd m. Rezult t  vairums b rnu pie auj ne 
tikai daudz tehniska rakstura k ūdas, bet ar  k ūdas teorij  un solfedžo, kas izv ršas par probl mu 
muzic jot brieduma period . Min tie fakti sag d  grūt bas tiem, kuri v las turpin t savu muzik lo 
izgl t bu un iegūt bakalaura gr du. Ar  šin  l men  situ cija nav lab ka. Saska  ar manu pieredzi 
pasniedz ji (profesori) ir p rst juši att st t savu klaviersp li un nav sp j gi iem c t studentiem kaut 
ko jaunu, nevis to pašu, ko jau m c juši iepriekš jos gados. R g , turpretim, vairums pasniedz ju 
turpina muzic t un m c ties, kas nodrošina lab ku apm c bas kvalit ti un dod iesp ju vi u 
studentiem redz t savus pasniedz jus sp l jam koncertos.”  
 
7) Aptauju rezult tu kopsavilkums par absolventu apmierin tību ar studiju kvalit ti un to 
izmantošana studiju programmu kvalit tes uzraudzīb  
 

      Latvij  dz vojošo JVLMA absolventu aptaujas rezult ti, liecina, ka absolventi ir apmierin ti ar 
savu profesion lo sagatavot bu darba tirgum (patst v gu koncertu sagatavošanai un atska ošanai, 
pedago isk  darba veikšanai u.c.). rzem s dz vojošo absolventu da a inform  par to, ka JVLMA 
bijušie studenti ir konkur tsp j gi Eiropas un ASV darba tirgū izpild t jm kslinieku un pedagogu 
kapacit t s. Absolventu sagatavot bas l menis liecina par studiju programmas vispus gumu, 
humanit ro zin t u jomu pilnv rt gu apm c bu un paaugstin tu konkur tsp ju, k  ar  par radošo 
pieeju profesion l m probl m m un sp j m rast nestandarta risin jumus daž d s profesion li 
komplic t s situ cij s.  
  Pamatojoties uz JVLMA absolventu aptaujas anketu, 100 % absolventu ir akt vi sav  profesij  
darba tirgū vai turpina studijas augst k  l men  Latvij  vai aiz t s robež m. 
        St gu instrumentu katedra apzin ja 2015./2016. gada absolventus par to nodarbin t bu. Visi 
absolventi piepras ti darba tirgū:  
      D. Sv ti a  str d  kamerorķestr  Sinfonietta Rīga, k  ar  ir grupas koncertmeistare un 
kamerorķestros Sinfonia Concertante un DD orķestr . 
Kremerata Baltica – Kremerata Baltica str d  M.P tersone (vijole, orķestra koncertmeistare), 
K.Paturskis, I.Fedorovska (vijole),S. Vižine (alts).  
LNOB – L.L ce (vijole) 
Simfonietta Rīga – A.Bahirs, K.Ozoli a (vijole), P.Trasuns (alts) 
LNSO – L.Skuji a, K.Ozoli a, I.Fedorovska, (aizvietot ju vietas vijo u grup ), E.Andrianova, 
(aizvietot ju vietas altu grup ) 
LSO – K.Mončaka, M.Šembele, L.C mure, A.Stalidz ne (vijole) M.Jansone (alts), S.Gabr na 
(čells). 
Just ne Baulina ir uzs kusi pedago isko darbu Ogres b rnu mūzikas skol . 
Gerda Dazarte ieguva 1. vijo u grupas mūziķes vietu LNOB orķestr  



229 
 

 
 8) Studējošo pašp rvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošan . 

             2015./2016. akad miskaj  gad  JVLMA Stud jošo pašp rvalde akt vi darbojusies gan iekšlietu 
un rlietu virzienos, gan turpin ja rūp ties par stud jošajiem, r kojot daž dus pas kumus un 
finansi li atbalstot vi u radoš s aktivit tes.  P rskata period  Stud jošo pašp rvalde ar  
organiz ja konkursus par finans juma piešķiršanu stud jošo radošajiem braucieniem,  sedza dal bas 
maksu stud jošajiem, kuri piedal j s un p rst v ja JVLMA Biķernieku pusmaratonā 2016.gada 30. 
apr l . 
      emot v r  stud jošo ilgstošo neapmierin t bu ar vair ku studiju kursu satura stenošanu, kop  
ar Studiju programmu direkcijas vad t ju Tomu Ostrovski uzs kta padzi in ta vair ku doc t ju 
darba kvalit tes izv rt šana. Stud jošo pašp rvaldes inici to aptauju rezult t  notikusi pedagogu 
mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras v sture; Kora literatūra un stilistika. 
     Pašp rvalde bija izvirz jusi stud jošo p rst vjus JVLMA kole i laj s institūcij s: Stipendiju 
komisij  darboj s A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Sen t  - A.Ašmane, 

.Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisij  - J.Bimbere, JVLMA Gada balvas 
komisij  - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grup  par ASIMUT sist mas ieviešanu JVLMA 
p rst v ja A.Ašmane. Stud jošo pašp rvalde piedal j s otr  mūsdienu mūzikas festiv la „deciBels” 
r košan  JVLMA, k  ar  jau tradicion li veidoja savu Neatkar go žūriju un piešķ ra savas simp tiju 
balvas 24. JVLMA lab k  kameransamb a konkurs . Atv rto durvju dien  Stud jošo pašp rvalde 
aicin ja stud jošos muzic t neierast s akad mijas viet s, k  rezult t  pie galven s ieejas skan ja 
Johana Sebastiana Baha čella sv tas, k  ar  mūzika it ras un kokles atska ojum . R koti ar  vair ki 
tradicion li JVLMA pas kumi – balle 1. septembr , balle p c JVLMA un Swedbank Gada balva 

2015 pasniegšanas ceremonijas, k  ar  izlaidum .Stud jošo pašp rvalde turpin ja sadarb bu ar 
Latvijas M kslas akad mijas (LMA) un Latvijas Kultūras akad mijas (LKA) stud jošo 
pašp rvald m, k  ar  piedal j s Latvijas Studentu apvien bas darb , apmekl jot regul r s LSA 
Domes s des, kur tiek p rst v ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgad j  LSA Kongres , gan 
apmekl jot daž du darba grupu un pašp rvalžu vad t ju s des. P rst vot JVLMA Stud jošo 
pašp rvaldi Latvijas Valsts Simtgades sv tku Jauniešu r c bas komitej , kop gi ar LMA un LKA 
pašp rvald m veidots pas kums „Balt  galdauta sv tki – #man4maijs”, kas 2016. gada 4. maij  
norisin j s LMA teritorij  un guva plašu r dzinieku un pils tas viesu atsauc bu un uzman bu, 
piedaloties mūsu organiz taj s daž d s aktivit t s, t dej di gūstot plaš ku inform ciju par Latvijas 
neatkar bas atjaunošanu. 

     Ierosin jumi studiju darba pilnveidei 

N kam  akad misk  gada m rķis: Nodrošin t modernu studiju vidi un kvalitatīvu studiju procesu 

1. Studiju kursu aprakstus veidot t , lai tie sekm tu satura apguves kvalit ti, lai būtu noteikti 
skaidri krit riji kompetences v rt šanai, skaidri formul tas p rbaud jumu pras bas, lai studiju kursa 
apraksts būtu izstr d ts t , ka students nebūdams lekcij s var tu patst v gaj  darb  pilnv rt gi apgūt 
saturu.   
2. Būtiski noz m ga ir inovat vo metožu ieviešana studiju proces , studiju kursu satura apguvei 
nodrošin t plaš kas iesp jas izmantot e-studiju vidi.  
3. Lai nodrošin tu rvalstu studentu plaš ku piesaisti,  turpin t atbalst t atsevišķu  studiju kursu 
apguvi ang u valod , kas akt vas mobilit tes apst k os nodrošin s plaš kas komunik cijas iesp jas.  
4. Sadarb b  ar Stud jošo pašp rvaldi veicin t stud jošo akt v ku l dzdal bu studiju procesa 
pilnveidošan  (studiju organizatoriskie jaut jumi, studiju kursu stenošanas kvalit te, studiju vides 
sak rtot ba, u.c.).  
5. Palielin t stud jošo atbild bu par valsts budžeta l dzek u m rķtiec gu izmantošanu (atbirums 
nesekm bas d , nepamatota eksmatrikul šan s p c stud još  paša v l šan s). 
6. Motiv t studiju satura apguvi patst v gaj  darb , lai mazin tu atk rtoti k rtotu p rbaud jumu skaitu. 
7. Lai pilnveidotu studiju programmu stenošanas kvalit ti, turpin t stud jošo, absolventu un darba 
dev ju aptaujas.  
8. Nodrošinot JVLMA Sen ta l mumu kvalitat vu stenošanu studiju procesa organiz cijas 
jaut jumos, pan kt JVLMA iekš j s kontroles pl n  iestr d to termi u iev rošanu vis m JVLMA 
struktūrvien b m. 
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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 diriģ šana, 
Simfonisk  orķestra diriģ šana, 
Pūt ju orķestra diriģ šana 

 

2) Iegūstamais gr ds/ profesion l  kvalifik cija:  profesionālais bakalaura grāds 
mūzikā/ diriģents  
(5.līme a profesion l  kvalifik cija) 
  

3) Studiju programmas m rķi 
Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadzīb m augst k  līme a profesion lo 
diriģentu sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zin t u teor tiskajos pamatos sak otas, 
diriģenta profesijas standartam atbilstošas, praktiski piem rojamas profesion l s zin šanas, 
ir sp jīgi konkur t diriģentu profesion laj  vid  Latvij  un rvalstīs, motiv ti profesion lai 
attīstībai un t l kizglītībai vienotaj  Eiropas izglītības telp , kuri respekt   Latvijas tautas 
intereses, iekļaujoties starptautiskaj  kultūras aprit , saglab  un attīstīta nacion l s 
mūzikas kultūras sasniegumus. 

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integr tas studijas, kur s students var tu iegūt diriģenta  augst ko profesion lo 
kvalifik ciju, profesion lo bakalaura gr du mūzik  un profesion l s izglītības diriģ šanas 
pedagoga tiesības;  
- lietot profesion laj m studij m atbilstošas m cību metodes un darba organiz cijas 
formas;  

- nodrošin t iesp ju apgūt un attīstīt pamatzin šanas un pamatiema as p tniecības 
darb , sagatavot t l k m studij m maģistrantūr . 

  



231 

 

     2.2.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti   
Absolventa iegūt  kompetence atbilst Eiropas kvalifik ciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  
Rezult ti: otr  līme a profesion l s augst k s izglītības bakalaura studiju programmas A daļas - 

profesion lo un visp rizglītojošo studiju kursu apguves rezult t  students ir ieguvis zin šanas un 
izpratni t d  apjom , kas atbilst 5.profesion l s kvalifik cijas līme a diriģenta profesijas standart  
iestr d taj m prasīb m. Students ir ieguvis zin šanas par kora un orķestra  sast viem, par literatūras 
un mūzikas v sturi un mūzikas stiliem, zin šanas mūzikas formas m cīb , diriģ šanas m cīb ,  
mūzikas not cij  (daž du laikmetu un stilu kora,  orķestra,  operas un baleta partitūru pieraksti), 
ska darbu iestud šanas tehnoloģij s, izpratni par mūzikas nozares profesion lajiem terminiem, 
mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi ska darba t la atkl sm ,  ska darbu interpret cijas 
pa mieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarīb m, zin tnisk s p tniecības 
metod m, par daž das sarežģītības pak pes instrument lo un vok lo ska darbu iestud šanas 
metod m, par ska darba atska ojuma tehnisk  un m ksliniecisk  līme a nov rt šanas krit rijiem, 
par m ksliniecisk s individualit tes izpausmes iesp j m ska darbu interpret cij s, par 
m ksliniecisk  repertu ra atlases un koncertprogrammas veidošanas principiem, par mūziķa 
profesion lo tiku.  
B daļas - profesion l s izglītības diriģ šanas pedagoga studiju kursu apguves rezult t  students ir 
ieguvis zin šanas un izpratni t d  līmenī, lai veiktu mūzikas profesion l s vid j s izglītības un 
mūzikas profesion l s ievirzes pamatizglītības un vid j s izglītības iest žu  profesion lo mūzikas 
priekšmetu pedagoga pien kumus, ir ieguvis zin šanas par m cību un audzin šanas m rķu 
izvirzīšanu un sasniegšanu, m cību priekšmeta apguves pedagoģisk  procesa pl nošanu un vadību, 
izglītojam  personības izaugsmes veicin šanu, izglītojam  darbības motiv šanas metod m, 
izglītojamo sasniegumu v rt šanas tehnoloģij m, m cību materi lu sagatavošanu, izmantojot 
atbilstošas datorprogrammas, zin šanas profesion lo mūzikas m cību priekšmetu satura apguves 
metod s,  atbilstoši mūzikas profesion l s vai profesion l s ievirzes izglītības pak pei, klasei 
(kursam) un  nosl guma prasīb m, lai izglītojamais būtu sp jīgs sekmīgi un radoši apgūt diriģ šanas 
bloka m cību priekšmeta saturu un  turpin t izglītību n košaj  izglītības pak p .  
Kompetence: iegūto zin šanu rezult t  absolvents sp j par dīt mūzikas zin tnes nozarei un 
diriģenta profesijai raksturīg s pamata un specializ tas zin šanas un šo zin šanu kritisku izpratni 
mūzikas v stur  un teorij , profesion l s kora un orķestra mūzikas attīstības tendenc s un 
likumsakarīb s, mūzikas nozares attīstības strat ģij  un pl nošanas metod s, zin tnisk s p tniecības 
metod s,  turkl t daļa zin šanu – koru un orķestru attīstības v stur , ska darbu interpret cijas 
m ksl  un diriģ šanas m cīšanas metodik  - atbilst diriģenta profesijas augst ko sasniegumu 
līmenim. Diriģents sp j par dīt arī mūzikas profesion l s izglītības pedagoga profesion l s jomas 
svarīg ko j dzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesion lajiem 
terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi ska darba t la atkl sm , ska darbu apguves 
metod m un to daudzveidību. 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezult ti: students, apgūstot visp rizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 
svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesion los 
teor tiskos  un praktiskos studiju kursus (diriģēšana, instrumenta spēle, darbs ar kori vai orķestri, 
koncertprakse, pedagoģiskā prakse) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas diriģenta pien kumu 
veikšanai, kas atbilst 5.profesion l s kvalifik cijas līme a profesijas standart  Diriģents prasmju 

daļ  iestr d taj m prasīb m. Diriģents ieguvis prasmes analiz t daž du laikmetu, stilu un formu 

ska darbus, sp l t vismaz vienu mūzikas instrumentu, iestud t un publiski atska ot daž das 
sarežģītības pak pes ska darbus korim a cappella, ar instrument lo pavadījumu, ska darbus 
orķestrim, orķestrim ar solistiem un ar kori, iestud t un diriģ t simfonijas, operas un baletus, 

piem rot atbilstošu manu lo tehniku ska darba interpret cijas prasīb m, ar manu l s tehnikas un 
emocion l s izpausmes palīdzību mobiliz t muzic jošo vienību ska darba atska ojumam, atlasīt 
m ksliniecisko repertu ru atbilstoši muzic još s vienības sast vam, t s darbības m rķiem un 
uzdevumiem, sast dīt koncertprogrammas, nov rt t atska ojuma tehnisko un m ksliniecisko līmeni 
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un izdarīt korekcijas, organiz t un vadīt mūziķu kolektīvu (orķestri, kori u.c. vienības),  radīt 
pozitīvu un radošu atmosf ru,  veikt darbu individu li un grup , pilnveidot savu profesion lo 
meistarību. Pedagoga darba pien kumu veikšanai students ir ieguvis prasmes pl not savu un 
izglītojamo m ksliniecisk s jaunrades darbu, noteikt izglītojamo individu l s īpatnības, radoši 
organiz t m cību un audzin šanas darbu un īstenot izvirzītos m rķus un uzdevumus, motiv t un 
ieinteres t izglītojamos m cību darbam, ar izglītojamo iestud t un publiski atska ot vienk ršus un 
vid j s sarežģītības pak pes, daž du laikmetu un stilu  ska darbus korim un orķestrim, pan kt 
ska darba satura atkl smi, izv l ties, analiz t un nov rt t  m cību līdzekļus (saturu, metodes un 
formas), veidot m cību metodiskos materi lus. Speci lists ir ieguvis komunic šan s prasmes 
latviešu valod  un div s svešvalod s sazi as līmenī, lietot mūzikas profesion lo terminoloģiju 
latviešu valod  un div s svešvalod s, prot iev rot darba tiesisko attiecību noteikumus. Visp r j s 
prasmes, kas saist s ar vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higi nas prasību 
iev rošanu students ir ieguvis, piedaloties JVLMA organiz tajos projektos. 
Kompetence: iegūto prasmju rezult t  absolvents sp j atbildīgi un patst vīgi veikt diriģenta un 
mūzikas profesion l s izglītības pedagoga pien kumus - pielietot zin šanas un izpratni diriģ šanas 
m kslas jom , kas pamatojas uz augsta līme a inform cijas avotiem un visjaun kaj m atzi m, 
izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, analiz t un izv rt t daž du laikmetu un stilu 
ska darbus, organiz t un vadīt mūziķu kolektīvu (orķestri, kori u.c. vienības), patst vīgi iestud t un 
publiski atska ot daž das sarežģītības pak pes ska darbus korim a cappella, ar instrument lo 
pavadījumu, ska darbus orķestrim, orķestrim ar solistiem un ar kori, iestud t un diriģ t simfonijas, 

operas un baletus, prognoz t un sasniegt m ksliniecisk  izpildījuma rezult tu, radīt pozitīvu un 
radošu darba atmosf ru, izstr d t mūzikas profesion l s izglītības m cību priekšmetu programmas 
mūzikas skol m un vidusskol m, atlasīt un veidot m cību līdzekļus, m cību saturu, pl not, 
organiz t un vadīt m cību stundas, v rt t un analiz t izglītojamo izglītības proces  iegūt s 
zin šanas un prasmes, iem cīt izglītojamajam daž du laikmetu un stilu kora un orķestra ska darbu 
satura atkl smi, izskaidrot m cīšan s pa mienus, salīdzin t ska darbu interpret cijas, formul t 
m cību priekšmeta m rķus un uzdevumus, analītiski aprakstīt inform ciju, probl mas un 
risin jumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas zin tnes nozar  un diriģenta profesij , tos izskaidrot 
un argument ti diskut t par tiem gan ar speci listiem, gan ar nespeci listiem. Sp j patst vīgi 
struktur t savu un izglītojam  darbu, virzīt savu t l ku m cīšanos un profesion lo pilnveidi, par dīt 
zin tnisku pieeju probl mu risin šan , uz emties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individu li, 
komand  vai vadot citu cilv ku darbu, pie emt l mumus un rast radošus risin jumus mainīgos vai 
neskaidros apst kļos. Sp j sazin ties valsts valod  un vismaz div s svešvalod s, nodrošin t darba 
tiesisko attiecību normu iev rošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 
normatīvo aktu prasības. 
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
Rezult ti: 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 rezult t  students ir apguvis zin šanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo 
inform ciju par mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jaut jumiem, apstr d t un lietot inform ciju 
- inform cijas mekl šana ABC internet , inform cijas apstr de ar MS WORD programmu, 

element ru apr ķinu veikšana MS Excel programm , mūzikas materi lu prezent šana, 

izmantojot POWER POINT programmu, sintez t mūzikas un mūzikas pedagoģijas daž das 
teor tisk s atzi as, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks , risin t 
probl msitu cijas, no tikas viedokļa analiz t daž das (kora kolektīvā, orķestra kolektīvā, 
pedagoģiskajā kolektīvā) profesion l s sadarbības, pedagoģisk s un sadzīves situ cijas, ir 

ieguvis pamatzin šanas un iema as, kas nepieciešamas p tniecisk  darba veikšanai mūzikas nozar . 
Kompetence: absolvents sp j patst vīgi iegūt, atlasīt un analiz t inform ciju mūzikas un mūzikas 
pedagoģijas jom  un to izmantot, pie emt l mumus un risin t probl mas diriģenta profesij , 
par dīt, ka izprot diriģenta un pedagoga profesion lo tiku, izv rt t koristu un 
atska ot jm kslinieku profesion l s darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties mūzikas 
profesion l s un kultūrizglītības jomas attīstīb . 
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2.2.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  
Studiju programm  uz em personas, kuras ir apguvušas visp r jo vid jo izglītību vai 

profesion lo vid jo izglītību un nok rtojušas uz emšanas papildu prasības mūzikas 
profesion l s vai profesion l s ievirzes vid j s izglītības programmas nosl guma prasību 
apjom     

 

Uz emšanai JVLMA profesion laj s bakalaura studiju programm s ir j k rto 

centraliz tie eks meni m cību priekšmetos Latviešu valoda un Svešvaloda, iz emot 
personas, kuras vid jo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, k  arī personas, kuras ieguvušas 
vid jo izglītību rvalstīs vai personas ar īpaš m vajadzīb m.  

 

Personas, kuras ieguvušas vid jo izglītību līdz 2004.gadam, k  arī personas, kuras 
ieguvušas vid jo izglītību rvalstīs vai personas ar īpaš m vajadzīb m, centraliz to 
eks menu sertifik ta kopijas viet  iesniedz dokumentus, kas apliecina vid j s izglītības gala 
p rbaudījumu v rt jumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais v rt jums 

nedrīkst būt zem ks par 5 - “viduv ji” (10 ballu sist m ) vai 3 - “viduv ji” (5 atzīmju 
sist m ). 
        

 Lai konstat tu profesion l s sagatavotības atbilstību studiju uzs kšanai JVLMA 
profesion laj s bakalaura studiju programm s, visiem reflektantiem ir j k rto papildu 
prasību p rbaude atbilstoši Augst k s izglītības padom  saska otaj m prasīb m.  
 

Papildu prasību p rbaudījumi: 
Kora diriģēšana 

 kora diriģ šana  
 kolokvijs kora diriģ šan  un klaviersp l  

 kolokvijs mūzikas literatūr  un teorij  (solfedžo, harmonija, forma) 

 

Simfoniskā  orķestra diriģēšana 

 simfonisk  orķestra diriģ šana 

 kolokvijs simfonisk  orķestra diriģ šan  

 kolokvijs mūzikas literatūr  un teorij  (solfedžo, harmonija, mūzikas 
forma) 

 klaviersp le 

 

Pūtēju orķestra diriģēšana 

 pūt ju orķestra diriģ šana 

 pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta sp le 

 kolokvijs pūt ju orķestra diriģ šan  

 kolokvijs mūzikas literatūr  un teorij  (solfedžo, harmonija, forma)  
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2.2.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 
sadalījums pa studiju programmas oblig t s, ierobežot s izv les vai brīv s izv les daļ m, 
nor dot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas pl nojumu) 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
Programmas 

daļas 

Studiju kursi 

A daļa - 

programmas 

oblig t  daļa:  
150 ECTS  KP 

iekļauti 
profesion lie 
studiju kursi  

(120 ECTS KP) 

un visp r-
izglītojošie 
studiju kursi  

(30 ECTS KP).  

1. Profesion lie studiju kursi – 120 ECTS  KP  

Profesion lo studiju cikls katr  apakšprogramm  (kora diriģ šana, simfonisk  orķestra 
diriģ šana, pūt ju orķestra diriģ šana) ir atšķirīgs, to nosaka nepieciešam s profesion l s 
prasmes un zin šanas katras specializ cijas satura apguv .  
Kora diriģ šanas apakšprogramm : 

Teor tisk  daļa – 75 KP: Kora literatūra un stilistika, Sen  baznīcas mūzika, Skatuves runa, 
Vok l  darba metodika, Kora darba metodika, mūzikas v stures un teorijas studiju kursi 
Praktisk  daļa – 45 KP: Kora diriģ šana, Kora partitūru sp le, Dzied šana, Klaviersp le 

Simfonisk  orķestra diriģ šanas apakšprogramm : 

Teor tisk  daļa – 85,5 KP: mūzikas v stures un teorijas studiju kursi,  
orķestru v sture un literatūra, orķestra stilu v sture, instrumentu m cība  
Praktisk  daļa – 34,5 KP: Diriģ šana, klaviersp le, Mūsdienu kompozīcijas tehnikas 

Pūt ju orķestra diriģ šanas apakšprogramm : 

Teor tisk  daļa – 81 KP: mūzikas v stures un teorijas studiju kursi,  
Instrumentu m cība, Orķestra stilu v sture, Orķestra diriģ šanas v sture,  
Praktisk  daļa – 39 KP: Diriģ šana, klaviersp le, Džeza un estr des mūzikas aranž šana, 
Pūšaminstrumenta vai sitaminstrumenta sp le  
2. Visp rizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, Uz m jdarbības 
pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un vadīšanas pamati), Ievads kultūras 
analīz , Literatūra mūzik , M kslas v sture, Filozofija un est tika, Svešvaloda nodrošina 
zin šanu padziļin šanu humanit ro un soci lo zin t u nozar , attīsta soci l s un  
komunikatīv s pamatiema as.  

B daļa – 

ierobežot s 

izv les daļa  
(profesionālās 
izglītības 
diriģēšanas 
pedagoga 

studiju kursi )   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam t s zin šanas un prasmes, kuras nepieciešamas, 
lai augst k s profesion l s kvalifik cijas diriģents var tu veikt diriģ šanas m cību 
priekšmetu pedagoga pien kumus mūzikas profesion l s vai profesion l s ievirzes 
izglītības iest d s.  
Ierobežot s izv les daļas apguve paver diriģentam plaš kas darba tirgus iesp jas, k  arī 
veicina augsti kvalific tu speci listu integr šanos mūzikas profesion l s izglītības sist m . 

Teor tisk  daļa– 19,5 KP:  

Psiholoģija (t.sk. soci l  psiholoģija), Pedagoģija, Pedagoga tika, Visp r j  metodika, 
Diriģ šanas m cīšanas metodika  
 Praktisk  daļa –  4,5  KP:  

Pedagoģisk  prakse 

C daļa - brīv s 
izv les kursi 
9 ECTS  KP 

Brīv s izv les kursus studenti izv l s atbilstoši studiju programmas specializ cijas satura un 
profesijas standarta prasīb m. Studiju kursu saturs dod iesp ju padziļin t vai paplašin t 
zin šanas un prasmes, kas nepieciešamas diriģenta specializ cijas jom s – 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 rezult t  students uzkr j profesion l  un radoš  
darba pieredzi. Prakse nodrošina studiju kursu teor tisko zin šanu un praktisk s darbības 
vienotību.  Prakses laik  ir pl nota:  
apakšprogramm  kora diriģ šana - Koris un kora darba prakse; 

apakšprogramm  simfonisk  orķestra diriģ šana – Operas režija un aktiermeistarība, 
Partitūras sp le, Stīgu instrumentu tehnika, Pūšaminstrumentu tehnika, Instrument cija, 
Darbs ar orķestri, Darbs ar vok listiem un kori; 
apakšprogramm  pūt ju orķestra diriģ šana – Kameransamblis, Partitūras sp le, Stīgu 
instrumentu tehnika, Pūšaminstrumentu tehnika, Instrument cija, Darbs ar pūt ju orķestri. 
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Valsts 

pārbaudījumi –  

18 ECTS KP 

Visu studiju apakšprogrammu nosl gum   kolokvijs specialit t , mūzikas v stur  un 
teorij , diplomeks mens metodik  un pedagoģiskaj  praks ; 
apakšprogramm  kora diriģ šana - koncerteks mens kora diriģ šan ,  
darbs ar kori 

apakšprogramm  simfonisk  orķestra diriģ šana – koncerteks mens simfonisk  orķestra 
diriģ šan , operas iestud šana, darbs ar simfonisko orķestri; 
apakšprogramm  pūt ju orķestra diriģ šana – koncerteks mens pūt ju orķestra diriģ šan , 
darbs ar pūt ju orķestri. 

Studiju plāns 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individu l s nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i – 

ieskaite; E – eks mens; DE – diplomeks mens 

apakšprogramma Kora diriģēšana 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

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

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 75 KP 
Kora literatūra un 
stilistika 

15 G 160 240 30i/3 30iv/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/3 

Sen  baznīcas 
mūzika 

3 G 20 60      30i/1,5 30i/ 

1,5 

 

Skatuves runa 1,5 G 10 30       30i/1,5  

Latī u 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 
v stur  

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 60 60 30iv/3 30iv/ 

1,5 
      

Laikmetīg s mūzikas 
v sture un est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas v sture 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 
v sture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Vok l  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 diriģ šana  21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3  

Partitūras sp le 3 I 50 30 15i/1,5  15i/1,5       

Dzied šana 10,5 I 190 90 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3   

Klaviersp le 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 
analīz  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uz m jdarbības 
pamati  

(Darba tiesisk s 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību pamati, 
vides aizsardzība, 
civil  aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzik  4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uz m jdarbības 
pamati 

(Projektu izstr des un 
vadīšanas pamati) 

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

1,5 

20/10i 

/3 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un est tika 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
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

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

B daļa – profesion l s izglītības kora diriģ šanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Psiholoģija 

(t.sk. soci l  
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

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

Visp r j  metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Kora diriģ šanas 
metodika 

3 G 50 30      30DE/3   

Pedagoga tika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 3 KP 
Pedagoģisk  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 teor tisko 
priekšmetu 
m cīšanas metodika 

 

4,5 

 

G 

 

30 

90      

15i/ 

1,5 

 

15DE 

/ 3 

  

Pedagoģisk  prakse 4,5 I 30 90      15i 

/1,5 

15 DE 

/3 

 

C2 – kora vokālā pedagoga studiju kurss 
Balss nost dīšanas 
metodika 

(darbs ar: 

 b rnu balsīm,  
z nu balsīm, 
jauniešu balsīm)  

 

4,5 

 

G 

 

30 

 

90 

     

15i/ 

1,5 

 

315DE 

/ 3 

  

Pedagoģisk  prakse 4,5 I 30 90      15i 

/1,5 

15 DE 

/3 

 

C3 – profesionālā kora dziedātāja studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas 
vok l s tehnikas 

 

4,5 

 

G 

 

30 

 

90 

     

15i/ 

1,5 

 

15DE 

/ 3 

  

Vok l  prakse 4,5 I 30 90      15i 

/1,5 

15 DE 

/3 

 

C4  - vispārējais izvēles kurss 
Inform cijas 
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   

Improviz cija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Orķestra diriģ šana 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Sen s mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Blokflautas sp le 3 G 25 15     15i/3    

Kompozīcija 3 G 65 15       15i/3  

Instrumenta sp le 3 G 65 15       15i/3  
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

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

Prakse – 39 KP 
Koris un 

kora darba prakse 

piezīme: *) 
kolektīvais 
patstāvīgais darbs 
kontaktstundu 

ietvaros) 

 

39 

 

G 

 

80 

 

*360 

600 

960 

 

120i 

/7,5 

 

 

120E 

/6 

 

60 

* 60 

120i 

/3 

 

 

60 

* 60 

120E /3 

 

60 

* 60 

120i 

/4,5 

 

60 

* 60 

120iv 

/1,5 

 

60 

* 60 

120i 

/ 

10,5 

 

60 

* 60 

120i 

/3 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij  

4,5 G 105 15        15DE 

/4,5 

Koncerteks mens 
kora diriģ šan  

7,5 I 170 

 

30        E 30/ 

7,5 
Darbs ar kori 3 I 80 -        DE /3 
Bakalaura  

diplomrefer ta 
izstr de un 
aizst v šana 

3 I 60 20        20DE 

/3 

apakšprogrammas Simfoniskā orķestra diriģēšana studiju pl ns 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

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

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

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 85,5 KP 
 Mūzikas v sture 30 G 320 480 60E/7,5 60E/3 60E/3 60E/4,5 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 

Latviešu mūzikas 
v sture 

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 m cība 3 G 50 30 30i/3        

Orķestra stilu v sture 4,5 G 60 60      30i/1,5 30E/3  

Orķestra diriģ šanas 
v sture 

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 
Diriģ šana 21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/ 33E/3 33E/3  

Klaviersp le 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 
analīz  

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

Uz m jdarbības 
pamati  

(Darba tiesisk s 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību pamati, 
vides aizsardzība, 
civil  aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

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

Literatūras v sture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uz m jdarbības 
pamati 

(Projektu izstr des un 
vadīšanas pamati) 

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

1,5 

20i/10 

3 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un est tika 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. soci l  
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

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

Diriģ šanas 
metodika 

3 G 50 30      30DE 

/ 3 

  

Pedagoga tika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 
Pedagoģisk  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)  
Inform cijas 
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   

Improviz cija 3 G/I 65 15        15 

i/3 

Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 65 15        15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30        15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Instrumenta sp le 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 sp le 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 

      

Instrument cija 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 

vok listiem  
1,5 I 25 15       15i/ 

1,5 

  

 

Darbs ar kori 1,5 I 25 15       15i/1,5  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij  

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert- 

eks mens orķestra 
diriģ šan  

3 I 50 30         30DE 

/3 

Operas iestud šana 7,5 I 125 75        30i/ 

1,5 

45 

DE/6 

Darbs ar orķestri 4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15DE 

/3 
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apakšprogrammas Pūtēju orķestra diriģēšana studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

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

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

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 81 KP 
 Mūzikas v sture 30 G 320 480 60E/6 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/6 

Latviešu mūzikas 
v sture 

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 

  

Pūt ju orķestru 
v sture un literatūra 

4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Džeza un estr des 
mūzikas v sture 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 
Diriģ šana 21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3  

Klaviersp le 10,5 I 160 120 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/1,

5 

30i/1,5 30E/3   

Džeza un estr des 
mūzikas aranž šana 

1,5 I 25 15        15i/ 

1,5 

 

Pūšaminstrumenta 
vai sitaminstrumenta 

sp le 

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 
analīz  

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

Uz m jdarbības 
pamati  

(Darba tiesisk s 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību pamati, 
vides aizsardzība, 
civil  aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzik  4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uz m jdarbības 
pamati 

(Projektu izstr des un 
vadīšanas pamati) 

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

1,5 

20i/10 

3 

    

M kslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un est tika 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. soci l  
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Visp r j  metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    
Diriģ šanas metodika 3 G 50 30      30DE 

/ 3 

  

Pedagoga tika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģisk  
prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

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

C daļa – brīvās izvēles kursi,  
apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas un 
prasmes: 

C1  -  mācīt apgūtā pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēli – 9  KP ;C1 kursus  var izvēlēties tikai kompleksi;  
C2 – pamatspecialitātes vispārējie studiju kursi - 9 KP (drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  
grupu nodarbību kursus)  
 

C1 – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēles pedagoga  studiju kursi 
Instrumenta sp le 4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta sp les 
metodika 

1,5 G 25 15       15 i/ 

1,5 

DE 

kop  
ar ped. 

praksi 

  

Pedagoģisk  
prakse 

3 I 65 15       15DE/

3 

 

C2 – vispārējie studiju kursi 
Inform tikas 
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   

Improviz cija 3 G 65 15      

 

 15i/3  

Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 65 15      

 

 15i/3  

Simfonisk  orķestra 
diriģ šana 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Kompozīcija 3 G 50 30        15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Instrumenta sp le 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 sp le 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 

       

Instrument cija 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 

specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij  

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteks mens 
orķestra diriģ šan  

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 (izmantot s studiju metodes un formas, 
t lm cības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības krit riji un v rt šanas 
metodes studiju rezult tu sasniegšanai un nov rt šanai, p rbaudes formas un k rtība). 

 

   Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patst vīg  darba form s. 
Kontaktstundas tika organiz tas plūsmu, grupu un individu laj s nodarbīb s. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta pl nojumam, doc t ji plūsmu un grupu nodarbības struktur  lekciju, semin ru, 
kolokviju form , bet individu l s nodarbības praktikuma darba form . Pag jušaj  studiju gad  
tika izv rt tas un konkretiz tas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semin ru, kontaktstundu 
un patst vīg  darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves nosl guma 
studentu zin šanu un prasmju nov rt šanai ir izstr d ts nolikums par valsts p rbaudījumiem, 
kur  atspoguļotas p rbaudījumu prasības un k rtība, p rbaudījumu veidi, formas, organiz cija un 
norise, noteikti valsts p rbaudījumu komisijas pien kumi un tiesības, zin šanu un prasmju 
p rbaudes un v rt šanas nosacījumi, v rt šanas krit riji, k  arī apel cijas k rtība.   

Katras apakšprogrammas profesion lo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patst vīg  
darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formul tas 
katra studiju kursa aprakst .  Diriģenta izglītošan  liela nozīme ir darba ar kori/orķestri prakses 
pl nošanai un t s norisei. Prakse ir pl nota līdztekus teor tiskaj m un praktiskaj m nodarbīb m. 
Prakse tika organiz ta kora/orķestra nodarbību laik , koncertu form  gan Mūzikas akad mij , 
gan rpus t s. Diriģenta praktisk s iema as studenti apguva arī str d jot ar amatieru vai 
profesion lajiem koriem un orķestriem, sniedzot atkl tos koncertus, uzst joties akad miskajos 
koncertos.  

    Palielinoties stud jošo patst vīg  darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iesp j m. E-vid  stud jošie var ja apgūt vair ku studiju kursu saturu, sa emt 
doc t ju konsult cijas, iegūt uzdevumus patst vīgajam darbam.    

Studiju programmas pl nos nozīmīga vieta ir ier dīta ierobežot s izv les daļai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedagoģisk  darba zin šanas un prasmes, iegūstot tiesības  str d t par 
pedagogu diriģ šanas  specialit t .  M rķtiecīgi ir str d juši pedagoģijas kursu doc t ji. 
Pedagoģisk  prakse tika organiz ta J zepa Medi a Rīgas Mūzikas vidusskol  ar kuru ir nosl gts 
pedagoģisk s prakses līgums. Līgum  ir noteikti prakses m rķi un uzdevumi, prakses 
sasniegumu v rt šanas k rtība, noteikti pušu pien kumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites 
dokument cija saska  ar Ministru kabineta noteikumiem.  

Studiju programmas praktisk s realiz cijas proces  būtiska nozīme ir atbilstošas 
infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstoš m  telp m un aprīkojumam. 

Par diriģenta profesion l s sagatavotību ir atbildības Kora diriģ šanas un Orķestra 
diriģ šanas katedras. 

Katedra ir atbildīgas par profesion lo studiju kursu īstenošanas saturu, stud jošo 
kompetences kvalit tes veidošanu, studiju procesu pl nošanu un īpaši prakses norisi.  

 Aizvadīt  akad misk  gada laik  studiju kursu Kora diriģēšana un Orķestra diriģēšana 

satura apguvei tika piev rsta liela uzmanība tieši praktisk  darba norisei un sadarbībai ar koriem 
un orķestriem. Tika turpin ta un pilnveidota studiju kursu Darbs ar kori un Darbs ar orķestri 
satura pl nošana un apguves gaita. Regul ri katedras s d s ir veikta studentu darba izv rt šana, 
m rķtiecīga katedru darba un meistarklašu pl nošana. Kora un Orķestra diriģ šanas katedr m ir 
izdevies iesaistīt studentus darb  ar profesion liem orķestriem un koriem, t d j di veicinot vi u 
profesion lo izaugsmi un praktisk  darba pieredzi. Cieša sadarbība jau ieprieš jos gados bija  
izveidojusies ar JVLMA studentu simfonisko orķestri un orķestri Sinfonia concertante,  studenti 

ir st jušies arī pie LNSO, PPO Riga un orķestra Simfonietta Riga diriģentu pults. Lai 
nodrošin tu pilnv rtīgu studiju kursa Darbs ar orķestri norises gaitu, n kotn  būtu nepieciešams 
paplašin t sadarbību ar LNSO, LSO un veikt p rrunas ar LNO vadību par iesp jamajiem 
sadarbības modeļiem. 
 Kora diriģ šanas studentu izglītošan , pag jušais gads iezīm j s ar to, ka katedras doc t ji 
un studenti turpin ja attīstīt inovatīv s pieejas, kuras  izcilais diriģ šanas m kslas korifejs M ris 
Sirmais ieviesa 2012./2013.akad miskaj  gad , uz emoties Kora diriģ šanas katedras vadīt ja 
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pien kumu veikšanu. Izmai as, galvenok rt, sk ra studiju kursa Koris un kora darba prakse 

īstenošanas procesu.  
Finanšu iesp ju robež s tika nodrošin ta kora diriģ šanas doc t ju kl tbūtne vi u 

studentu darb  ar kori. Turpin ta tradīcija jauno akad misko gadu uzs kt ar latviešu 
komponistu ska darbu programmas iestud šanu un publisku atska ošanu. Nodrošin tas 
iesp jas studentiem un doc t jiem piedalīties meistarklas s. Meistarklas m diriģentu 
sagatavošanas proces  ir būtiska nozīme. T s dod iesp ju v rot izcilu diriģentu darbu, vi u 
vadīb  praktiski piedalīties kora darb .  

P rskata periods bija īpaši nozīmīgs ar to, ka kora diriģ šanas studenti un doc t ji 
piedalīj s vair kos Starptautiskajos kora mūzikas projektos. Gūta jauna pieredze daudzveidīg  
kora repertu ra apguv , kordziesmu interpret cij s, inovatīvo metožu pielietošan  diriģentu darb , 
u.c.   

   Vērtēšanas sistēma (izglītības krit riji un v rt šanas metodes studiju rezult tu 
sasniegšanai un nov rt šanai, p rbaudes formas un k rtība) 

Studiju rezult tu v rt šana notiek saska  ar JVLMA nolikumu par studiju programmu 
īstenošanu un nolikumu par studiju kursu p rbaudījumu organiz šanas un stud jošo 
kompetences v rt šanas k rtību. Studiju procesa organiz cijas un īstenošanas kvalit te ir 
atkarīga no savstarp jas doc t ju  un studentu  sadarbības, no studentu un doc t ju sast va, 
no sistem tiskas darba kontroles, analīzes, darbības izv rt šanas. Studiju rezult tu v rt šan  
ir iesaitīti gan doc t ji, gan studenti, gan darba tirgus p rst vji. Studiju rezult tus apspriež, 
izv rt  un pie em l mumus par studiju darba pilnveidi katedru  s d s. Studentu kompetence 
tika v rt ta starprezult tos – semestra un kursa eks menos, ieskait s, koncertos.  Studiju 
programmas nosl gum  – valsts p rbaudījumos.    V rt šanas veidi ir noteikti studiju pl nos, 
v rt šanas formas un metodes iestr d tas studiju kursu aprakstos. Ar kompetences v rt šanas 
sist mu studenti tiek iepazīstin ti katra studiju kursa apguves s kum . V rt jums izriet no 
kursa programm  paredz to prasību izpildījuma kvalit tes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa 
patst vīgi veicam  darba. V rt jot studentu sniegumu specializ cijas kursos, tiek emts v r  
ska darbu iestud šanas proces  ieguldītais darbs, snieguma kvalit te un artistiskums, 
m ksliniecisk  kopsakarība un profesion l  izaugsme. Tiek izmantotas arī citas v rt juma 
formas rpus ieskait m un eks meniem, kuras tiek pielietotas prakses koncertos,  daž du 
patst vīgo darbu realiz cijas veidos un konkursos (p rrunas, atlases uz meistarklas m un 
konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos v rt jums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un krit riju 
sist m m, emot v r  katra studenta individu l s sp jas, k  arī šo sp ju salīdzin jumu ar 
studiju kursa biedru sniegumu. 

Izv rt jot stud jošo sekmes p rbaudījumos, sasniegumus m kslinieciskajos projektos, 
koncertdarbības aktivit tes, stud jošo attieksmi pret nodarbību apmekl jumu, j secina, ka 
situ cija nav viennozīmīga. 

Liel kais vairums stud jošo intensīvi un sistem tiski izmanto studiju laiku: apmekl  
nodarbības, atbildīgi un radoši pl no patst vīg   darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaist s 
radošajos projektos, sekm  mūsu darba kvalit tes pilnveidi, sniedzot savu redz jumu studiju 
procesa organiz šanas uzlabošan , iesaist s stud jošo pašp rvaldes rīkotajos pas kumos, 
vienm r laicīgi un sekmīgi k rto p rbaudījumus.  

Arī pag jušaj  akad miskaj  gad  studentu sniegumu diplomeks menos v rt ja gan 
rvalstu augstskolu neatkarīgie eksperti, gan diplomeks menu priekšs d t ja pien kumus 

veica arī Latvijas vadošo profesion lo institūciju m kslinieki.  
V rt šanas pamatprincipi 
V rt jot profesion l s bakalaura studiju programmas apguvi, tika iev roti š di pamatprinc ipi: 

- zin šanu un prasmju v rt šanas atkl tība – atbilstoši izvirzītajiem programmas m rķiem un 
uzdevumiem, k  arī studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums 
pozitīvai izglītības sasniegumu v rt šanai; 
- v rt juma oblig tuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu v rt jumu studiju pl na A 
daļas, B daļas, prakses un valsts p rbaudījumos studiju pl n  noteiktajos  studiju kursos.  
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  V rt šanas pamatformas 

Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eks mens. Lai organiz tu 
eks menu, minim lais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
V rt šanas krit riji 
Eks men  un valsts p rbaudījum  programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skal :  
1)  ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vid js apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandrīz viduv ji”); 
4) zems apguves līmenis (3 – “v ji”, 2 – “ļoti v ji”, 1 – “ļoti, ļoti v ji”).    
Ieskait  studiju kursa apguves līme a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts - 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
 

2.2.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 
ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speci listu sagatavošanas izp ti īsteno un  
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speci listu sagatavošanai veic Kultūras 
ministrija sadarbīb  ar JVLMA. 

Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, t p c JVLMA absolventu nodarbin tībai ir 
radītas plašas iesp jas. Par to liecina Kultūras ministrijas padotīb  esošo kultūras un 
kultūrizglītības institūciju skaits: 

Kultūrizglītības iest des 

Emīla D rzi a mūzikas vidusskola;  
Rīgas Doma kora skola;  
J zepa Medi a Rīgas Mūzikas vidusskola;  
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;  
Daugavpils Mūzikas vidusskola;  
Jelgavas Mūzikas vidusskola;  
Emiļa Melngaiļa Liep jas mūzikas vidusskola;  
J a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;  
Ventspils Mūzikas vidusskola;  
Rīgas horeogr fijas vidusskola;  
Profesion l s organiz cijas 

- Latvijas Nacion lais simfoniskais  orķestris;  
- Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga;  

- Nacion l  Opera un balets - simfoniskais orķestris, koris; 
- Liep jas simfoniskais orķestris; 
- Profesion lais pūt ju orķestris Rīga; 

            - Akad miskais koris “Latvija”; 
- Latvijas Radio koris; 

- Rīgas kamerkoris Ave Sol 

            Amatierm kslas joma:   

            puteju orkestri; kori  

Profesion l s ievirzes mūzikas  
143 pašvaldību dibin tas un 5 priv t s izglītības iest des, kas īsteno profesion l s 
ievirzes mūzikas programmas. 

  



244 

 

 

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). 

Sakar  ar ESF finans t  projekta “Augst k s izglītības studiju programmu izv rt šana un 
priekšlikumi kvalit tes paaugstin šanai” īstenošanu, kuru sadarbīb  ar augstskol m realiz ja 
Augst k s izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gad  izv rt ja studiju 
virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesion lo bakalaura studiju programmu 
Diriģēšana. 

Studiju virziena Mākslas studiju programmas v rt ja par četr m galvenaj m v rt šanas 
grup m:  

1. Kvalit te;  
2. Resursi;  

3. Ilgtsp ja;  
4. Sadarbība un p rkl šan s  
iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):  

 M rķi un uzdevumi;  
 Studiju saturs un organiz cija;  
 Studijas un zin šanu nov rt šana;  
 Studiju nodrošin jums un vadība;  
 Person la un stud jošo zin tnisk s p tniecības (radošais) darbs;  
 Kvalit tes nodrošin jums un garantijas.  
 

Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezult ti  bija izcili, īpaši tika atzīm ta 
studiju programmas īstenošanas kvalit te. Nov rt jot studiju programmas īstenošanas procesu 
un rezult tus, komisija secin ja, ka JVLMA izglīto  augstas profesionalit tes diriģentus  un 
nozares pedagogus, jaunie speci listi ir sp jīgi iekļauties kultūras aprites plašaj  darba tirgū gan 
Latvij , gan rvalstīs.  
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2.2.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 
 

1) studiju kursu apraksti  
Studiju kursu aprakstipiln  apjom  ir pieejami Studiju programmu direkcij .  
Pielikum  sniedzam studiju kursu aprakstu izvilkumus/anot cijas . 

 

apakšprogrammā Kora diriģēšana paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- 

diplomeks mens 

 

 

 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

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 rezult t  students ir ieguvis zin šanas par daž du 
laikmetu, stilu un žanru pasaules un Latvijas kora mūzikas attīstību,  par 
jaun m kormūzikas kompozīcijas tehnik m, atska ot jm ksliniekiem un 
izcil kiem kormūzikas autoriem un to daiļradi. 

Sen  
baznīcas 
mūzika 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezult t  students ir ieguvis zin šanas par neimu 
zīm jumu modifik cij m, to nozīmi, gregorisko dzied jumu v sturi, to 
kopsakaru ar Rietumu tradīcijas baznīcas liturģiju, gregorisko kor ļu 
modoloģiju, viduslaiku mūzikas literatūru, ir 
apguvis gregorisk s dzied šanas prasmes un vienk ršu neimu diriģ šanas 
prasmes. 

 

Skatuves 

runa 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezult t  students ir ieguvis zin šanas par prozas 
vai dzejas materi la izp ti, vingrin jumus priekšnesuma sagatavošanai, 
trrunas vingrin jumus kop  ar žestu valodu.  

Students sp j realiz t verb l s un kin tisk s izteiksmes m rķtiecīga 
lietojuma īstenošanu praks , pan kt runas prasmes kultūru, runas 
salied šanu ar ķerme a kustību un izteiksmi. 

Latī u 
valodas 

pamati 

 

 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezult t  students prot pareizi izrun t, lasīt, tulkot 
un interpret t tekstus latī u valod , izprot ska darba saturu. 
Studiju kursa saturs ir tieši saistīts ar studiju kursa Diriģēšana un 
partitūras spēle, k  arī studiju kursa Koris pl noto kora vai vok lo 
ska darbu apguvi, kuru teksts ir  latī u valod .  

Solfedžo 10,5 G 6 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo pl notajiem rezult tiem, saturs tiek 
apgūts div s savstarp ji cieši saistīt s gultn s: 

1) inton šanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 
2) profesion l s muzik l s dzirdes stilistisk  audzin šana. 

Kursa apguves nosl gum  students sp j analiz t un interpret t mūzikas 
ska darbus, sp j precīzi inton t daž du laikmetu mūzikas materi lu, ir 
izkopis muzik lo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. iema u 
koordin cijas prasmes, apguvis zin šanas par mūzikas izteiksmes 
līdzekļiem un to praktisko pielietojumu ska darbu interpret cij .   

Ievads 

mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zin šanas par  
galvenajiem periodiem un v sturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 
kultūras v stur  līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 
romantisms. Studiju kursa apguves rezult t  students ir ieguvis izpratni 
par daž du v sturisko stilu mūziku un prasmes apzin ti lietot mūzikas 
v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c dzirdes un nošu teksta 
svarīg kos daž du laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 

Mūzikas 
teorija un 

analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Studiju kurss sniedz zin šanas izpratnes un lietošanas līmenī par  
klasisko žanru mūzikas ska darbu uzbūves visp r jiem pamatprincipiem 
klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms, romantisms) un 20. gadsimta 

komponistu mūzik , padziļin ti apgūstot harmonijas, polifonijas un 

homofono mūzikas formu m cību disciplīnas to savstarp j  
papildin jum . Kursa apguves rezult t  students p rzina klasisko žanru 
mūzikas ska darbu uzbūves visp r jos pamatprincipus no mūzikas 
valodas (harmonija) un formas aspektiem, sp j iegūt s zin šanas radoši 
pielietot mūziķa praktiskaj  darbīb  (ska darba interpret cijas proces ). 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

Nodarbību 
veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
saīsin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeks mens 

 

 

 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Laikmetīg s 
mūzikas 
v sture un 
est tika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zin šanas par  
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu mūzikas 
kultūr  20. gadsimt  un 21. gadsimta s kum . Studiju kursa apguves rezult t  
students ir ieguvis izpratni par klasisko tradīciju un modernisma ideju 
galvenaj m tendenc m, nozīmīgiem m ksliniecisko risin jumu paraugiem. 
Apgūtas prasmes apzin ti lietot mūzikas v sturisko un stilistisko 
terminoloģiju, pazīt p c dzirdes un nošu teksta svarīg kos 20. gadsimta 
modernisma un postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 

Mūzikas 
v sture un 
teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sast v no vair k m tematisk m daļ m, kas veidotas ar 
m rķi padziļin t un paplašin t studiju kursos Ievads mūzikas vēsturē, 

Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija un analīze 

iegūt s zin šan s un prasmes saistīb  ar profesion la mūziķa 
darbības daž diem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematisk s daļas Renesanses un baroka 

mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  

20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika stud jošajiem padziļina 
izpratni un sniedz zin šanas par daž du v stures periodu mūzikas 
stilistikas specifiku, akcent jot saikni ar attiecīg s specializ cijas 
repertu ru un praktisk s interpret cijas jaut jumiem.  
6. semestrī kursa tematisk  daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 

izpratni un zin šanas par popul r s mūzikas kultūras attīstības 
svarīg kajiem faktiem 20. gadsimt , to, k di ir mijiedarbes 
meh nismi starp klasisk s un popul r s mūzikas žanriem. 
Četras kursa tematisk s daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas k  
iesp ja stud jošajiem izv l ties katru semestri vienu studiju kursu no 
kop ja pied v juma par konkr tu mūzikas v stures un teorijas t mu.  
T d j di tiek iegūtas prasmes sasaistīt zin šanas par kontekstu un 
visp r j m stilistisk m likumsakarīb m ar konkr tas specifiskas 
t mas daž diem aspektiem, š di nodrošinot  specializ cijas 
profesion l s prasmes.  

Latvijas 

mūzikas 
v sture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zin šanas par  
profesion l s mūzikas kultūras attīstības svarīg kajiem procesiem un 
faktiem Latvij  s kot no 13. gadsimta līdz mūsdien m. Studiju kursa 

apguves rezult t  students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 
veidotaj m profesion l s mūzikas kultūras v rtīb m Latvij  Eiropas 
kultūrv stures periodu kontekst  līdz 19. gadsimtam un 
būtisk kajiem sasniegumiem nacion laj  mūzikas kultūr  no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdien m. Apgūtas prasmes apzin ti lietot 
mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacion l s 
mūzikas kultūras v rtību analīz , pazīt p c dzirdes un nošu teksta 
svarīg kos daž du periodu Latvijas komponistu mūzikas stilistiskos 
reprezentantus. 

Vok l  
darba 

metodika 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves proces  students apgūst vok l  darba 
metodiskos pa mienus, kas ir nepieciešami kora diriģenta un 
pien kumu veikšanai, sadzird t un nov rst dzied juma intonatīv s, 
tembr l s vai ska veides neprecizit tes, m cīt apgūt vok l s prasmes 
un  lietot t s dziedot korī.  

Kora  darba 

metodika 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves proces  students iegūst zin šanas par 
profesion lo un amatieru koru tipiem un veidiem, kora balsu 
īpatnīb m, balsu diapazoniem un to attīstības pa mieniem, kora 
darba metod m, kora nodarbību organiz šanas principiem, ska darba 
iestud šanas pa mieniem. 

Praktiskā daļa – 45 KP 

Kora 

diriģ šana  
21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezult t  students ir sagatavots patst vīgam 

darbam ar profesion lajiem vai amatieru koriem, sp j m cīt vadīt un 
publiski diriģ t kori. 
Nov rt t ska darba tehnisko un m ksliniecisko līmeni. 
Piem rot atbilstošu manu lo tehniku ska darba interpret cijas 
prasīb m.  
Studiju kursa satur  apgūst manu lo tehniku daž du stilu un laikmetu 
kora ska darbu interpret cijai, kora darbu partitūru sp les un balsu 
dzied šanas prasmes ska darba demonstr cijas nolūk .  

Partitūras 
sp le 

3 I 2 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes sp l t, analiz t un izv rt t daž du 
laikmetu un stilu kora  partitūras, transpon t un sp l t ska darbus 
daž d s nošu atsl g s.  
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

Nodarbību 
veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 

saīsin.: E-eks mens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeks mens 

 

 

 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Dzied šana 10,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguves proces  students apgūst vok l s prasmes, kas 
ir nepieciešamas kora diriģenta pien kumu veikšanai - 
ar balsi demonstr t vok los ska darbus vai to fragmentus, kora balsu 
partijas, sadzird t un nov rst dzied juma intonatīv s, tembr l s vai 
ska veides neprecizit tes, apgūst vok l s prasmes t d  līmenī, lai 
pats sp tu dzied t korī, ansamblī vai solo. 

Klaviersp le 10,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguve nodrošina kora diriģentam nepieciešam s 
prasmes iestud t izv rstas formas kora ska darbus, demonstr t 
ska darbus vai ska darbu fragmentus korim uz klavier m, sp l t  
ska darbu pavadījumus.  

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 
kultūra (lietišķie 
raksti) 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurs  students iegūst zin šanas  par valodas kultūras 
principiem, krit rijiem un avotiem, par norm m mūsdienu latviešu 
valodas funkcion lajos paveidos (stilos), par koptas (kultur las) 
valodas pazīm m, par valodas / runas etiķeti un tiku.  
Studiju kurs  students iegūst prasmes un iema as apzin ti lietot 
koptu latviešu valodu t s funkcion lajos paveidos, rakstos un run , 
atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no 

neiederīga, neitr lu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesion lo un 
ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, lietot v rdnīcas un citu 
palīgliteratūru tekstveides proces . 

Ievads kultūras  
analīz  

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zin šanas kultūras v stures attīstības aspekt  par 
modern s pasaules klasiskaj m reliģij m, to izplatību, ģeogr fiju, 
galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību 
daž d s reliģiskaj s sist m s, reliģijas p tnieku un kultūrantropologu 
teorij m un to jaun kaj m atzi m, daž d m tisk m sist m m, kas 
veidojuš s attiecīgo reliģiju izplatības are los. 

Uz m jdarbības 
pamati  

(Darba tiesisk s 
attiecības) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zin šanas par darba tiesību sist mu un t s 
pamatprincipiem, darbinieku p rst vības visp r jiem noteikumiem, 
starptautiskaj m darba tiesīb m, darba koplīguma nepieciešamību un 

nozīmi, strīdu izšķiršanas jaut jumiem, darba tiesisko attiecību 
nodibin šanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
visp r jiem noteikumiem, darba dev ja pien kumiem un tiesīb m, 
darba samaksas sist mu, darba un atpūtas organiz cijas 
pamatprincipiem. 

 

 

Literatūras 

v sture 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zin šanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras v stures attīstības kontekst , izcil kajiem 
daiļdarbiem Eiropas un latviešu literatūr , liter r  teksta 

interpret cijas iesp j m. 
Studiju kursa apguves rezult t  students sp j: 
- apzin ties izv rt t literatūras lomu kultūras attīstīb ;  
- izv rt t liter r  teksta lomu mūzik  un valodas izteiksmes līdzekļu 
lietojuma nozīmi ska darba interpret cij ; 
- izmantot gūt s zin šanas un pieredzi citu studiju kursu apguv . 

Uz m j-
darbības pamati 
(Projektu 

izstr des un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zin šanas par:  mūzikas industriju k  savstarp ji 
saistītu uz m jdarbību kopumu tirgus saimniecības apst kļos, 
nozares darbību reglament jošiem tiesībaktiem, ekonomisk s 
darbības modeļiem, p rvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides 
būtību 

Studiju kursa apguves rezult t  students sp j patst vīgi sagatavot un 
vadīt mūzikas projekta realiz ciju. 

M kslas v sture 4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizu l s m kslas 
attīstību, t s avotiem, būtisk kajiem virzieniem un kustīb m: 
* m kslas un sabiedrības savstarp jo attiecību mai u Eirop ; 
* individu lisma un subjektīvisma nostiprin šanos Rietumeiropas 
kultūr ; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendenc m; 
* m ksliniecisk s izteiksmes paradigmas mai u p c Otr  pasaules 
kara; 

* postmodernisma konceptu un jaun kajiem m kslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezult t  students sp j patst vīgi salīdzin t un 
v rt t 20.gs. vizu l s un ska u m kslas attīstības tendences, formul t 
savu viedokli. 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

Nodarbību 
veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
saīsin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeks mens 

 

 

 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Filozofija un 

est tika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zin šanas izpratnes līmenī par filozofijas 
pamatjaut jumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofisk s domas 
attīstību daž dos v sturiskajos laikmetos,  filozofisko probl mu loku 
mūsdien s, filozofijas attīstības tendenc m Latvij .  
Studiju kursa apguves rezult t  students sp j analiz t un salīdzin t 
atšķirīgu dom t ju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zin tnes 
aktualit ti mūsdien s. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves proces  students padziļina savas 

zin šanas un prasmes, kas mobilit tes apst kļos nodrošina brīvu 
komunic šanos svešvalod , nostiprina prasmes iegūt un izmantot 
jaun kos inform cijas avotus specialit tes kvalitatīv kai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezult t  studenta prasmes sapratnes, run šanas 
un lasīšanas jom  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 rezult t  students: 

* izprot teor tiski būtisk kos visp r j s, attīstības, personības un 
soci l s psiholoģijas jaut jumus,  sp j tos 

ilustr t ar praktisk s pieredzes piem riem; 
* sp j sintez t attīstības un personības psiholoģijas daž das teor tisk s 
atzi as, piem rojot daž d m pedagoģiskaj m situ cij m; 
* ir ieguvis praktisk s iema as savas personības un profesion l s 
darbības pašnoteikšan s proces ; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks , prot 
risin t probl msitu cijas; 
* prot noteikt audz k u individu l s īpatnības, p tīt un analiz t 
audz k u personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo inform ciju psiholoģijas nozar , 
sp j to analiz t un izmantot praks . 
 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezult t  students: 
* zina un prot pielietot praks  m cīšanas un m cīšan s teorijas; 
* prot izvirzīt m rķus sev un audz k iem, pl not to sasniegšanu; 
* sp j organiz t m cību un audzin šanas darbu saska  ar izvirzītajiem 
m rķiem un uzdevumiem; 
* p rzina visp r j s m cību metodes, m cību stundas veidošanas 
principus; 

* sp j sadarboties ar kol ģiem, audz k u vec kiem un sabiedrību: 
* sp j veikt audzin šanas darbību jeb klasvadību; 
* sp j izv rt t un veicin t audz k u izaugsmi un m cību sasniegumus, 
sava darba efektivit ti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo inform ciju par pedagoģijas 
jaut jumiem un izmantot to praks . 
 

Visp r j  
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzin šanas par Latvijas un ES valstu 
izglītības sist mu, par izglītības iest žu struktūru un to darbības 
specifiku, par  izglītības darba pl nošanu, izglītības programmu 
ieviešanu un nov rt šanu, par izglītības iest d  nepieciešamo oblig to 
dokument ciju.  
 

Diriģ šanas 
m cīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kurs  students apgūst teor tisk s zin šanas un praktisk s 
iema as diriģ šanas m cīšanas metodik , m cību stundas organiz cijas 
didaktiskos principus, m cību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, 
m cību priekšmeta satura prasības, satura pl nošanu, satura apguves 
metodes, audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu kompetenci, 
k rtojot diplomeks menu. 
 

Pedagoga 

tika 

3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zin šanas par tikas pamatkategorij m, 
tikumisko m cību attīstību noteikt s dom šanas paradigm s un 
v sturiskos laikmetos, tikas saikni ar filozofiju, m kslu, mūziku, 
tikumības probl m m mūsdien s,  analīzes un pašanalīzes prasm m. 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeks mens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģisk  
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedagoģiskaj  
praks  mūzikas skol s un mūzikas vidusskol s saska  ar 
pedagoģisk s prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

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 teor tisko 
priekšmetu 
m cīšanas 
metodika 

 

4,5 

 

G 

 

2 sem. 

 

DE 
Studiju kursi sniedz teor tisk s zin šanas mūzikas teor tisko 
priekšmetu  m cīšanas metodik . Students iegūt s teor tisk s  
zin šanas aprob  pedagoģiskaj  praks  saska  ar pedagoģisk s 
prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

Pedagoģisk  
prakse 

4,5 

 

I 2 sem. DE 

C2 - kora vokālā pedagoga studiju kursi 
Balss 

nost dīšanas 
metodika (darbs 

ar: 

 b rnu balsīm,  
z nu balsīm, 
jauniešu balsīm) 

 

4,5 

 

G 

 

2 sem. 

 

 

DE 

 

Studiju kursi sniedz teor tisk s zin šanas b rnu balss izglītošanas 
un dzied šanas m cīšanas metodik . Students iegūt s teor tisk s  
zin šanas aprob  pedagoģiskaj  praks  saska  ar pedagoģisk s 
prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

Pedagoģisk  
prakse 

4,5 

 

I 2 sem. DE 

C3 - profesionālā kora dziedātāja studiju kurss   
Mūsdienu 
mūzikas vok l s 
tehnikas 

 

4,5 

 

G 

 

2 sem. 

 

 

DE 

Studiju kursi sniedz teor tisk s zin šanas mūsdienu vok laj s 
tehnik s, to apguves  metodik , attīsta mūsdienu modern s vok l s 
mūzikas dzied šanas prasmes. Students iegūt s teor tisk s  
zin šanas aprob  vok l  darba praks  saska  ar prakses darba 
programmu. 

Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 

Vok l  prakse 4,5 

 

I 2 sem. DE 

C4  - vispārējais izvēles kurss 
Inform cijas 
tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  

 

Izv loties pied v to studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstr d  studenti kop  ar doc t jiem individu li, emot v r  
stud jošo profesion l s v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padziļin šanai vai paplašin šanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Improviz cija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustisk  
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Orķestra 
diriģ šana 

3 G 2 sem. i 

Sen s mūzikas 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Blokflautas 

sp le 

3 G 1  sem. i 

Kompozīcija/ 
aranž šana 

3 G 1  sem. i 

Instrumenta 

sp le 

3 G 1 vai 2  sem. i 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeks mens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Prakse – 39 KP 

Koris un 

kora darba 

prakse 

 

39 

 

G 

 

80 

 

i 
Studiju kurss ir paredz ts, lai students apgūtu: praktisk s iema as 
daž du stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpret cij   - 
dziedot korī, str d jot ar kori, stud jot kora literatūras izcil kos 
paraugus, iegūtu prasmi iem cīto diriģ šanas tehniku pakļaut 
ska darba interpret cijas prasīb m un m kslinieciskajiem 
uzdevumiem. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialit t , 
mūzikas v stur  
un teorij  

4,5 G 1 sem DE 

 
Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zin šanu saturu visos mūzikas 
profesion lajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 
students kolokvija veid  pier da diplomeks men . 

Koncert-

eks mens kora 
diriģ šan  

7,5 I 1 sem DE Publiski diriģ  patst vīg  darb  ar kori apgūtos daž du laikmetu un 
stilu augst k s sarežģītības pak pes kora ska darbus. 

Darbs ar kori 3 I 1 sem DE Students pier da savas prasmes str d t ar kori. 
Bakalaura  

diplomrefer ta 
izstr de un 
aizst v šana 

3 I 1 sem DE Studiju kursa apguves proces  students st d  ar zin tnisko, uzzi u 
un m cību literatūru, notografiskajiem materi liem, diskogr fiju, 
izmantojot teor tiskajos kursos gūt s zin šanas un praks  iegūt s 
atzi as, izstr d  diplomrefer tu un publiski to aizst v. 
 

apakšprogrammā Simfoniskā orķestra diriģēšana   paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeks mens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

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 v sture 30 G 8 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zin šanas par 

būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, 
kompozīcijas skol m, nozīmīg kajiem stiliem, daž du laikmetu 
mūzikas est tiskaj m nost dn m pasaul , akcent jot Rietum- un  

Austrumeiropas mūzikas kultūru par dības. 
 Studiju kursa apguves rezult t  students ir ieguvis prasmes apzin ti 
lietot mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju, atšķirt 
nozīmīg kos stilus un kompozīcijas skolas p c to est tiskaj m 
nost dn m un ska raksta principiem, pazīt p c dzirdes un nošu teksta 
svarīg kos daž du laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 

Latviešu mūzikas 
v sture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atkl t latviešu komponistu 
ska darbu nacion lo specifiku, saistot to ar cit m 19.-20.gs. Eiropas 

zemju mūzikas kultūr m, k  arī v sturisko kontekstu. 
Kursa saturs nodrošina zin šanas par svarīg kaj m latviešu mūzikas 
kultūras noris m v sturisk , stilistisko īpatnību un žanru attīstības, to 
mijiedarbības skatījum . Kursa ietvaros studenti apgūst zin šanas par 
izcil kaj m latviešu klasisk s mūzikas personīb m, vi u 
ska darbiem, par Dziesmu svētkiem k  nacion l s kultūras fenomenu 
un nemateri l s kultūras mantojumu UNESCO dokumentos, par  

latviešu atska ot jm kslas aktualit t m un attīstību. 
Harmonija 9 G/I 3 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par harmonijas izteiksmes un 

formveides līdzekļiem, harmonijas v sturiski stilistisko evolūciju, 
daž du laikmetu harmonijas raksturīg k m par dīb m, attīsta 
homofon s mūzikas analītisk s prasmes. 

Polifonija 12 G/I 4 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par polifonijas  izteiksmes un 
formveides līdzekļiem, polifon s rakstības tehnik m, polifonijas 
v sturiski stilistisko evolūciju, daž du laikmetu polifonijas 

raksturīg k m par dīb m, attīsta polifon s mūzikas analītisk s 
prasmes. 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeks mens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

 Mūzikas forma 12 G/I 4 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par mūzikas formveides mūzikas 
attīstības procesu likumsakarīb m, iepazīstina ar galvenajiem 
teor tiskajiem p tījumiem mūzikas formas nozar , ska darba formas 
analīzes metod m, mūzikas formas pamatkomponentiem, mūzikas 
formu v sturi, daž du gadsimtu homofon m form m.  
 

Instrumentu 

m cība 

3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zin šanas par simfonisk  orķestra 
instrumentiem, to skan juma tehnisk m iesp j m, diapazoniem, 
reģistriem, tembriem, par katra instrumenta īpašīb m un iedabu, par 

dinamiskaj m iesp j m, attīsta prasmes praktiskaj  instrument cij . 
 

Orķestra stilu 
v sture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtisk kos simfonisk  un opermūzikas orķestra 
sast vus, to evolūciju, ska darbu interpret cijas iesp jas, rakstības 
stilus,  padziļina zin šanas un prasmes praktiskaj  instrument cij . 
 

Orķestra 
diriģ šanas v sture 

3 G 4 sem. i Studiju kurss sniedz zin šanas par simfonisk s un opermūzikas 
radošaj m personīb m – diriģentiem - daž du laikmetu griežos, 
diriģ šanas attīstības v sturi, orķestru repertu ru un t  atska ojuma 
m kslinieciskajiem sasniegumiem. 
 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. i Studiju kurss attīsta analītisk s dzirdes iema as, analiz jot ar dzirdi 
galveno v sturisko stilu un to raksturīg ko p rst vju mūzikas valodas 
tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un inton šanas iema as. 
 

Praktiskā daļa – 34,5 KP 
Diriģ šana 21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezult t  students ir sagatavots patst vīgam darbam ar 

profesion lajiem orķestriem, sp j patst vīgi un ar orķestri iestud t augst k s 
sarežģītības pak pes ska darbus,  vadīt ska darbu atska ojumu, nov rt t 
ska darba tehnisko un m ksliniecisko līmeni, piem rot atbilstošu manu lo 
tehniku ska darba interpret cijas prasīb m.  
Studiju kursa satur  apgūst diriģ šanas tehniku daž du stilu un laikmetu 
simfonisk  orķestra ska darbu interpret cijai, simfonisk  orķestra partitūru 
sp les prasmes.  
 

Klaviersp le 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta klaviersp les iema as un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas diriģentam, lai iepazītu daž du laikmetu, stilu un 
žanru orķestra partitūru klavierizvilkumus, analiz tu lietot s 
kompozīcijas tehnikas.  
 

Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas 

3 I 2 sem. i Studiju kurs ietvaros studenti apgūst zin šanas par seri lo kompozīcijas 
tehniku, spektr lo kompozīcijas tehniku, aleatorisko kompozīcijas tehniku un 
t s elementiem, attīsta studentu prasmi dom t modeļos, uzlūkot kompozīciju 
k  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 

Inform cijas 
tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  

 

Izv loties pied v to studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstr d  studenti kop  ar doc t jiem individu li, emot v r  
stud jošo profesion l s v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padziļin šanai vai paplašin šanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Improviz cija 3 G 1 sem. i 

Instrumenta sp le 3 G 2  sem. i 

Kompozīcija 3 G 2  sem. i 

Improviz cija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustisk   
mūzika 

3 G 1 sem. i 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeks mens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

Prakse – 39 KP 

Operas režija  
un 

aktiermeistarība 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko operas iestud juma koncepcijas, attīsta prasmes 
darb  ar koncertmeistaru un solistiem operas lomu iestud šan , vadīt 
operas iestud jumu kop  ar režisoru, scenogr fu, kostīmu 
m kslinieku, baletmeistaru, solistiem un radošo kolektīvu kopum . 

Partitūras sp le 10,5 I 6 sem E Studiju kurss attīsta prasmes sp l t, analiz t un izv rt t daž du 
laikmetu un stilu simfonisk  orķestra partitūras, p rlikt orķestra 
partitūras atska ošanai uz klavier m, veidot partitūru 
klavierizvilkumus. 

Stīgu 
instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzin šanas par stīgu instrumentu 
tehniskaj m iesp j m, to pielietojumu orķestra partitūr s. 

Pūšam-

instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzin šanas par pūšaminstrumentu 
tehniskaj m iesp j m, to pielietojumu orķestra partitūr s. 

Instrument cija 9 I 5 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analiz t izv rstas formas ska darbu 
instrument ciju un  instrument t ska darbus daž du ansambļu un 
orķestru sast viem.   

Darbs ar orķestri  9 I 5 sem. E Studiju kurss ir paredz ts, lai students apgūtu praktisk s iema as 
darb  ar orķestri daž du stilu, laikmetu un žanru orķestra un 
opermūzikas iestud šanai, iegūtu prasmi apgūto diriģ šanas tehniku 
pakļaut ska darba interpret cijas m kslinieciskajiem uzdevumiem. 

Darbs ar 

vok listiem  
1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  dzied šanas pamatprasmes, praktisk s vok l  

darba iema as, iestud jot daž du stilu, laikmetu un žanru vok li 
simfoniskos darbus ar orķestri un vok listiem.  

Darbs ar kori 1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  kora darba iema as, iestud jot daž du stilu, 
laikmetu un žanru vok li simfoniskos darbus ar orķestri un kori. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specialit t , 
mūzikas v stur  un 
teorij  

 

3 

 

G 

 

1 sem. 

 

DE 
 

Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zin šanu saturu visos mūzikas 
profesion lajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 
students kolokvija veid  pier da diplomeks men . 
 

Koncerteks mens 
orķestra diriģ šan  

3 I 1 sem. DE Publiski diriģ  patst vīg  darb  apgūtos daž du laikmetu un stilu 
augst k s sarežģītības pak pes ska darbus. 

Operas iestud šana 7,5 I 2 sem. DE Patst vīgi iestud  operu vai operas fragmentus un savu kompetenci 
pier da koncertuzvedum .  

Darbs ar orķestri 4,5 I 2 sem. DE Students pier da savas prasmes str d t ar orķestri. 
 

 



253 

 

apakšprogrammā Pūtēju  orķestra diriģēšana   paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeks mens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

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 v sture 30 G 8 sem. E  

Studiju kursu apguves pl notie rezult ti ir analogi ar 
apakšprogrammas Simfoniskā orķestra diriģēšana  

Latviešu mūzikas 
v sture 

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 

Pūt ju orķestru 
v sture un 
literatūra 

 

 

 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par pūt ju orķestru rašanos un 
attīstību,  radošaj m personīb m – diriģentiem - daž du laikmetu 
griežos, diriģ šanas attīstības v sturi, orķestru repertu ru un t  
atska ojuma m kslinieciskajiem sasniegumiem. 

Džeza un estr des 
mūzikas v sture 
un literatūra 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa uzdevums sniegt studentiem zin šanas par būtiskiem 
džeza un estr des mūzikas attīstības procesiem - žanru attīstību, 
nozīmīg kajiem stiliem, daž du laikmetu mūzikas est tiskaj m 
nost dn m pasaul .  
 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss attīsta analītisk s dzirdes iema as, analiz jot ar dzirdi 
galveno v sturisko stilu un to raksturīg ko p rst vju mūzikas 
valodas tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un inton šanas 
iema as. 
 

Praktiskā daļa – 39 KP 
Diriģ šana 21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezult t  students ir sagatavots patst vīgam 

darbam ar profesion lajiem un amatieru pūt ju orķestriem, sp j 
patst vīgi un ar orķestri iestud t augst k s sarežģītības pak pes 
ska darbus, vadīt ska darbu atska ojumu, nov rt t ska darba 
tehnisko un m ksliniecisko līmeni, piem rot atbilstošu manu lo 
tehniku ska darba interpret cijas prasīb m.  
Studiju kursa satur  apgūst diriģ šanas tehniku daž du stilu un 
laikmetu pūt ju orķestra ska darbu interpret cijai, pūt ju  orķestra 
partitūru sp les prasmes.  
 

Klaviersp le 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta klaviersp les iema as un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas diriģentam, lai iepazītu daž du laikmetu, stilu un 
žanru orķestra partitūru klavierizvilkumus, analiz tu lietot s 
kompozīcijas tehnikas.  
 

Džeza un estr des 
mūzikas 
aranž šana 

1,5 I 1 sem. i Studiju kursa apguves rezult t  students sp j izveidot vok l s un 
instrument l s mūzikas p rlikumus daž diem džeza vai estr des 
mūzikas atska ot jsast viem. 
 

Pūšam-

instrumenta vai 

sitaminstrumenta 

sp le 

6 I 4 sem. i Studiju proces  students apgūst un attīsta pūšaminstrumenta vai 
sitaminstrumenta sp les prasmes, kas ir noderīgas darbam ar pūt ju 
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  - brīv s izv les kursi – 9 KP 

C1 – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēles pedagoga  studiju kursi 

Instrumenta 

sp le 

4,5 I 3 sem. iv  

Studiju kursi sniedz teor tisk s zin šanas un praktisk s iema as 
instrumenta sp l  un instrumenta sp les m cīšanas metodik . 
Students iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  pedagoģiskaj  
praks  saska  ar pedagoģisk s prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gum  students pier da savu 
kompetenci, k rtojot diplomeks menu. 
 

Instrumenta 

sp les metodika 

1,5 G 1 sem.  

DE 

Pedagoģisk  
prakse 

3 I 1 sem. 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eks mens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeks mens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves pl notie rezult ti 

C2   - brīvās izvēles kursi 
Inform cijas 
tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  

 

Izv loties pied v to studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstr d  studenti kop  ar doc t jiem individu li, emot v r  
stud jošo profesion l s v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padziļin šanai vai paplašin šanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 

sp le 

3 G 2  sem. i 

Kompozīcija 3 G 2  sem. i 

Improviz cija 3 G 1 sem. i 

Elektro-

akustisk   
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 

Kamer-

ansamblis 

6 G 4 sem. i Studiju kursa saturs attīsta instrumenta sp les prasmes, kolektīv s 
muzic šanas prasmes, harmonisko un tembr lo dzirdi. 

Partitūras sp le 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes sp l t, analiz t un izv rt t daž du 
laikmetu un stilu pūt ju orķestra partitūras, p rlikt orķestra 
partitūras atska ošanai uz klavier m, veidot partitūru 
klavierizvilkumus. 

Stīgu 
instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzin šanas par stīgu instrumentu 
tehniskaj m iesp j m, to pielietojumu orķestra partitūr s. 

Pūšam-

instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzin šanas par pūšaminstrumentu 
tehniskaj m iesp j m, to pielietojumu orķestra partitūr s. 

Instrument cija 7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes analiz t izv rstas formas ska darbu 
instrument ciju un  instrument t ska darbus daž du ansambļu un 
orķestru sast viem.  
 

Darbs ar 

orķestri  
10,5 I 5 sem. iv Studiju kurss ir paredz ts, lai students apgūtu praktisk s iema as 

darb  ar orķestri daž du stilu, laikmetu un žanru orķestra mūzikas 
iestud šanai, iegūtu prasmi apgūto diriģ šanas tehniku pakļaut 
ska darba interpret cijas m kslinieciskajiem uzdevumiem. 

Darbs ar kori 1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  kora darba iema as, iestud jot daž du stilu, 
laikmetu un žanru vok li instrument los darbus ar orķestri un kori. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specialit t , 
mūzikas 
v stur  un 
teorij  

3 G 1 sem. DE  

Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zin šanu saturu visos mūzikas 
profesion lajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 
students kolokvija veid  pier da diplomeks men . 
 

Koncert-

eks mens 
orķestra 
diriģ šan  

6 I 1 sem.  

DE 
Publiski diriģ  patst vīg  darb  apgūtos daž du laikmetu un stilu 
augst k s sarežģītības pak pes ska darbus. 

Darbs ar 

orķestri 
9 I 2 sem. DE Students pier da savas prasmes str d t ar orķestri. 

 

  



255 

 

2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 
izglītībā.  

Studiju programma ir izstr d ta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 

programmas prasīb m. Studiju programmu reglament  speci ls dokuments – Studiju satura 

un realiz cijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasīb m, 
programm  aprakstītie studiju rezult ti  - zin šanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līme a 
profesion l s kvalifik cijas profesijas standartam Diriģents (profesijas standarta projekts 

atrodas IZM Trīspus j s sadarbības padom , iesniegts saska ošanai) un  Ministru kabineta 
noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabul  noteiktaj m Eiropas 

kvalifik ciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) apraksta prasīb m, t.i. 6.līme a prasīb m. Studiju 
programma ir licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobrī 
Augst k s izglītības padomes pieaicin tie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena 
Māksla īstenot s programmas, tai skait  arī studiju programmu Diriģēšana. Ekspertu 

v rt jums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezult tiem ir ļoti augsts.  
Profesion l s bakalaura studiju programmas Diriģēšana apraksts izstr d ts 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 sast va muzic jošo vienību 
(turpm k – muzic još  vienība) iestud  daž du laikmetu, stilu, žanru un formu, tai skait  
augst k s sarežģītības pak pes ska darbus un vada ska darba atska ojumu; nov rt  
atska ojuma tehnisko un m ksliniecisko līmeni, ska darba interpret ciju; izv rt  sasniegumus 
un izdara korekcijas; atlasa un izv rt  muzic još s vienības m ksliniecisko repertu ru; 
sast da koncertu programmas; īsteno muzik lus projektus; sadarbīb  ar radošo un 
administratīvi organizatorisko person lu pl no un organiz  muzic još s vienības darbu; atbild 
par profesion l  un m ksliniecisk  darba kvalit ti, k  arī veic muzic još s vienības mūziķu 
atlasi un komplekt ciju. 
       Diriģents str d  kultūrizglītības institūcij s, koncertaģentūr s, izglītības iest d s, 
nevalstiskaj s organiz cij s, uz mumos un cit s institūcij s, kur ir izveidotas muzic još s 
vienības, var būt pašnodarbin ta persona vai individu lais komersants. 

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 
1. Sp ja pielietot zin šanas diriģ šanas m kslas 
jom , pamatojoties gan uz tradīcij m, gan 
jaun kaj m atzi m. 
 

Mūzikas teorija un analīze, 
Mūzikas v sture un teorija, 
Laikmetīg  mūzikas v sture un est tika; 
Kora literatūra un stilistika (kora diriģ.); 
Diriģ šana 

Orķestra stilu v sture (orķ.diriģ.); 
Orķestra diriģ šanas v sture (orķ.diriģ.) 

2. Sp ja izskaidrot mūzikas attīstības 
likumsakarības. 

Mūzikas teorija un analīze, 
Mūzikas v sture un teorija, 
Laikmetīg  mūzikas v sture un est tika; 
Kora literatūra un stilistika (kora diriģ.); 
Diriģ šana 

Orķestra stilu v sture (orķ.diriģ.); 
Orķestra diriģ šanas v sture (orķ.diriģ.) 

3. Sp ja izmantot un patst vīgi attīstīt 
m ksliniecisk s un tehnisk s prasmes, pilnveidojot 
profesion lo meistarību. 

Diriģ šana 

Darbs ar kori vai orķestri 
Klaviersp le 
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4. Sp ja analiz t un izv rt t daž du laikmetu un 

stilu ska darbus. 
Mūzikas teorija un analīze, 
Mūzikas v sture un teorija, 
Diriģ šana, 
Darbs ar kori vai orķestri, 
Mūzikas teorija un analīze, 
Mūzikas v sture un teorija, 
Laikmetīg  mūzikas v sture un est tika, 
Kora literatūra un stilistika (kora diriģ.), 
Orķestra stilu v sture (orķ.diriģ.), 
Orķestra diriģ šanas v sture (orķ.diriģ.) 

5. Sp ja organiz t un vadīt muzic jošo vienību, 
radīt pozitīvu un radošu atmosf ru. 
 

Psiholoģija, Pedagoģija, 
Pedagoga tika, 
Darbs ar kori vai Orķestri 

6. Sp ja prognoz t un sasniegt m ksliniecisk  
izpildījuma rezult tu,nodrošin t pl noto 
uzdevumu izpildes kvalit ti. 
 

Diriģ šana, 
Darbs ar kori vai Orķestri 
Studentu piedalīšan s studiju kursu p rbaudījumos - 
kompetences v rt šanas proces  (pašv rt jums) 

7. Sp ja patst vīgi iestud t un diriģ t daž das 
sarežģītības pak pes ska darbus korim a 

cappella, ska darbus ar instrument lo 
pavadījumu, ska darbus orķestrim, ska darbus 
orķestrim ar solistiem un ar kori, iestud t un 
diriģ t simfonijas, operas un baletus, k  arī 
pan kt augstu m ksliniecisko izpildījumu. 

Klaviersp le, 
Diriģ šana, 
Darbs ar kori vai orķestri, 
Prakse 

8. Sp ja lietot profesion lo mūzikas 
terminoloģiju valsts valod  un vismaz div s 
svešvalod s (tai skait  it ļu valod ). 
 

 

Mūzikas teorija un analīze, 
Mūzikas v sture un teorija, 
Diriģ šana, 
Darbs ar kori vai orķestri (ska darbu iestud šanas 
process), 

Kora/orķestra darba metodika, 
Klaviersp le (ska darbu iestud šanas process) 

9. Sp ja atlasīt daž du laikmetu, stilu, žanru un 
formu m ksliniecisko repertu ru un sast dīt 
muzic još s vienības koncertu programmas. 

Diriģ šana, 
Darbs ar kori vai orķestri,  
Kora literatūra un stilistika/Orķestra stilu v sture, 
Orķestra diriģ šanas v sture 

10. Sp ja organiz t un pl not savu un 
muzic još s vienības darbu. 

Uz m jdarbības pamati, Darbs ar kori vai orķestri. 

11. Sp ja uz emties atbildību un iniciatīvu, 
veicot darbu individu li, komand  vai vadot citu 
cilv ku darbu, iev rojot profesion l s un 
visp r j s tikas pamatprincipus. 

Uz m jdarbības pamati, Diriģ šana, Darbs ar kori 

vai orķestri, Pedagoģija. Pedagoga tika, 
Psiholoģija 

12. Sp ja pie emt l mumus un rast risin jumus 
mainīgos vai neskaidros apst kļos. 

Uz m jdarbības pamati, 
Pedagoģija, Psiholoģija 

13. Sp ja demonstr t zin tnisku pieeju probl mu 
risin šan . 

Uz m jdarbības pamati, Ievads kultūras analīz , 
Filosofija un est tika 

14.Sp ja sazin ties valsts valod  un vismaz 
div s svešvalod s. 

Latviešu valodas kultūra, 
Angļu valoda, V cu valoda, It ļu valoda, Franču 
valoda 

15. Sp ja iev rot autortiesības un blakus tiesības 
un p rzin t ar t m saistītos normatīvos aktus. 

Uz m jdarbības pamati (autortiesības un blakus 
tiesības) 

16. Sp ja nodrošin t darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo 
aktu prasību izpildi. 

Uz m jdarbības pamati 
(vides aizsardzība, civil  aizsardzība, darba 
aizsardzība) 

17. Sp ja nodrošin t darba tiesisko attiecību 
normu iev rošanu. 

Uz m jdarbības pamati (Darba tiesisk s 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. Analiz t daž du laikmetu, stilu, žanru un formu ska darbus. Mūzikas teorija un analīze, 
Diriģ šana, 
Darbs ar kori vai orķestri 

2. P rvaldīt klaviersp li. Klaviersp le 

3. Iestud t un diriģ t daž das sarežģītības pak pes ska darbus korim  
a cappella, ska darbus ar instrument lo pavadījumu, ska darbus 
orķestrim, ska darbus orķestrim ar solistiem un ar kori, iestud t un 
publiski diriģ t simfonijas, operas un baletus. 

Diriģ šana, Klaviersp le, 
Darbs ar kori vai Orķestri, 
Prakse 

4. Piem rot atbilstošu manu lo tehniku ska darba interpret cijas 
prasīb m, ar manu l s tehnikas un emocion l s izpausmes palīdzību 
mobiliz t muzic jošo vienību ska darba atska ojumam. 

Diriģ šana, Darbs ar kori vai 
Orķestri, Prakse 

5. Atlasīt m ksliniecisko repertu ru atbilstoši muzic još s vienības 
sast vam, t s darbības m rķiem un uzdevumiem un sast dīt koncertu 
programmas. 

Diriģ šana, Darbs ar kori vai 

Orķestri, Prakse 

6. Nov rt t atska ojuma tehnisko un m ksliniecisko līmeni un izdarīt 
korekcijas. 

Diriģ šana, 
Darbs ar kori vai Orķestri, 
Prakse, Meistarklases. 

Studentu piedalīšan s studiju 
kursu p rbaudījumos - 
kompetences v rt šanas 
proces  (pašv rt jums) 

7. Iev rot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higi nas prasības. Uz m jdarbības pamati 
8. Iev rot vides aizsardzības noteikumus. Uz m jdarbības pamati 
9. Veikt darbu individu li un grup . Psiholoģija, 

Uz m jdarbības pamati, 
Diriģ šana, Darbs ar kori vai 

orķestri, Prakse  
10. Pl not un vadīt muzic još s vienības darbu, radīt pozitīvu un radošu 
atmosf ru. 

Uz m jdarbības pamati, 
Psiholoģija, Darbs ar kori vai 
orķestri, Prakse 

11. Izmantot inform cijas mekl šanas un atlases līdzekļus, lietot 

modern s inform cijas tehnoloģijas. 
Uz m jdarbības pamati 

12. Sistem tiski pilnveidot diriģenta profesion lo kvalifik ciju. Meistarklases, Visi studiju 

pl n  paredz tie studiju kursi 
13. P rvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

14. P rvaldīt vismaz divas svešvalodas sazi as līmenī. Angļu valoda, V cu valoda, 
It ļu valoda, Franču valoda, 
Krievu valoda 

15. Lietot mūzikas terminoloģiju valsts valod  un vismaz div s 
svešvalod s (tai skait  it ļu valod ). 

Mūzikas teorija un analīze, 
Mūzikas v sture un teorija, 
Diriģ šana, Darbs ar kori vai 
orķestri 
C daļas studiju kurss – It ļu 
valoda 

16. Iev rot darba tiesisko attiecību noteikumus. Uz m jdarbības pamati 
(Darba tiesisk s attiecības) 

17. Iev rot autortiesības un blakus tiesības un ar t m saistītos normatīvos 
aktus 

Uz m jdarbības pamati 
(autortiesības un blakus 
tiesības) 

18. Iev rot profesion l s un visp r j s tikas pamatprincipus un 
saskarsmes kultūru. 

Pedagoga tika, 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 m kslas v sture Literatūras v sture, M kslas v sture 

1.2. filozofija un est tika Filosofija un est tika 

1.3. kultūras analīzes aspekti Ievads kultūras analīz  

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 
2.1. mūzikas v sture un teorija Mūzikas v sture un teorija 

2.2. visp r j , soci l  un saskarsmes psiholoģija Psiholoģija 

2.3. pedagoģija  Pedagoģija 

2.4. komercdarbības pamati Uz m jdarbības pamati 
2.5. autortiesības un blakus tiesības Uz m jdarbības pamati 
2.6. mūzikas termini valsts valod  un vismaz div s 
svešvalod s 

Mūzikas v sture un teorija,  
Mūzikas teorija un analīze 

Diriģ šana, Darbs ar kori vai orķestri 
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī: 
3.1. kora un orķestra sast vi, to tehnisk s un 
m ksliniecisk s iesp jas 

Kora/orķestra darba metodika, Darbs ar kori 
vai orķestri, Instrumentu m cība, Darbs ar 
vok listiem, Diriģ šana, Prakse 

3.2. kora un orķestra attīstības v sture 

 

Kora literatūta un stilistika, Orķestra attīstības 
v sture, Mūzikas v sture un teorija 

3.3. mūzikas formas m cība Mūzikas teorija un analīze 

3.4. solfedžo, harmonija un polifonija Solfedžo, Mūzikas teorija un analīze 
(harmonija, polifonija) 

3.5. diriģ šanas, orķestra un kora darba metodika 

 

Visp r j  metodika, Kora diriģ šana/orķestra 
diriģ šanas m cīšanas metodika, kora darba 
metodika 

3.6. mūzikas not cija (daž du laikmetu un stilu kora, 
orķestra, operas un baleta partitūru pieraksti) 

Diriģ šana, Darbs ar kori vai orķestri, Prakse, 

Operas iestud šana, Partitūru sp le, Mūsdienu 
kompozīcijas tehnikas 

3.7. ska darbu iestud šanas  (korim, orķestrim) 
metodoloģija 

Diriģ šana, Darbs ar kori vai orķestri, Prakse, 
Darbs ar vok listiem, Operas iestud šana, 
Operas režija un aktiermeistarība, 
Kora diriģ šana/orķestra diriģ šanas m cīšanas 
metodika, kora darba metodika 

3.8. koncerta dramaturģijas veidošanas principi Kora diriģ šana/orķestra diriģ šanas m cīšanas 
metodika, Kora darba metodika, Operas 

iestud šana, Operas režija un aktiermeistarība 

3.9. skatuves kultūra Skatuves kultūra 

3.10.skatuves runa Runas kultūra 

3.11. klaviersp le Klaviersp le, Partitūru sp le, Diriģ šanas 
programmas ska darbu sp le uz klavier m 

3.12. valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

3.13. divas svešvalodas sazi as līmenī Angļu valoda, V cu valoda, It ļu valoda, 
Franču valoda (p c izv les, iev rojot valodas 
apguves p ctecību) 

3.14. darba aizsardzība Uz m jdarbības pamati 
3.15. vides aizsardzība Uz m jdarbības pamati 
3.16. darba tiesisk s attiecības Uz m jdarbības pamati 
3.17. inform cijas tehnoloģijas Uz m jdarbības pamati 
3.18. profesion l s un visp r j s tikas pamatprincipi Pedagoga tika, Pedagoģija, Psiholoģija, 

Diriģ šana, Darbs ar orķestri vai kori 
3.19. muzic jošo vienību attīstības strat ģija un 
pl nošanas metodes 

Uz m jdarbības pamati 
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Profesion l s bakalaura studiju programmas Diriģēšana apraksts izstr d ts atbilstoši 
Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura studiju programmu prasīb m.  

 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 

oblig tais saturs. 
9.1. visp rizglītojošie studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 

kredītpunkti. 
 

 

 

 

 

9.2. nozares teor tiskie 
pamatkursi un inform cijas 
tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 

kredītpunkti. 

Profesion l  bakalaura studiju programmas Diriģēšana satura 

un apjoma parametri: 

 

 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kop jo studiju ilgumu 4 gadi 
pilna laika studij s. 
 

A daļa  
II  Visp rizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Ievads kultūras analīz   – 1 KP 

Uz m jdarbības pamati  (Darba tiesisk s attiecības, autortiesības un blakus tiesības, vides 
un civil  aizsardzība) – 1 KP 

Uz m jdarbības pamati (Projektu izstr des un  vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūra mūzik   – 3 KP 

M kslas v sture – 3KP 

Filozofija un est tika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

 A daļa 
Kopā: 36 KP 
Kora diriģ šana 

Kora literatūra un stilistika – 10 KP 

Sen  baznīcas mūzika – 2 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Latī u valodas pamati – 1 KP 

Mūzikas v sture un teorija – 14 KP 

Latvijas mūzikas v sture – 3 KP 

Vok l  darba metodika – 2 KP 

Kora  darba metodika – 3 KP 

Simfonisk  orķestra/Pūt ju orķestra diriģ šana 

Mūzikas v sture - 20 KP 

Latviešu mūzikas v sture – 5 KP 

Orķestra stilu v sture – 3 KP 

Mūzikas forma – 8 KP 

9.3. nozares profesion l s 
specializ cijas studiju 
kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kora diriģēšana kopā: 60 KP 

Solfedžo – 7 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 6 KP 

Kora diriģ šana – 14 KP 

Partitūras sp le – 2 KP 

Dzied šana – 7 KP 

Klaviersp le – 7 KP 

Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga tika – 2 KP 

Visp r j  metodika – 1 KP 

Diriģ šanas m cīšanas metodika – 2  KP 

Pedagoģisk  prakse – 2 KP 

Simfoniskā orķestra/Pūtēju orķestra diriģēšana kopā: 60 KP 
Instrumentu m cība – 2 KP 

Harmonija - 6 KP 

Polifonija - 8 KP 

Klaviersp le – 7 KP 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas – 2 KP 

Diriģ šana - 14 KP 

Solfedžo -  3 KP 

Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga tika – 2 KP 

Visp r j  metodika – 1 KP 

Diriģ šanas m cīšanas metodika – 2  KP 

Pedagoģisk  prakse – 3 KP 
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9.4. bakalaura programmas 

brīv s izv les studiju 
kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   
 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 

kredītpunkti; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīv s izv les kursus studenti izv l s atbilstoši studiju programmas specializ cijas 
prasīb m. Izv loties pied v tos studiju kursus, kursa apguves saturu izstr d  
studenti kop  ar doc t jiem individu li, emot v r  stud jošo profesion l s 
v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļin šanai vai paplašin šanai.  
 

Prakse: 26 KP  
emot v r  profesion l  diriģenta pien kumu veikšanas atšķirīg s kompetences – 

kora /simfonisk  orķestra /pūt ju orķestra – diriģents, studiju kursu nosaukumi 

katr  studiju apakšprogramm  ir daž di, bet studiju kursu saturs nodrošina 
nepieciešam s prasmes:  
Kora diriģ šana: 
Koris un kora darba prakse – 26 KP 

Simfonisk  orķestra diriģ šana – 26 KP 

Operas režija un aktiermeistarība – 3 KP 

Partitūru sp le – 7 KP 

Stīgu instrumentu tehnika – 1 KP 

Pūšaminstrumentu tehnika – 1 KP 

Instrument cija – 6 KP 

Darbs ar orķestri – 6 KP 
Darbs ar vok listiem – 1 KP 
Darbs ar kori  – 1 KP 
Pūt ju orķestra diriģ šana – 26 KP 

Kameransamblis – 4 KP 
Partitūras sp le – 7 KP 
Instrument cija – 5 KP  

Darbs ar orķestri – 7 KP 
Darbs ar kori  – 1 KP 
Stīgu instrumentu tehnika – 1 KP 

Pūšaminstrumentu tehnika – 1 KP 

 

10. Studiju kursu izv li 
bakalaura programm , studiju 
kursu apjomu un saturu, k  arī 
prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam gr dam nosaka 
attiecīg s profesijas standarts. 
 

11. Studiju proces  vismaz 30 
procentus no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. 
 

15. P c bakalaura 
programmas apguves piešķir 
piekt  līme a profesion lo 
kvalifik ciju un profesion lo 
bakalaura gr du nozar  
(profesion l s darbības jom ). 

 

Atbilstoši profesijas standarta Diriģents projektam 

 

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 89,5 KP 
apjom , t.i. vid. 55 procenti. 
 

 

Studiju programmas apguves rezult t  tiek piešķirts 
profesion lais bakalaura gr ds mūzik  un diriģenta (kora vai 

simfonisk  orķestra vai pūt ju orķestra diriģenta) 5.līme a 
profesion l  kvalifik cija. 
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3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestr d tajiem krit rijiem 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 diriģ šana 4035,58 

Simfonisk  orķestra diriģ šana 6188,54 

Pūt ju orķestra diriģ šana 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 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 m nesī x 12 m n. 
= EUR 506,52 gad ) 
- 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 

pl n /dalīts ar grupas 
piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  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 v stur , 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 diriģ šana, eks. 
Koncertmeistari (1.,2.) 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Partitūras sp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Dzied šana,iesk. 
Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Klaviersp le, 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 

pl n /dalīts ar grupas 
piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  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 

Laikmetīg s mūzikas 
v sture, 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 diriģ šana, eks. 
Koncertmeistari - 1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Partitūras sp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Dzied šana,iesk. 
Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras analīz , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības pamati 
(Darba tiesisk s 
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. soci l  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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

3. 

Kora literatūra un 
stilistika, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Latī u 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 v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vok l  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 diriģ šana, eks. 
Koncertmeistari - 1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Dzied šana,iesk. 
Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
pamati  

(Projektu izstr des 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 

pl n /dalīts ar grupas 
piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  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 v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, eks. 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Vok l  darba 
metodika, iesk. 

15 : ar 6 stud. 

= 2,5 kst. 

9,57 23,93 5,64 29,57 

Kora diriģ šana, eks. 
Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Dzied šana,iesk. 
Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
pamati  

(Projektu izstr des 
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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  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 v sture 
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 diriģ šana, 
eks. 

Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Dzied šana, iesk. 
Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 

173,65 

40,96 214,61 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, 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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

6. 

Kora literatūra un 
stilistika, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Sen  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 v sture 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 diriģ šana, 
eks. 

Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Dzied šana, eks. 
Koncertmeistars 

15 

5 

9,57 

6,02 

143,55 

30,10 = 

173,65 

40,96 214,61 

Klaviersp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kora diriģ šanas 
metodika, DE 

30 : 6 = 5 + 0,5 

eks. = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Kora diriģ šanas  
pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, 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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

 

7. 

Kora literatūra un 
stilistika, iesk. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Sen  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 v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Kora diriģ šana, 
eks. 

Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Filosofija un 

est tika, iesk. 
30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Kora diriģ šanas  
pedagoģ. prakse, 
DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, 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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  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 v sture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

est tika, 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 

specialit t , mūzikas 
v stur  un teorij , 
DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Kora diriģ šana, DE. 
Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

31 + 21 = 52  

9,57 

6,02 

315,81 

313,04 = 

628,85 

148,35 777,20 

Bakalaura 

diplomrefer ta 
izstr de un 
aizst v šana + 
recenz šana + 
izv rt šana 

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 

ned ļ m) 
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apakšprogrammas Simfoniskā orķestra diriģēšana viena studenta studiju izmaksas 

Kalkulācija 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. uz 
vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

1. 

Mūzikas v sture, 
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 

m cība, iesk. 
30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Orķestra 
diriģ šanas v sture, 
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 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, 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 sp le, 
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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

2. 

Mūzikas v sture, 
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 
diriģ šanas v sture, 
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 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Ievads kultūras 
analīz , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
pamati (Darba 

tiesisk s 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. soci l  
psiholoģija) eks. 

30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 
9,57 14,36 3,39 17,75 

Partitūras sp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumentu 
tehnika, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrument cija, 
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  

        



271 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

3. 

Mūzikas v sture, 
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 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
pamati  

(Projektu izstr des 
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 sp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrument cija, 
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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

4. 

 

Mūzikas v sture, 
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 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
pamati  

(Projektu izstr des 
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 sp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrument cija, 
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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

5. 

 

Mūzikas v sture, 
eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, 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 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, iesk. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Partitūras sp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrument cija, 
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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

6. 

Mūzikas v sture, 
eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, 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 
v sture, iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. 

9,57 191,40 45,15 236,55 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, eks. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Orķestra diriģ šanas 
metodika, DE 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. + 

DE 1 = 21 kst. 

9,57 200,97 47,41 248,38 

Orķestra diriģ šanas  
pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Partitūras sp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrument cija, 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 

 

 

 

 

 

 



275 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

 

7. 

Mūzikas v sture, 
eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Orķestra stilu 
v sture, eks. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. + 

0,5 = 20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Diriģ šana, 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 

est tika, iesk. 
30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Diriģ šanas  
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 

vok listiem, iesk. 
15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Darbs ar kori, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Operas iestud šana 

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 

Izv le, 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 

pl n /dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 
vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi kop  
EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture, eks. 60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, 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 

est tika, 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 

specialit t , mūzikas 
v stur  un teorij , 
DE 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 + DE 

1,5 = 11,5 

9,57 

 

110,06 25,96 136,02 

Koncerteks mens – 

orķestra diriģ šan , 
DE. 

Koncertmeistari - 

1.,2. 

33 

62 
9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Operas iestud šana, 
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 

ned ļ m) 
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apakšprogrammas Pūtēju orķestra diriģēšanaviena studenta studiju izmaksas 

Kalkulācija 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. uz 
vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

1. 

Mūzikas v sture, 
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 

Pūt ju orķestra 
v sture 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 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumenta/ 
sitaminstrumenta 

sp le,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 sp le, 
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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

2. 

Mūzikas v sture, 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 

Pūt ju orķestra 
v sture 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 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumenta/ 
sitaminstrumenta 

sp le,iesk. 
Koncertmeistars 

15 

 

7,5 

9,57 

 

6,02 

 

143,55 

 

45,14 = 188,70 

44,51 233,21 

Ievads kultūras 
analīz , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
pamati (Darba 

tiesisk s 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. soci l  
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 sp le, 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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

3. 

Mūzikas v sture, 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 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumenta/ 
sitaminstrumenta 

sp le,iesk. 
Koncertmeistars 

15 

 

7,5 

9,57 

 

6,02 

 

143,55 

 

45,14 = 188,70 

44,51 233,21 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
pamati  

(Projektu izstr des 
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 sp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrument cija, 
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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

4. 

 

Mūzikas v sture, 
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 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, iv. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Pūšaminstrumenta/ 
sitaminstrumenta 

sp le,iesk. 
Koncertmeistars 

15 

 

7,5 

9,57 

 

6,02 

 

143,55 

 

45,14 = 188,70 

44,51 233,21 

Literatūra  mūzik , 
iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
pamati  

(Projektu izstr des 
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 sp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrument cija, 
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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

5. 

 

Mūzikas v sture, 
eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, 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 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, iesk. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

M kslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Visp r j  
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Partitūras sp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrument cija, 
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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

6. 

Mūzikas v sture, 
eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, 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 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Klaviersp le, eks. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

      

M kslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Orķestra diriģ šanas 
metodika, DE 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. + 

DE 1 = 21 kst. 

9,57 200,97 47,41 248,38 

Orķestra diriģ šanas  
pedagoģ. prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Partitūras sp le, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrument cija, 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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

 

7. 

Mūzikas v sture, 
eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Diriģ šana, eks. 
2 koncertmeistari 

33 

62 

9,57 

6,02 

315,81 

373,24 = 

689,05 

162,55 851,60 

Džeza un estr des 
mūzikas 
aranž šana, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 

est tika, iesk. 
30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Diriģ šanas  
pedagoģ. prakse, 
DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Instrument cija, 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 

Izv le, 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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture, eks. 60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, eks. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. + 0,5 = 5,5 

kst. 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Džeza un estr des 
mūzikas v sture un 
literatūra, iesk. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst.  
9,57 191,40 45,15 236,55 

Filosofija un 

est tika, iesk. 
30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kolokvijs 

specialit t , mūzikas 
v stur  un teorij , 
DE 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 + DE 

1,5 = 11,5 

9,57 

 

110,06 25,96 136,02 

Koncerteks mens – 

orķestra diriģ šan , 
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 

ned ļ m) 
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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 

Latvij  š da studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  
Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uz emšanas prasības, v rt šanas apraksts 

ir salīdzin ts  ar Eiropas konservatoriju asoci cijas Polifonia (m jas lapas adrese: www.polifonia-

tn.org.) izstr d tajiem studiju programmas satura krit rijiem. Eiropas konservatoriju asoci cijas 
izstr d tais augst k s mūzikas izglītības saturs un krit riji pamatojas uz Dublinas deskriptiem.  

Salīdzin jum  ar tematiski radniecīg m programm m citu valstu izglītīb  varam atrast gan 
līdzības, gan atšķirības. Salīdzin jumam m s izv l j mies Igaunijas un  Lietuvas Mūzikas un 
Te tra akad mij s īstenojam s studiju programmas, kur s ir senas tradīcijas diriģentu 
izglītošanas jom . Šo izglītības iest žu studiju programmas ir starptautiski akredit tas un diplomi 
ir starptautiski atzīti, kas liecina par pied v to programmu augstu kvalit ti. 

T pat k  JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augst k s izglītības sist m  tiek 
noteikts saska  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. 
Min taj s augstskol s pamat  apgūst galvenok rt profesion los un profesion l s specializ cijas 
kursus ar ļoti šauru visp rizglītojošo un pedagoģisko kursu ievirzi.  

Lai studenti apgūtu k du no pied v taj m studiju programmas daļ m, arī vi iem j būt 
iepriekš jam sagatavotības līmenim atbilstošajos m cību priekšmetos, kuri nor dīti attiecīgi 
izv l t s programmas daļ .  

Veikt  analīze ļauj secin t, ka kopum  JVLMA pied v t  profesion l  bakalaura studiju 
programma Diriģēšana sav  pašreiz j  veidol  ir saturiski daudzpusīg ka un  diriģentu 
sagatavotības līmenis daudzej d  zi  ir p r ks par Eiropas izglītības telp  pie emtajiem 
standartiem. Profesion lajiem diriģentiem ir nodrošin tas iesp jas str d t par diriģ šanas m cību 
priekšmetu pedagogiem profesion laj s mūzikas izglītības iest d s, jo ierobežot s izv les daļ  
studenti apgūst pedagoga darbam nepieciešam s zin šanas un prasmes.  

  

http://www.polifonia-/
http://www.polifonia-/
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5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
- stud jošo skaits, nor dot sadalījum  pa studiju programmas īstenošanas veidiem, form m 
(atsevišķi nor dot t lm cību), valod m, fili l m: 
Stud jošo skaits studiju programm  kop   - 31 students, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem 
stud ja – 29 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem stud ja 2 studenti; 

- pirmaj  studiju gad  imatrikul to stud jošo skaits - 11 studenti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzekļiem – 11studenti, par fiziskas personas līdzekļiem - 0 studenti; 

-  absolventu skaits – 6 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem stud ja – 6 studenti; par 

fiziskas personas līdzekļiem stud ja 0 studenti. 
 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 
to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

        Galven  mūsu darba kvalit tes izzi as forma ir aptaujas, kur s iegūstam stud jošo 
viedokli par studiju programmu konkr tu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas 
formu atbilstību studiju kvalit tes prasīb m. 

Akad misk  gada laik  tika organiz ta stud jošo aptauja par tiem doc t jiem, kuri pretend ja 
v l šan m akad miskajos amatos. Apkopojot stud jošo aptauju rezult tus, p rliecin j mies, ka 
stud jošie pamat  ir apmierin ti ar mūsu doc t ju darbu un uzskata, ka studiju proces  gūst 
kvalitatīvas zin šanas un prasmes:  
 - pied v tais kursu saturs atbilst attiecīg s profesion l s kvalifik cijas nepieciešamaj m 
kompetenc m; 
 -  uzs kot kursu, doc t ji iepazīstina ar kursa apguves prasīb m, vairums doc t ju inform  
stud jošos arī par kompetences p rbaudes prasīb m un krit rijiem, 
- doc t ji kopum  labi sagatavojušies nodarbīb m,  
- doc t ju attieksme pret studentiem ir labv līga.  
      Studenti pozitīvi v rt  iesp jas piedalīties starptautiskajos festiv los, meistarklas s, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programm s.  

Kora diriģ šana specialit tes studentiem tika veiktas divas aptaujas  (viena mutiska, otra 
rakstiska) jaut jumos, kas skar kora darba organiz ciju. V rt jumi ir ļoti atšķirīgi. Studenti 
atbalsta jaunieviesto kora iedziedin šanas praksi, ieviesto kora nodarbību apmekl juma 
disciplīnu un labi organiz to darba procesu. Studentu ierosin jumi vair k skar kora 
m ksliniecisk s darbības jomas paplašin šanos rpus JVLMA. Studenti aicina savus kol ģus 
lab k sagatavoties darbam ar kori - m rķtiecīg k  pl not repertu ra apguves laiku, v las, lai 
darb  ar kori studenti lietotu profesion lu terminoloģiju, izvirzītu skaidras, profesion las 
prasības.  
Galvenie trūkumi, kurus stud jošie atzīm  ir: 
- lekciju studiju kursu doc t ji ne vienm r izraisīja interesi par studiju kursu; 

- ne visi doc t ji nodarbīb s aptv ra visu kursa programm  pl noto saturu, uzdevumi 
patst vīgajam darbam tika uzdoti nesistem tiski. 

Izv rt jot stud jošo nor dītos trūkumus, j secina, ka š das doc t ju pieejas rezult t , 
atsevišķu studiju kursu apmekl tība bija diezgan zema,  stud jošie bieži vien izv l j s studiju 
kursa saturu apgūt patst vīgaj  darb , bet ne vienm r š dai darba formai bija pozitīvi rezult ti. 

Turpm k  darba pilnveidei katedru vadīt jiem savas kompetences ietvaros ieteicams 

pl not doc t ju izglītojoš s darbības nepastarpin tu v rt šanu, t.i. par doc t ju darba rezult tiem 
spriest ne tikai no p rbaudījumos iegūt s inform cijas, bet  arī izv rt jot doc t ju darbu lekcij s,  
nodarbīb s un semin ros. 
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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, sekm tu studiju programmu īstenošanas kvalit ti, 
katru gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosin ti piedalīties apjaut .  

2016.gada 6 absolventi nov rt ja studiju vides kvalit ti. 
 Studiju vides nov rt juma rezult ti liecina, ka JVLMA studiju vide kopum  ir labv līga, 
radoša un v rsta uz abpus ju sadarbību. Tom r iedziļinoties atbilžu daudzveidīb , j secina, ka 
daudzos aspektos mūsu darbs ir j uzlabo, īpaši tas attiecas uz prakses vien du iesp ju 
nodrošin šanu visiem studentiem.  
       Latvij  dzīvojošo JVLMA absolventu aptaujas rezult ti, liecina, ka absolventi ir 
apmierin ti ar savu profesion lo sagatavotību darba tirgum (patst vīgu koncertu sagatavošanai 
un atska ošanai, pedagoģisk  darba veikšanai u.c.). rzem s dzīvojošo absolventi inform  par 
to, ka vi i ir konkur tsp jīgi Eiropas un ASV darba tirgū.  
       Absolventu sagatavotības līmenis liecina par studiju programmas vispusīgumu, 
profesion l s jomas pilnv rtīgu izglītību v rstu uz paaugstin tu konkur tsp ju, k  arī par 
radošo pieeju profesion l m probl m m un sp j m rast nestandarta risin jumus daž d s 
profesion li komplic t s situ cij s.  

 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
2015./2016.akad miskaj  gad  JVLMA Stud jošo pašp rvalde aktīvi darbojusies gan iekšlietu 
un rlietu virzienos, gan turpin ja rūp ties par stud jošajiem, rīkojot daž dus pas kumus un 
finansi li atbalstot vi u radoš s aktivit tes.  P rskata period  Stud jošo pašp rvalde arī 
organiz ja konkursus par finans juma piešķiršanu stud jošo radošajiem braucieniem, sedza 

dalības maksu stud jošajiem, kuri piedalīj s un p rst v ja JVLMA Biķernieku pusmaratonā 
2016.gada 30. aprīlī. 
      emot v r  stud jošo ilgstošo neapmierin tību ar vair ku studiju kursu satura īstenošanu, 
kop  ar Studiju programmu direkcijas vadīt ju Tomu Ostrovski uzs kta padziļin ta vair ku 
doc t ju darba kvalit tes izv rt šana. Stud jošo pašp rvaldes inici to aptauju rezult t  
notikusi pedagogu mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras vēsture; Kora 

literatūra un stilistika. 

     Pašp rvalde bija izvirzījusi stud jošo p rst vjus JVLMA koleģi laj s institūcij s: 
Stipendiju komisij  darboj s A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Sen t  - 

A.Ašmane, .Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisij  - J.Bimbere, JVLMA 

Gada balvas komisij  - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grup  par ASIMUT sist mas 
ieviešanu JVLMA p rst v ja A.Ašmane. Stud jošo pašp rvalde piedalīj s otr  mūsdienu 
mūzikas festiv la „deciBels” rīkošan  JVLMA, k  arī jau tradicion li veidoja savu Neatkarīgo 
žūriju un piešķīra savas simp tiju balvas 24. JVLMA lab k  kameransambļa konkurs . 
Atv rto durvju dien  Stud jošo pašp rvalde aicin ja stud jošos muzic t neierast s akad mijas 
viet s, k  rezult t  pie galven s ieejas skan ja Johana Sebastiana Baha čella svītas, k  arī 
mūzika ģit ras un kokles atska ojum . Rīkoti arī vair ki tradicion li JVLMA pas kumi – 

balle 1.septembrī, balle p c JVLMA un Swedbank Gada balva 2015 pasniegšanas ceremonijas, 
k  arī izlaidum . Stud jošo pašp rvalde turpin ja sadarbību ar Latvijas M kslas akad mijas 
(LMA) un Latvijas Kultūras akad mijas (LKA) stud jošo pašp rvald m, k  arī piedalīj s 

Latvijas Studentu apvienības darb , apmekl jot regul r s LSA Domes s des, kur tiek 
p rst v ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgad j  LSA Kongres , gan apmekl jot daž du 
darba grupu un pašp rvalžu vadīt ju s des. P rst vot JVLMA Stud jošo pašp rvaldi Latvijas 

Valsts Simtgades sv tku Jauniešu rīcības komitej , kopīgi ar LMA un LKA pašp rvald m 
veidots pas kums „Balt  galdauta sv tki – #man4maijs”, kas 2016. gada 4. maij  norisin j s 
LMA teritorij  un guva plašu rīdzinieku un pils tas viesu atsaucību un uzmanību, piedaloties 
mūsu organiz taj s daž d s aktivit t s, t dej di gūstot plaš ku inform ciju par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu. 
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Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 
N koš  akad misk  gada m rķis:  Nodrošin t modernu studiju vidi un kvalitatīvu studiju 

procesu.  

 

1. Studiju kursu aprakstus veidot t , lai tie sekm tu satura apguves kvalit ti, lai būtu noteikti 
skaidri krit riji kompetences v rt šanai, skaidri formul tas p rbaudījumu prasības, lai studiju 
kursa apraksts būtu izstr d ts t , ka students nebūdams lekcij s var tu patst vīgaj  darb  
pilnv rtīgi apgūt saturu.   
 

2. Būtiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju proces , studiju kursu satura apguvei 
plaš k izmantot e-studiju vidi.  

 

3. Lai nodrošin tu rvalstu studentu plaš ku piesaisti,  atbalstīt atsevišķu  studiju kursu apguvi 
angļu valod , kas aktīvas mobilit tes apst kļos nodrošin s plaš kas komunik cijas iesp jas.  
 

4. Sadarbīb  ar Stud jošo pašp rvaldi veicin t stud jošo aktīv ku līdzdalību studiju procesa 
pilnveidošan  (studiju organizatoriskie jaut jumi, studiju kursu īstenošanas kvalit te, studiju 
vides sak rtotība, u.c.).  
 

5. Palielin t stud jošo  atbildību par valsts budžeta līdzekļu m rķtiecīgu izmantošanu 
(atbirums nesekmības d ļ, nepamatota eksmatrikul šan s p c stud još  paša v l šan s). 
Paaugstin t studiju rezult tus, lai mazin tu atk rtoti k rtotu p rbaudījumu skaitu. 
 

6. Regul ri veikt stud jošo, absolventu un darba dev ju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 
programmu īstenošanas kvalit ti. 
 

7. Pilnveidot darbu ar rvalstu studentiem (respekt jot studentu aptaujas anket s sniegt s 
atsauksmes, uzlabot -  studiju kursu izv les iesp jas, studiju kursu īstenošanas kvalit ti, 
saskarsmes kultūru, telpu rezerv šanas sist mu patst vīg  darba veikšanai). 
 

8. Nodrošin t JVLMA Sen ta l mumu kvalitatīvu īstenošanu studiju procesa organiz cijas 
jaut jumos, pan kt JVLMA iekš j s kontroles pl n  iestr d to termi u iev rošanu vis m 
JVLMA struktūrvienīb m. 
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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: 
Akad miskā dziedāšana 

Senā mūzika    
Džeza vokāls                               
 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija:  profesionālais bakalaura grāds 
mūzikā/ vokālists 
(5.līme a profesionālā kvalifikācija) 
  

3) Studiju programmas m rķi 
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līme a profesionālo 

vokālistu sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zināt u teor tiskajos pamatos sak otas, 
vokālista profesijas standartam atbilstošas, praktiski piem rojamas profesionālās zināšanas, 
ir sp jīgi konkur t vokālistu profesionālajā vid  Latvijā un ārvalstīs, motiv ti profesionālai 
attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu 

pamatuzdevumu, iev ro humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, 
individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus, respekt   Latvijas tautas 
intereses, iek aujoties starptautiskajā kultūras aprit , saglabā un attīstīta nacionālās 
mūzikas kultūras mantojumu. 

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integr tas studijas, kurās students var tu 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 iesp ju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiema as p tniecības 
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 da as - profesionālo un 
vispārizglītojošo studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā 
apjomā, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līme a vokālista profesijas standartā 
iestrādātajām prasībām. Students ir ieguvis zināšanas par vokālās mākslas attīstības 
v sturiskajiem aspektiem, par mūzikas stiliem, zināšanas mūzikas formas mācībā, vokālās 
mākslas mācībā,  mūzikas notācijā (dažādu laikmetu un stilu  ska darbu partitūru pieraksti), 

vokālo ska darbu iestud šanas tehnoloģijās, ieguvis izpratni par mūzikas nozares 
profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzek u nozīmi ska darba t la atklāsm ,  
ska darbu interpretācijas pa mieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām, 
zinātniskās p tniecības metod m, par dažādas sarežģītības pakāpes vokālo ska darbu 
iestud šanas metod m, par ska darba atska ojuma tehniskā un mākslinieciskā līme a 
nov rt šanas krit rijiem, par mākslinieciskās individualitātes izpausmes iesp jām ska darbu 
interpretācijās, par mākslinieciskā repertuāra atlases un koncertprogrammas veidošanas 
principiem, par vokālista profesionālo tiku.  
      B da as - profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursu apguves rezultātā students ir 
ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās vid jās izglītības un 
mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vid jās izglītības iestāžu  profesionālo 
mūzikas mācību priekšmetu vokālā pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un 
audzināšanas m rķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā 
procesa plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā 
darbības motiv šanas metod m, izglītojamo sasniegumu v rt šanas tehnoloģijām, mācību 
materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo 
mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metod s,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai 
profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  nosl guma prasībām, lai 
izglītojamais būtu sp jīgs sekmīgi un radoši apgūt dziedāšanas mācību priekšmetu saturu un  
turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāp .  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un vokālista 
profesijai raksturīgās pamata un specializ tas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 
v stur  un teorijā, profesionālās vokālās mākslas attīstības tendenc s un likumsakarībās, mūzikas 
nozares attīstības strat ģijā un plānošanas metod s, zinātniskās p tniecības metod s,  turklāt da a 
zināšanu – vokālās mākslas attīstības v stur , vokālo ska darbu interpretācijas mākslā un 
dziedāšanas (akad miskās, senās un dz za) mācīšanas metodikā - atbilst vokālista profesijas 
augstāko sasniegumu līmenim. Vokālists sp j parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības 
pedagoga profesionālās jomas svarīgāko j dzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas 
pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, balss īpašību  un mūzikas izteiksmes līdzek u 
nozīmi ska darba t la atklāsm , vokālo ska darbu apguves metod m un to daudzveidību. 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

       Rezultāti:  students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņ m jdarbības 
pamati, svešvalodas, filosofija un est tika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares 
profesionālos teor tiskos  un praktiskos studiju kursus (dziedāšana - akad miskā/senās 
mūzikas/džeza mūzikas, muzic jot kolektīvā – ansamblis, operdziedāšana, baroka operas 
projekts) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas vokālista pienākumu veikšanai un, kas atbilst 
5.profesionālās kvalifikācijas līme a profesijas standartā Vokālists prasmju da ā iestrādātajām 
prasībām. Vokālists ieguvis prasmes: 

- analiz t, salīdzināt un izv rt t dažādu laikmetu un stilu vokālos ska darbus, noteikt to 
piem rotību konkr tās balss specifikai,  
- noteikt dziedātāja balss tipu, 
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- kopt un attīstīt savu un citu dziedātāju balss aparātu (elpošana, reģistri, rezonātori, diapazons, 
artikulācija, ska veide),  
- apgūt vokālo repertuāru patstāvīgi, diriģenta, režisora vai horeogrāfa vadībā, mākslinieciska 
t la radīšanai piem rot atbilstošu aktiermeistarības, skatuves kustību, grima un vokālo tehniku, 
- dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra pavadījumā, dziedāt 
p c notīm un no galvas vokālos ska darbus, tos transpon t,  
- atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 
koncertprogrammu,  

- nov rt t 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 organiz t mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos m rķus un uzdevumus,  
- motiv t un ieinteres t izglītojamos mācību darbam,  
- ar izglītojamo iestud t un publiski atska ot vienkāršus un vid jās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu un stilu vokālos ska darbus, panākt ska darba satura atklāsmi,  
- izv l ties, analiz t un nov rt t  mācību līdzek us (saturu, metodes un formas), veidot mācību 
metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunic šanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās 
sazi as līmenī, lietot mūzikas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā, itā u un vācu valodās, 
prot iev rot darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispār jās prasmes, kas saistās ar vides 
aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higi nas prasību iev rošanu students ir ieguvis, 
piedaloties JVLMA organiz tajos 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 atzi ām,  
- izskaidrot balss aparāta uzbūvi, ska veides darbības mehāniku, vokālās tehnikas attīstības 
principus,  

- pielietot vokālās pedagoģijas atzi as balss tehnisko un māksliniecisko  prasmju pilnveides 
procesos,  

- analiz t un izv rt t dažādu laikmetu un stilu vokālos ska darbus, 
- attīstīt savu un citu dziedātāju vokālo tehniku,  
- publiski dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra pavadījumā,  
- mākslinieciska t la radīšanai piem rot atbilstošu kustību, grima, t rpa un vokālo tehniku, 
sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu,  
- patstāvīgi, kā arī diriģenta vai režisora vadībā iestud t dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, 
vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus,  
- atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 
koncertprogrammu,  

- organiz t un plānot savu un citu mūziķu darbu,  
- radīt pozitīvu un radošu darba atmosf ru,  
- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un 
vidusskolām,  
- atlasīt un veidot mācību līdzek us, mācību saturu,  
- plānot, organiz t un vadīt vokālo priekšmetu mācību stundas,  
- v rt t un analiz t izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, 
- iemācīt izglītojamajam vokālo ska darbu satura atklāsmi, izskaidrot mācīšanās pa mienus, 
salīdzināt ska darbu interpretācijas, 
- formul t mācību priekšmeta m rķus un uzdevumus,  
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- analītiski aprakstīt informāciju, probl mas un risinājumus vokālās mūzikas un mūzikas 
pedagoģijas zinātnes nozar , vokālista profesijā, tos izskaidrot un argument ti diskut t par tiem 
gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.  

Absolvents sp j patstāvīgi virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, 
parādīt zinātnisku pieeju probl mu risināšanā, uz emties atbildību un iniciatīvu veicot darbu 
individuāli, komandā vai vadot citu cilv ku darbu, pie emt l mumus un rast radošus 
risinājumus mainīgos vai neskaidros apstāk os. Vokālists sp j sazināties valsts valodā un 
vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu iev rošanu, darba 
aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
Rezultāti: Studiju kursu Uzņ m jdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Vokālās mākslas 
attīstības  v sture, Vokālo priekšmeta mācīšanas metodika, tika, 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 prezent šanā, sintez t mūzikas un mūzikas 
pedagoģijas dažādas teor tiskās atzi as, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības 
praks , risināt probl msituācijas, no tikas viedok a analiz t dažādas (kolektīvās 
muzic šanas sastāvos, pedagoģiskajā kolektīvā) profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un 
sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iema as, kas nepieciešamas p tnieciskā darba 
veikšanai mūzikas nozar . 

Absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analiz t informāciju mūzikas un mūzikas 
pedagoģijas jomā un to izmantot, pie emt l mumus un risināt probl mas vokālista profesijā, 
parādīt, ka izprot vokālista un vokālā pedagoga profesionālo tiku, izv rt t 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 uz em personas, kuras ir apguvušas vispār jo vid jo izglītību vai 
profesionālo vid jo izglītību un nokārtojušas uz emšanas papildu prasības mūzikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes vid jās izglītības programmas nosl guma prasību 
apjomā    

Uz emšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 

centraliz tie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un Svešvaloda, iz emot 
personas, kuras vid jo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas 
vid jo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.  

Personas, kuras ieguvušas vid jo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 
ieguvušas vid jo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centraliz to 
eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vid jās izglītības  gala 

pārbaudījumu v rt jumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais v rt jums 
nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduv ji” (10 ballu sist mā) vai 3 - “viduv ji” (5 atzīmju 
sist mā). 
        Lai konstat tu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA 
profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu 
prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padom  saska otajām prasībām.  
        

Papildu prasību pārbaudījumi: 
Vokālā mūzika: 

 dziedāšana (akad miskā 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 izv les vai brīvās izv les da ām, 
norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
Programmas daļas Studiju kursi 

A daļa - programmas 

obligātā da a:  
150 ECTS  KP 

iek auti 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 (akad miskā dziedāšana, senā 
mūzika, džeza vokāls) ir atšķirīgs, to nosaka nepieciešamās profesionālās 
prasmes un zināšanas katras specializācijas specifiskā satura apguv .  
Akadēmiskās dziedāšanas apakšprogrammā  
Teor tiskā da a – ECTS 49,5 KP, studiju kursi: Angļu, vācu, franču valodas fon tika, 
Vokālās mākslas v sture, Mūzikas v sture un teorija, Itāļu valoda 

Praktiskā da a – ECTS 70,5 KP: Akad miskā dziedāšana, Skatuves runa, Aktier-

meistarība, Ritmika, Skatuves kustība un deja, Grims, Klaviersp le, Solfedžo 

Senās mūzikas   apakšprogrammā: 

Teor tiskā da a - ECTS 48 KP, studiju kursi: V sturiskās dziedāšanas māksla , Mūzikas 
v sture un teorija 

Praktiskā da a – ECTS 72 KP: Senās mūzikas dziedāšana, Itāļu valodas pamati, Franču 
valodas pamati, Klavesīna sp le, Brīvā ornamentiskā improvizācija, Baroka operas 
projekts, V sturiskā teātra un  runas māksla, Galma žesti un dejas, Senās mūzikas 
ansamblis 

Džeza vokāls   apakšprogrammā: 

Teor tiskā da a - ECTS 43,5 KP, studiju kursi: Improvizācija,  Mūzikas stilu v sture, 
Džeza teorija, Džeza mūzikas v sture, Roka un popmūzikas v sture 

Praktiskā da a – ECTS 76,5 KP, studiju kursi: Džeza vokāls, Džeza solfedžo, 
Kompozīcija un aranž šana, Džeza klaviersp le, Džeza vokālais ansamblis, 
Sitaminstrumentu komplekta sp les  pamati,  Basa sp les pamati, Perkusiju sp le, 
Mūzikas tehnoloģija 

2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, 
Uzņ m jdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati), Reliģijas v sture, Literatūras v sture, Mākslas v sture, 
Filozofija, tika, Svešvaloda nodrošina zināšanu padzi ināšanu humanitāro un 
sociālo zināt u nozar , attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiema as.  

B daļa – ierobežotās 

izv les da a  (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 var tu veikt 
vokālās mākslas mācību priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestād s.  
Ierobežotās izv les da as apguve vokālistam paver plašākas darba tirgus iesp jas, 
kā arī veicina augsti kvalific tu speciālistu integr šanos mūzikas profesionālās 
izglītības sist mā. 
Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  

Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispār jā metodika, Vokālo 
mācību priekšmetu mācīšanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  

Pedagoģiskā prakse 

C daļa - brīvās izv les 
kursi 9 ECTS  KP 

Brīvās izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju programmas specializācijas 
satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu saturs dod iesp ju padzi ināt 
vai paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas vokālista specializācijas 
jomās – dažādu v sturisku stilu un žanru vokālo skaņdarbu dziedāšanā, 
svešvalodās, informācijas tehnikās, elektroakustiskajā mūzikā, instrumenta sp l  
vai  improvizācijā, u.c. 
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Programmas da as 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 teor tisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.   
Prakses laikā ir plānota:  
apakšprogrammā Akad miskā dziedāšana  - operdziedāšanas, vokālā ansamb a, un 
kamerdziedāšanas mākslinieciskā prakse; 
apakšprogrammā Senā mūzika – Senās mūzikas dziedāšanas, Senās mūzikas ansamb a 
un Baroka operas projektu mākslinieciskā prakse; 
apakšprogrammā Džeza vokāls – Džeza kombo (ansamblis), Džeza vokālā ansamb a, 
Džeza mūzikas praktikuma un ierakstu produc šanas prakse 

Valsts 

pārbaudījumi –  

18 ECTS KP 

Visu studiju apakšprogrammu nosl gumā  kolokvijs specialitāt ,  
mūzikas v stur  un teorijā, diplomeksāmens metodikā un  
pedagoģiskajā praks . 
Apakšprogrammā Akad miskā dziedāšana - publisks koncerteksāmens akad miskajā 
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 apzīm jumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i – ieskaite; E – 

eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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 

Ang u, vācu, 
franču valodas 
fon tika 

4,5 G 90  30     15i/3 15i/ 

1,5 

  

Vokālās 
mākslas v sture 

3 G 50 30  30E/3       

Ievads mūzikas 
v stur  

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 
v sture un 
est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 

      

Mūzikas 
v sture un 
teorija 

18 P/G 240 240   30iv/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

60iv/ 

3 

60iv/6 30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas 

mūzikas 
v sture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Itā u valoda 12 G 185 135 15i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

15i/ 

3 

30iv/ 

1,5 

15i/3 30iv/ 

1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
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 
Akad miskā 
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   

Klaviersp le 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 
analīz  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uz m j-
darbības pamati  
(darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību 
pamati, vides 

aizsardzība, 
civilā 
aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūras 

v sture 

4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,5 

    

Uz m j-
darbības pamati 
(Projektu 

izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

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

1,5 

20/10i 

/3 

    

Mākslas 
v sture 

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

Filosofija un 

est tika 

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     

Vispār jā 
metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Vokālā darba 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 

  

Pedagoga tika 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  
fon tika 

(var izv l ties 
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
od

ar
bī

bu
 

v
e
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 
rģe u 

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  

Latī u 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 

specialitāt ,  
mūzikas 
v stur  un 
teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens 
akad miskajā 
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 apzīm jumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma 

veidi: i – ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-

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 

V sturiskās 
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 
v stur  

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 v sture un 
est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas v sture 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 
v sture 

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 

 

Itā u 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 sp le 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  

V sturiskā 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 
analīz  

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Uz m jdarbības 
pamati  (Darba 

tiesiskās attiecības, 
autortiesības un 
blakus tiesības, 
vides aizsardzība, 
civilā aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūras v sture 4,5 P 90 30   15i/3 15i/ 

1,5 

    

Uz m jdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes 
un vadīšanas pamati) 

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

1,5 

20/10i 

/3 

    

Mākslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un est tika 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
od

ar
bī

-

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     

Vispār jā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Senās mūzikas 
dziedāšanas 
mācīšanas metodika 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 

  

Pedagoga tika  
(t.sk. uz muma 
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 

 

Latī u valodas 
pamati 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Senās 
atska otājmākslas 
v sture 

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 

specialitāt , 
mūzikas v stur  
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 apzīm jumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i – ieskaite; E – 

eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

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 – 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 
v stur  

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Laikmetīgās 
mūzikas v sture 
un est tika 

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 
v sture 

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 
v sture  

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 
aranž šana 

7,5 G 140 60     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/

3 

 

 Džeza 
klaviersp le 

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 sp les  
pamati 

7,5 I 125 75 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

   

 Basa sp les 
pamati 

6 I 100 60  15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
   

Perkusiju sp le 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 
analīz  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uz m jdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūras v sture 4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,5 

    

Uz m jdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

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

1,5 

20/10i/ 

3 

    

Mākslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

est tika 

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
od

ar
bī

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 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     

Vispār jā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Džeza 
dziedāšanas 
mācības metodika 

3 G 50 30      30D

E/ 3 

  

Pedagoga tika 

(t.sk. uz muma 
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 

  

Izv les 
instruments 

1,5 G 25 15       15i/ 

1,5 

  

Izv les 
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 

produc šana 

6 I 140 20       10i/3 10iv

/3 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitāt , džeza 
mūzikas v stur  
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 krit riji un v rt šanas 
metodes studiju rezultātu sasniegšanai un nov rt šanai, pārbaudes formas un kārtība). 
         Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organiz tas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta plānojumam, doc tāji plūsmu un grupu nodarbības struktur  lekciju, semināru, 
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 
tika izv rt tas un konkretiz tas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu 
un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves nosl guma 
studentu zināšanu un prasmju nov rt šanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, 
kurā atspogu otas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija 
un norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 
pārbaudes un v rt šanas nosacījumi, v rt šanas krit riji, kā arī apelācijas kārtība.   

Katras apakšprogrammas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā 
darba uzdevumi ir oti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formul tas 
katra studiju kursa aprakstā.  Vokālista izglītošanā liela nozīme ir darba kolektīvās 
muzic šanas (operdziedāšana, baroka operas projekts, džeza vokālais ansamblis u.c.) prakses 
plānošanai un tās norisei. Prakse ir plānota līdztekus teor tiskajām un praktiskajām 
nodarbībām. Prakse tika organiz ta gan nodarbību laikā, gan koncertu formā Mūzikas 
akad mijā un ārpus tās.  

Paral li plānotajām stundām studenti tiek sagatavoti meistarklas m, koncertiem, 
vokālo partiju apgūšanai Operas klas , studenti un JVLMA absolventi tiek sagatavo ti 

starptautiskiem konkursiem. Katedrā notiek savstarp ja koleģiāla sadarbība, sniedzot ārpus 
stundu konsultācijas studentiem, kuru sekmes specialitāt  ir atzītas par nepietiekošām 
(v rt jums 5 jeb viduv ji). Arvien vairāk tiek strādāts pie atsevišķu studi ju kursu 

savstarp jās mijiedarbības un integrācijas, organiz jot noklausīšanos, kurās tiek izv rt ts 
studentu vokāli artistiskais sniegums no dažādiem skatu punktiem – vokālā kvalitāte, 
ska darba t la interpretācija un artistiskais sniegums, skatuves t ls,  uzvedības kultūra.  
      Paral li studiju kursu savstarp jai integrācijai, tiek izv rt ts studiju kursa saturs, lai 
nepie autu nevajadzīgu atkārtošanos vai pārklāšanos. Kā piem ru varam min t studiju kursu 
Vokālais ansamblis, kurā izdalīti divi virzieni – vokālās kamermūzikas ansamb i un ansamb i 
no lielajām vokāli simfoniskajām formām, kuru apguv  tiek iesaistīti JVLMA doc tāji – 

diriģenti.  
      Studiju programmas satura apguve tiek veicināta arī orient jot studentus patstāvīgam 
darbam – metodiskās literatūras stud šana, koncertu un operas izrāžu analīze, dažādu 
interpretāciju salīdzināšana un analīze, studentu patstāvīga koncertdarbība u.c. 
      Studiju programmas plāns pilnībā atbilst struktūrvienības m rķiem un uzdevumiem.  
Studiju programma atbilst Eiropas Mūzikas akad miju studiju satura krit rijiem. Salīdzinājums 
veikts analiz jot Lietuvas Mūzikas un Teātra akad mijas un Grācas Mākslu akad mijas 
Austrijā studiju programmu saturu. 
   Palielinoties stud jošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju 

vides izmantošanas iesp jām. E-vid  stud jošie var ja apgūt 28 studiju kursu saturu, sa emt 
doc tāju konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izv les da ai, kuras 
saturs nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, 
tādejādi studenti iegūst tiesības  strādāt par vokālo pedagogu mūzikas profesionālajās izglītības 
iestād s, kā arī interešu izglītībā. M rķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu doc tāji. 
Pedagoģiskā prakse tika organiz ta Jāzepa Medi a Rīgas Mūzikas vidusskolā un Rīgas Doma 
kora skolā ar kurām ir nosl gti pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumā ir noteikti prakses m rķi 
un uzdevumi, prakses sasniegumu v rt šanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, 
ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saska ā 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 stud jošo patstāvīgā darba plašākas iesp jas, lekciju un praktisko nodarbību 
kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  specializ ts 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 krit riji un v rt šanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un nov rt šanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju rezultātu v rt šana notiek saska ā ar JVLMA nolikumu par studiju programmu 
īstenošanu un nolikumu par studiju kursu pārbaudījumu organiz šanas un stud jošo 
kompetences v rt šanas kārtību. Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir 
atkarīga no savstarp jas doc tāju  un studentu  sadarbības, no studentu un doc tāju sastāva, 
no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izv rt šanas. Studiju rezultātu v rt šanā 
ir iesaitīti gan doc tāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, 
izv rt  un pie em l mumus par studiju darba pilnveidi katedru  s d s. Studentu kompetence 
tika v rt ta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskait s, koncertos.  Studiju 
programmas nosl gumā – valsts pārbaudījumos.    V rt šanas veidi ir noteikti studiju plānos, 
v rt šanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu aprakstos. Ar kompetences v rt šanas 
sist mu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā. V rt jums izriet no 
kursa programmā paredz to prasību izpildījuma kvalitātes. Prasību vidū iek auta krietna da a 
patstāvīgi veicamā darba. V rt jot studentu sniegumu specializācijas kursos, tiek emts v rā 
ska darbu iestud šanas procesā ieguldītais darbs, snieguma kvalitāte un artistiskums, 
mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme. Tiek izmantotas arī citas v rt juma 
formas ārpus ieskait m un eksāmeniem, kuras tiek pielietotas prakses koncertos,  dažādu 
patstāvīgo darbu realizācijas veidos un konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklas m un 
konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos v rt jums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un krit riju 
sist mām, emot v rā katra studenta individuālās sp jas, kā arī šo sp ju salīdzinājumu ar 
studiju kursa biedru sniegumu. 

Izv rt jot stud jošo sekmes pārbaudījumos, sasniegumus mākslinieciskajos projektos, 
koncertdarbības aktivitātes, stud jošo attieksmi pret nodarbību apmekl jumu, jāsecina, ka 
situācija nav viennozīmīga. 

Lielākais vairums stud jošo intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmekl  
nodarbības, atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā  darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās 
radošajos projektos, sekm  mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redz jumu studiju 
procesa organiz šanas uzlabošanā, iesaistās stud jošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, 
vienm r laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.  

Arī pagājušajā akad miskajā gadā studentu sniegumu diplomeksāmenos v rt ja gan 
ārvalstu augstskolu neatkarīgie eksperti, gan diplomeksāmenu priekšs d tāja pienākumus 
veica arī Latvijas vadošo profesionālo institūciju mākslinieki.  

V rt šanas pamatprincipi 
V rt jot otrā līme a profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, iev ro šādus 
pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju v rt šanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas m rķiem 
un uzdevumiem, kā arī studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums 
pozitīvai izglītības sasniegumu v rt šanai; 
- v rt juma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu v rt jumu studiju plāna A 
da as, B da as, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  
  V rt šanas pamatformas 

Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organiz tu 
eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
V rt šanas krit riji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skalā:  
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1)  oti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves līmenis (8 – “ oti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vid js apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandrīz viduv ji”); 
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ oti vāji”, 1 – “ oti, oti vāji”).    
Ieskait  studiju kursa apguves līme a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts 
- “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 izp ti īsteno un  
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 
ministrija sadarbībā ar JVLMA. 

Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāp c JVLMA absolventu nodarbinātībai ir 
radītas plašas iesp jas. Par to liecina Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un 
kultūrizglītības institūciju skaits: 

Profesionālās organizācijas 

- Nacionālā Opera un balets, t.sk. koris; 
            - Akad miskais koris “Latvija”; 

- Latvijas Radio koris; 

- Rīgas kamerkoris Ave Sol 

Kultūrizglītības iestādes 

Emīla Dārzi a mūzikas vidusskola;  
Rīgas Doma kora skola;  
Jāzepa Medi a Rīgas Mūzikas vidusskola;  
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;  
Daugavpils Mūzikas vidusskola;  
Jelgavas Mūzikas vidusskola;  
Emi a Melngai a Liepājas mūzikas vidusskola;  
Jā a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;  
Ventspils Mūzikas 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 
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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 finans tā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izv rt šana un 
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realiz ja 
Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izv rt ja studiju 
virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju programmu 
Vokālā mūzika. 

Studiju virziena Mākslas studiju programmas v rt ja par četrām galvenajām v rt šanas 
grupām:  

1. Kvalitāte;  
2. Resursi;  

3. Ilgtsp ja;  
4. Sadarbība un pārklāšanās  
iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):  

 M rķi un uzdevumi;  
 Studiju saturs un organizācija;  
 Studijas un zināšanu nov rt šana;  
 Studiju nodrošinājums un vadība;  
 Personāla un stud jošo zinātniskās p tniecības (radošais) darbs;  
 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  
 

Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīm ta 
studiju programmas īstenošanas kvalitāte. Nov rt jot studiju programmas īstenošanas procesu 
un rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izglīto  augstas profesionalitātes vokālistus  un 
nozares pedagogus, jaunie speciālisti ir sp jīgi iek auties 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
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 
Ang u, vācu, 
franču valodas 
fon tika 

4,5 G 2 sem. i Studiju kursa ietvaros students tiek iepazīstināts ar 
svešvalodas transkripcijas simboliem, atšķirībām starp ska u 
veidošanās mehānismu gan izol tā pozīcijā, gan to 
kombinācijās - runājot un dziedot, attīsta prasmes koriģ t 
pats savu izrunu dažādās svešvalodās. 
 

Vokālās 
mākslas 
v sture 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par vokālās mākslas 
radošajām personībām dažādu laikmetu griežos, vokāli 
instrumentālo un vokāli simfonisko žanru attīstības v sturi, 
atska ojuma mākslinieciskajiem sasniegumiem. 
 

Ievads 

mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 

zināšanas par  galvenajiem periodiem un v sturiskajiem 
stiliem Eiropas mūzikas kultūras v stur  līdz 20. gadsimtam: 
renesanse, baroks, klasicisms, romantisms. Studiju kursa 

apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu 
v sturisko stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas 
v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c 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 ska darbu uzbūves vispār jiem 
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, 

klasicisms, romantisms) un 20. gadsimta komponistu 

mūzikā, padzi ināti apgūstot harmonijas, polifonijas un 
homofono mūzikas formu mācību disciplīnas to savstarp jā 
papildinājumā. Kursa apguves rezultātā students pārzina 
klasisko žanru mūzikas ska darbu uzbūves vispār jos 
pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) un formas 

aspektiem, sp j iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 
praktiskajā darbībā (ska darba interpretācijas procesā). 
 

Laikmetīgās 
mūzikas 
v sture un 
est tika 

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 tendenc m, nozīmīgiem māksliniecisko 
risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma 
un postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 
v sture un 
teorija 

18 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām da ām, kas veidotas 
ar m rķi padzi ināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 
v stur , Laikmetīgās mūzikas v sture un est tika, Mūzikas teorija 
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 

mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās da as Renesanses un baroka 
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika stud jošajiem 
padzi ina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu v stures periodu 
mūzikas stilistikas specifiku, akcent jot saikni ar attiecīgās 
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.  
6. semestrī kursa tematiskā da a Populārās mūzikas v sture 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 da as 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 
iesp ja stud jošajiem izv l ties katru semestri vienu studiju kursu 
no kop ja piedāvājuma par konkr tu mūzikas v stures un teorijas 
t mu.  Tād jādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 
kontekstu un vispār jām stilistiskām likumsakarībām ar konkr tas 
specifiskas t mas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  
specializācijas profesionālās prasmes.  

Latvijas 

mūzikas 
v sture 

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 v rtībām Latvijā 
Eiropas kultūrv stures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 
mūzikas kultūras v rtību analīz , pazīt p c dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 
stilistiskos reprezentantus. 

Itā u valoda 12 G 6 sem. iv Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas un 
prasmes, kas nepieciešamas vokālistam, lai apgūtu vokālo 
ska darbu tekstus itā u valodā, izprastu to saturu un emocionāli to 
interpret tu,  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 

Akad miskā 
dziedāšana 

25,5 I 7 sem. E Studiju kurss sagatavo dziedātāju patstāvīgam darbam dažādu stilu 
un laikmetu vokālās kamermūzikas un vokāli simfonisko žanru 
ska darbu interpretācijai, kreatīvi integr jot vokālās tehnikas 

iema as šim žanram nepieciešamo filigrāno dikcijas un inton šanas 
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 izp ti, 
vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas vingrinājumus 
kopā ar žestu valodu.  
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j: 
Realiz t verbālās un kin tiskās izteiksmes m rķtiecīga lietojuma 

īstenošanu praks , panākt runas prasmes kultūru, runas salied šanu 
ar ķerme a 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 ska darbus, izv l ties 
vajadzīgos izteiksmes līdzek us, pielietot tos opermākslā, pamatot 
izteiksmes līdzek u (kustību un žesta valodu) nozīmi un 
pielietojumu operas žanra kultūrv sturiskajā attīstībā. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
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s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Ritmika  1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students iegūst dzi āku izpratni par mūzikas valodas 
elementu praktisko izpausmi mūzikā, prasmi atspogu ot mūzikas 
valodas elementus ķerme a plastiskajā valodā un kustībās. Studiju 
kursa apguves rezultātā students pārzina un sp j realiz t ritmikas 
vingrinājumus ritma izjūtas un kustību koordinācijas attīstībai, 
fantāzijas un izt les attīstībai, prot izmantot ritmikas vingrinājumus 
un improvizācijas pa mienus sasaist  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 demonstr t:  klasiskās dejas, v sturiskās 
dejas, raksturdejas, mūsdienu dejas, modernās dejas un latviešu 
dejas  pamatus 

 

Grims 3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas un iema as patstāvīgam darbam pie 
operas vai cita skatuves žanra lomas vizuālā t la veidošanas, attīsta 
prasmes brīvi un radoši iek auties dažādu laikmetu un stilu kop jā 
dramaturģijā, patstāvīgi atlasīt un lietot grima veidus un tehnikas 

atbilstoši izrādes (publiskās uzstāšanās) laikmeta un žanra lomas 
t la vizuālajām prasībām.  
 

Klaviersp le 9 I 6 sem. i Studiju kursa apguve nodrošina vokālistam nepieciešamās prasmes 
patstāvīgi iestud t vokālos ska darbus, sp l t  vokālo ska darbu 
pavadījumus un starpsp les.  
 

Solfedžo 13,5 G 6 sem. iv Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs 
tiek apgūts divās savstarp ji cieši saistītās gultn s: 

1) inton šanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 
2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā audzināšana. 

Kursa apguves nosl gumā students sp j analiz t un interpret t 
mūzikas ska darbus, sp j precīzi inton t dažādu laikmetu mūzikas 
materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis 
ritmisko u.c. iema u koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par 

mūzikas izteiksmes līdzek iem un to praktisko pielietojumu 
ska darbu 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, krit rijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīm m, par valodas / runas etiķeti un tiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iema as 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 
analīz  

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras v stures attīstības aspektā 
par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, 
ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības 
mijiedarbību dažādās reliģiskajās sist mās, reliģijas p tnieku un 
kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām atzi ām, dažādām 
tiskām sist mām, kas veidojušās attiecīgo reliģiju izplatības 

areālos. 
Uz m j-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sist mu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispār jiem noteikumiem, 
starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību 
un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
vispār jiem noteikumiem, darba dev ja pienākumiem un tiesībām, 
darba samaksas sist mu, darba un atpūtas organizācijas 
pamatprincipiem. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 
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od
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Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

Literatūras 

všture 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras v stures attīstības kontekstā, 
izcilākajiem dai darbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā 
teksta interpretācijas iesp jām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j: 
- apzināties izv rt t literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izv rt t literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes 
līdzek u lietojuma nozīmi ska darba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguv . 

Uz m j-
darbības 
pamati 

(Projektu 

izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā 
savstarp ji saistītu uz m jdarbību kopumu tirgus saimniecības 
apstāk os, nozares darbību reglament jošiem tiesībaktiem, 
ekonomiskās darbības mode iem, pārvaldības veidiem, mūzikas 
projektu izveides būtību 

Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi sagatavot 
un vadīt mūzikas projekta realizāciju. 

Mākslas 
v sture 

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 savstarp jo attiecību mai u Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendenc m; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas mai u p c Otrā pasaules 
kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi salīdzināt 
un v rt t 20.gs. vizuālās un ska u mākslas attīstības tendences, 
formul t savu viedokli. 

Filozofija un 

est tika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 
filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 
filozofiskās domas attīstību dažādos v sturiskajos laikmetos,  
filozofisko probl mu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 
tendenc m Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j analiz t un salīdzināt 
atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas 
zinātnes aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padzi ina savas 

zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstāk os nodrošina brīvu 
komunic šanos 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 teor tiski būtiskākos vispār jās, attīstības, personības un 
sociālās psiholoģijas jautājumus,  sp j tos 

ilustr t ar praktiskās pieredzes piem riem; 
* sp j sintez t attīstības un personības psiholoģijas dažādas 
teor tiskās atzi as, piem rojot dažādām pedagoģiskajām 
situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iema as savas personības un profesionālās 
darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks , prot 
risināt probl msituācijas; 
* prot noteikt audz k u individuālās īpatnības, p tīt un analiz t 
audz k u personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 
nozar , sp j to analiz t un izmantot praks . 
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Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praks  mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt m rķus sev un audz k iem, plānot to sasniegšanu; 
* sp j organiz t mācību un audzināšanas darbu saska ā ar 
izvirzītajiem m rķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispār jās mācību metodes, mācību stundas veidošanas 
principus; 

* sp j sadarboties ar kol ģiem, audz k u vecākiem un sabiedrību: 
* sp j veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* sp j izv rt t un veicināt audz k u izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praks . 

Vispār jā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 
valstu izglītības sist mu, par izglītības iestāžu struktūru un to 
darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 
programmu ieviešanu un nov rt šanu, par izglītības iestād  
nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

Vokālā darba 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teor tiskās zināšanas un praktiskās 
iema as akad miskās dziedāšanas mācīšanas metodikā, mācību 
stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas tipus, 
veidus, stundu mode us, mācību priekšmeta satura prasības, satura 
plānošanu, satura apguves metodes, audz k u  sasniegumu 
v rt šanas veidus, formas, krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Pedagoga tika 3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par tikas pamatkategorijām, 
tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 
v sturiskos laikmetos, tikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 
tikumības probl mām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 
prasm m. 
 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teor tiskās  zināšanas aprob  pedagoģiskajā 
praks  mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saska ā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP 
Svešvalodu  
fon tika 

(var izv l ties 
dažādas 
valodas) 

3 G 1 sem. i  

 

Izv loties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves 
programmu izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, 
emot v rā stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto 

citu studiju kursu satura padzi ināšanai vai paplašināšanai. Dziedāšana 
rģe u 

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 

Latī u valodas 
pamati 

1,5 G 1 sem. i  
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 

Oper-

dziedāšana 

25,5 G/I 6 sem. i Studiju kursā apgūst prasmes patstāvīgi analiz t operas 
vokālās lomas un iestud t tās, veikt darbu pie lomas t la 
veidošanas atbilstoši laikmetam, operas žanram, stilam, 
strādāt ar lomu operas iestud šanas procesā un izpildījuma 
procesā uz skatuves, profesionāli sadarboties ar diriģentu, 
režisoru un skatuves partneriem, koordin t balsi, ķermeni un 
dažādu lomu emocionālos stāvok us, muzic t ansamblī. 

Vokālais 
ansamblis 

7,5 G 6 sem. E Studiju kurss attīsta ansamb a muzic šanas prasmes, attīsta 
tembrālā, metroritmiskā, intonatīvā un dinamiskā ansamb a 
izjūtu, attīsta prasmes interpret t dažādu laikmetu, stilu un 
žanru vokālo ansamb u ska darbus, studiju procesā students 
uzkrāj vokālā ansamb a koncertrepertuāru. 

Kamer-

dziedāšana 

6 I 6 sem. E Studiju kurss sagatavo dziedātāju patstāvīgam darbam 
kamermūzikā kreatīvi integr jot vokālās tehnikas iema as 
šim žanram nepieciešamo filigrāno dikciju, inton šanas 
kultūru, izkopj ansamb a izjūtu, prasmes praktiski pielietot 
svešvalodu zināšanas, sagatavot repertuāra bāzi tālākai 
mākslinieciskajai darbībai. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specialitāt ,  
mūzikas 
v stur  un 
teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padzi ina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda 
diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens 
akad mis-

kajā 
dziedāšanā 

 

6 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Students atklātā koncertā demonstr  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 demonstr  operdziedātāja prasmes, dziedot operas 
vai operas fragmentu lomas Operstudijas iestud jumā vai 
izrād . 

 

apakšprogrammas Senā mūzika  paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 
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i – ieskaite; iv – 
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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 
V sturiskās 
dziedāšanas 
māksla 

7,5 G 4 sem.  E Studiju kursa apguves rezultātā students: 
-  ieguvis zināšanas par senās atska otājmākslas tendenc m, 
valdošām atska ošanas manier m, modi un virzību dažādos 
v stures periodos (c, renesanse, baroks, klasicisms); 

-  ieguvis zināšanas par viduslaiku, renesanses, baroka, klasicisma 
laikmetu iev rojamākajiem atska otājmāksliniekiem un 
kolektīviem 

iegūta izpratne par konkr tu instrumentu, žanru  rašanās v sturi 
un to attīstību caur  viduslaiku, renesanses, baroka, klasicisma 

laikmetu izcilāko interpretu dai rades 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 savstarp ji cieši saistītās gultn s: 

3) inton šanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 
4) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā 

audzināšana. 
Kursa apguves nosl gumā students sp j analiz t un 
interpret t mūzikas ska darbus, sp j precīzi inton t dažādu 
laikmetu mūzikas materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un 
ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. iema u koordinācijas 
prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes 
līdzek iem un to praktisko pielietojumu ska darbu 
interpretācijā.   
 

Ievads 

mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 

zināšanas par  
galvenajiem periodiem un v sturiskajiem stiliem Eiropas 
mūzikas kultūras v stur  līdz 20. gadsimtam: renesanse, 
baroks, klasicisms, romantisms. Studiju kursa apguves 

rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu v sturisko 
stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas v sturisko 
un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c 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 ska darbu uzbūves vispār jiem 
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, 

klasicisms, romantisms) un 20. gadsimta komponistu 

mūzikā, padzi ināti apgūstot harmonijas, polifonijas un 
homofono mūzikas formu mācību disciplīnas to savstarp jā 
papildinājumā. Kursa apguves rezultātā students pārzina 
klasisko žanru mūzikas ska darbu uzbūves vispār jos 
pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) un formas 
aspektiem, sp j iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 
praktiskajā darbībā (ska darba interpretācijas procesā). 
 

Laikmetīgās 
mūzikas 
v sture un 
est tika 

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 tendenc m, nozīmīgiem māksliniecisko 
risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma 
un postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Mūzikas 
v sture un 
teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām da ām, kas veidotas 
ar m rķi padzi ināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 
v stur , Laikmetīgās mūzikas v sture un est tika, Mūzikas teorija 
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 

mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās da as Renesanses un baroka 
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika stud jošajiem 
padzi ina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu v stures periodu 
mūzikas stilistikas specifiku, akcent jot saikni ar attiecīgās 
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.  
6. semestrī kursa tematiskā da a Populārās mūzikas v sture 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 da as 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 
iesp ja stud jošajiem izv l ties katru semestri vienu studiju kursu 
no kop ja piedāvājuma par konkr tu mūzikas v stures un teorijas 
t mu.  Tād jādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 
kontekstu un vispār jām stilistiskām likumsakarībām ar konkr tas 
specifiskas t mas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  
specializācijas profesionālās prasmes.  

Latvijas 

mūzikas 
v sture 

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 v rtībām Latvijā 
Eiropas kultūrv stures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 
mūzikas kultūras v rtību analīz , pazīt p c 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 nosl gumā students ir ieguvis zināšanas un prasmes, 
kuras ir nepieciešamas vokālistam - senās mūzikas interpretam:  
- ir ieguvis zināšanas  par v sturiskās dziedāšanas mākslas izveidi, 
attīstību, atšķirībām dažādos v stures periodos (renesanse, baroks, 

klasicisms) un dažādos reģionos (Itālija, Vācija/Austrija, Francija, 
Anglija un Latvija); 

-  ir ieguvis praktiskas iema as un teor tiskas zināšanas par 
v sturiskajiem elpošanas un ska as veidošanas principiem; 
- prot dziedāt renesanses, baroka un klasicisma laikmetu 

komponistu vokālos un vokāli instrumentālos ska darbus. 
Itā u valodas 
pamati 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas un 
prasmes, kas nepieciešamas vokālistam, lai apgūtu vokālo 
ska darbu tekstus itā u valodā, izprastu to saturu un emocionāli to 
interpret tu,  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 
ska darbu tekstus franču valodā, izprastu to saturu un emocionāli 
to interpret tu,  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 
sp le 

3 I 2 sem. i Studiju kursa apguve nodrošina vokālistam nepieciešamās 
pamatprasmes patstāvīgi iestud t senās mūzikas vokālos 
ska darbus, sp l t  vokālo ska darbu pavadījumus un 
starpsp les.  

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 teor tiskās nostādnes  un ir ieguvis praktiskas 
iema as par dažādu brīvo  ornamentisko elementu  uzbūvi, 
atšķirībām pielietojumā dažādās valstīs; 
- ir guvis izpratni par īpašajām fiks tajām ornamentālās 
improvizācijas uzbūv m (kadence, adagio da as), to 
pielietojumu solo, ansamb a un orķestra repertuārā. 

Baroka operas 

projekts 

3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students: 
- ir ieguvis praktiskas iema as baroka operas lomas 
sagatavošanā un uzveduma atska ojumā;  
- ir guvis izpratni par baroka operas elementiem un žanriem; 
- zina par dziedātāja lomu baroka operas iestud jumā; 
- sp j operas lomas iestud t un publiski uzstāties. 

V sturiskā 
teātra un runas 
māksla 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis: 
- zināšanas  par v sturiskās runas mākslas izveidi, 
manier m, modi un virzību dažādos v stures periodos 
(renesanse, baroks, klasicisms); 

- zināšanas par renesanses, baroka, klasicisma laikmetu 
iev rojamākajiem 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  manier m,dejām, modi un etiķeti 
dažādos v stures periodos (renesanse, baroks, klasicisms); 
- izpratni par deju rašanās v sturi un to attīstību dažādos 
laikmetos un valstīs; 
- praktiskas iema as galma žestu un seno deju so u 
pārzināšanā un dejošanā. 

Senās mūzikas 
ansamblis 

12 G 7 sem. E Studiju kursa nosl gumā students: 
- atska o vid jas un augstākās grūtības pakāpes dažādu 
laikmetu (renesanse, baroks, klasicisms) un reģionu mūziku; 
- praks  demonstr  atšķirības dažādu laikmetu mūzikas 
interpretācijā, īpaši piev ršot uzmanību reģionālajam 
principam; 

- demonstr  zināšanas par konkr ta v sturiskā perioda 
instrumentācijas principiem, instrumentu sastāvu, vari šanas 
iesp jām ansamblī; 
- balstoties uz kursā gūtajām zināšanām un pieredzi, sp jīgs 
sagatavot mākslinieciski augstv rtīgu priekšnesumu 
v sturiskā atska ošanas manier ; 
- pārzina pasaules izcilāko interpretu pieredzi, orient jas 
pieejamajos audio un video materiālos; 
- stud jis virkni v sturisko traktātu un 20.-21.gs p tījumu 
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 – 

diferenc ta 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  

 

Izv loties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā 
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padzi ināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Latī u valodas 
pamati 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Senās 
atska otāj-
mākslas v sture 

3 G 3 sem. i 

Sakrālās 
mūzikas 
dziedāšana 

3 G 2 sem. i Izv loties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu izstrādā 
studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā stud jošo profesionālās 
v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padzi ināšanai vai 
paplašināšanai. 

Prakse – 39 KP 

Senās mūzikas 
dziedāšana 

24 I 7 sem. i Studiju kursā apgūst prasmes patstāvīgi analiz t operas vokālās lomas un 
iestud t tās, veikt darbu pie lomas t la veidošanas atbilstoši laikmetam, 
operas žanram, stilam, strādāt ar lomu operas iestud šanas procesā un 
izpildījuma procesā uz skatuves, profesionāli sadarboties ar diriģentu, 
režisoru un skatuves partneriem, koordin t balsi, ķermeni un dažādu lomu 
emocionālos stāvok us, muzic t ansamblī. 

Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 5 sem. i Studiju kursa apguves procesā students attīsta ansamb a muzic šanas 
prasmes, attīsta tembrālā, metroritmiskā, intonatīvā un dinamiskā ansamb a 
izjūtu, attīsta prasmes interpret t dažādu laikmetu, stilu un žanru vokālo 
ansamb u ska darbus, prakses rezultātā students ir uzkrāisj vokālā ansamb a 
koncertrepertuāru. 

Baroka operas 

projekts 

7,5 G 5 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students: 
- ir ieguvis praktiskas iema as baroka operas lomas sagatavošanā un 
uzveduma atska ojumā;  
- sp j operas lomas iestud t un publiski uzstāties. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitāt ,  
mūzikas 
v stur  un 
teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 
profesionālajos studiju kursos, padzi ina to, un savu kompetenci 
students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens 
senās mūzikas 
dziedāšanā 

 

9 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 
DE students publiskā koncertā atska o koncerteksāmena 
programmu, kuras hronometrāža ir vienas koncertda as apm rā.  
Diplomeksāmena koncertprogrammas atska ojumā studentam ir 
jāapliecina, ka vi š: 
ir ieguvis zināšanas par v sturiskās dziedāšanas stilu izveidi, 
attīstību, interpretācijas atšķirībām dažādos v stures 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 ska darbus  klavesīna, rģe u un citu vismaz 
triju instrumentu pavadījumā. 

Baroka operas 

uzvedums 

 

6 

 

 

G 

 

1 sem. DE DE studentam publiskā koncertā jādzied Baroka vienc liena 
operas vai garāka nosl gta skata no baroka vai agrīna 
klasicisma uzveduma lomu, kurā sadarbojoties ar iestud juma 
partneriem demonstr  iegūtās prasmes operas t la skatuviskajā 
un muzikālajā izveid  atbilstoši ska darba 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 – 

diferenc ta 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 nosl gumā students sp j: 
- brīvi improviz t un sp l t dažādā džeza un mūsdienu 
populārās mūzikas stilistikā; 
- radīt un panākt kopmuzic šanas radoša  darba atmosf ru;  
- analiz t un izv rt t dažādu stilu instrumentālos un vokālos 
ska darbus; 
- nodrošināt ska darbu pavadījumu atska ojuma kvalitāti un  

- panākt  augstu interpretācijas kultūru; 
- izvirzīt konkr tus uzdevumus ska darbu iestud šanas procesā;  
- brīvi sp l t no lapas un transpon t dažādu stilu un žanru 
ska darbu  pavadījumus; 
- patstāvīgi iestud t un publiski atska ot dažādas džeza t mas, 
veidot koncertprogtrammas;  

- nov rt t atska ojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  
- t mu interpretāciju, veidot aranž jumus, izv rt t sasniegumus 

un izdarīt korekcijas.  
Ievads 

mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem periodiem un v sturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 
kultūras v stur  līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 

romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 
izpratni par dažādu v sturisko stilu mūziku un prasmes apzināti 
lietot mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 
reprezentantus. 

Laikmetīgās 
mūzikas 
v sture un 
est tika 

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 tendenc m, nozīmīgiem 
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 
lietot mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 
postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 

Džeza teorija 9 G 7 sem.  E studiju kursa nosl gumā students sp j: 
- lietot mūsdienu džeza harmonijas valodu, māk aranž t un 
kompon t dažādās mūsdienu populārās mūzikas stilistikās;  
- pielietot iegūtās teor tiskās zināšanas praks ; 
- analiz t un izv rt t dažādu stilu instrumentālos un vokālos 
ska darbus; 
- patstāvīgi iestud t un publiski atska ot dažādas džeza t mas, 
veidot koncertprogtrammas;  

- nov rt t atska ojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, t mu 
interpretāciju; 
- veidot aranž jumus;  
- izv rt t sasniegumus un izdarīt korekcijas.  

Roka un 

popmūzikas 
v sture 

7,5 G 4 sem.  E studiju kursa nosl gumā students: 
- pārzina džeza mūzikas v stures nozīmīgākos faktus; 
- atšķir un raksturo dažādus džeza mūzikas stilus un manieres;  
- atpazīst vadošos džeza atska otājmāksliniekus un ansamb us 
(orķestrus); 
- atpazīst un pārzina nozīmīgākos džeza mūzikas albumus un 
t mas; 
- pārvalda mūsdienu un klasiskā džeza repertuāru; 
- prot analiz t un izv rt t dažādu stilu instrumentālos un 
vokālos džeza ska darbus; 
- prot nov rt t atska ojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, 
t mu 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 – 

diferenc ta 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 ska darbu dziedāšanas prasmes; 
- pilnveidojis vokālo tehniku un ska as veidošanas kultūru; 
- ir sp jīgs patstāvīgi apgūt dažādu žanru, stilu un formu džeza 
vokālos ska darbus; 
- attīstījis improvizācijas prasmes, lietojot dažādu džeza 
mūzikas stilu izteiksmes  līdzek us. 
 

Džeza solfedžo 6 G 4 sem. iv Kursa apguves nosl gumā students sp j analiz t un interpret t 
džeza mūzikas ska darbus, sp j precīzi inton t džeza mūzikas 
materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis 
ritmisko u.c. iema u koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par 
mūzikas izteiksmes līdzek iem un to praktisko pielietojumu džeza 
ska darbu interpretācijā.   
 

Kompozīcija un 
aranž šana 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis zināšanas un 
pamatprasmes kompon t un aranž t džeza ska darbus dažādiem 
instrumentāliem un vokāliem kolektīvās muzic šanas 
sastāviem.  

Džeza 
klaviersp le 

9 I 5 sem.  E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis džeza 
klaviersp les pamatprasmes  solo un ansamblī, veidot 
improvizācijas uz klavier m un harmoniz t melodijas. 
 

Džeza vokālais 
ansamblis 

3 G 2 sem.  iv studiju kursa nosl gumā students sp j: 
 - analiz t un izv rt t dažādu stilu džeza vokālos ska darbus  
   ansamb iem;  
 - nodrošināt ska darbu atska ojuma kvalitāti un panākt  augstu  
   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās tehnikas;  
 - radīt un panākt kopmuzic šanas radoša  darba atmosf ru; 
 - izvirzīt konkr tus uzdevumus ska darba iestud šanas 
procesā;  
 - brīvi dziedāt no lapas dažādu stilu džeza vokālos ska darbus;  
- patstāvīgi iestud t un publiski atska ot dažādas sarežģītības   
  pakāpes džeza vokālos ska darbus ansamb iem;   
 - atlasīt džeza vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru  

   koncertprogrammu sastādīšanai; 
 - nov rt t atska ojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  
   ska darba interpretāciju, izv rt t sasniegumus un izdarīt      
  korekcijas. 

Sitam-

instrumentu 

komplekta 

sp les pamati 

7,5 I     5 sem. iv studiju kursa apguves rezultātā students sp j: 
- brīvi improviz t un pavadīt dažādos taktsm ros (5/4, 5/8, 7/4, 7/8, 
9/4, 9/8. 11/4, 11/8. 13/4, 13/8); 

- notur t tempu; 

- improviz jot, izmantot dažādus sešpadsmitda u un trio u 
grup jumus; 
- veikt poliritmiskas modulācijas no 3/4 uz 4/4 taktsm ru un no 6/4 
uz 4/4 taktsm ru;  
- sp l t dažādus ritmiskās mūzikas stilus uz sitamo instrumentu 
komplekta (swing, rock, funk, reggae, Bossa nova, 16th note beat 

u.c.); 

- atpazīt sitaminstrumentu komplekta sp li dažādos džeza mūzikas 
virzienos; 

- brīvi lasīt dažādu ritma zīm juma pierakstu gan 4/4, gan jauktos 
taktsm ros. 

Basa sp les 
pamati 

6 I    4 sem. iv studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 
pamatprasmes: 

- zināšanas par basa instrumentiem, to skan jumu, 
pielietojumu un sp les pamatprincipiem, par basa 
instrumentu lomu dažādu mūzikas stilu ska darbu 
interpretācijā; attīstījis improvizācijas prasmes 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Perkusiju sp le 3 G    2 sem. iv Studiju kursa nosl gumā students sp j:  
- sp l t pamatlīmenī populārākajos ritmiskās mūzikas stilos uz 
dažādiem perkusiju instrumentiem; 
- uz kongām radīt slap, bass, open to us; 
- improviz t, radīt jaunus ritmus, imit t uz free style perkusijām; 
- pielāgoties dažādām mat rijām; 
- brīvi justies poliritmiskajās modulācijās un improviz t tajās; 
- veikt perkusiju instrumentu nošu pierakstu; 
- gaumīgi izmantot perkusiju instrumentus aranž jumos vai 
kompozīcijās. 

Mūzikas 
tehnoloģija 

6 G    4 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students: 
- zina mūzikas  tehnoloģijas veidus, mūzikas atska ošanas 
principus un metodes, 

- prot atpazīt ierakstā izmantoto tehnoloģiju, 
- prot izv l ties optimālo ieraksta tehnoloģiju konkr tai 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 Izv loties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu izstrādā 

studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā stud jošo 
profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura 
padzi ināšanai vai paplašināšanai. 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Izv les 
instruments 

3 G 2 sem. i 

Prakse – 39 KP 

Džeza kombo 
(ansamblis) 

21 G 7 sem. iv studiju kursa nosl gumā students sp j: 
 - analiz t un izv rt t dažādu stilu džeza ska darbus  
   ansamb iem;  
 - nodrošināt ska darbu atska ojuma kvalitāti un panākt  augstu  
   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās un instrumentu 
sp les tehnikas;  
 - radīt un panākt kopmuzic šanas radoša  darba atmosf ru; 
 - izvirzīt konkr tus uzdevumus ska darba iestud šanas procesā;  
 - brīvi dziedāt un sp l t no lapas dažādu stilu džeza ska darbus; 
- patstāvīgi iestud t un publiski atska ot dažādas sarežģītības   
  pakāpes džeza ska darbus ansamb iem;  
 - atlasīt džeza žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru  

   koncertprogrammu sastādīšanai; 
 - nov rt t atska ojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  
   ska darba interpretāciju, izv rt t sasniegumus un izdarīt      
  korekcijas.  

Džeza 
vokālais 
ansamblis - 

prakse 

6 G 4 sem. iv studiju kursa nosl gumā students sp j: 
 - analiz t un izv rt t dažādu stilu džeza vokālos ska darbus  
   ansamb iem;  
 - nodrošināt ska darbu atska ojuma kvalitāti un panākt  augstu  
   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās tehnikas;  
 - radīt un panākt kopmuzic šanas radoša  darba atmosf ru; 
 - izvirzīt konkr tus uzdevumus ska darba iestud šanas procesā;  
 - brīvi dziedāt no lapas dažādu stilu džeza vokālos ska darbus;  
- patstāvīgi iestud t un publiski atska ot dažādas sarežģītības   
  pakāpes džeza vokālos ska darbus ansamb iem;   
 - atlasīt džeza vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru  

   koncertprogrammu sastādīšanai; 
 - nov rt t atska ojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  
   ska darba interpretāciju, izv rt t 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 – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- 

diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Džeza mūzikas 
praktikums 

6 G 3 sem. E Studiju kursa nosl gumā students sp j dziedāt dažādu laikmetu 
un stilu džeza mūzikas ska darbus dažādos kolektīvās 
muzic šanas sastāvos ar nolūku uzkrāt muzic šanas pieredzi 
koncertatska ojuma kvalitāt   un uzkrāt repertuāru. 

Ierakstu 

produc šana 

6 I 2 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis  zināšanas un 
prasmes ska u ierakstu produc šanā, ska as mode a izveid  un 
atbilstošu tehnisko līdzek u izv l ,  ir apguvis nepieciešamās 
saskarsmes prasmes ar atska otājmāksliniekiem un tehnoloģisko 

specifiku darbam ska u ierakstu studijā. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitāt ,  
mūzikas v stur  
un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 
profesionālajos studiju kursos, padzi ina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens  
7,5 I 1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atska o koncerteksāmena 

programmu, kuras hronometrāža ir vismaz 30 minūtes. 
Koncerteksāmena programmā iek auj 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 atska o koncerteksāmena programmu, 
kuras hronometrāža ir vismaz 40 minūtes. Koncerteksāmena 
programmā iek auj dažāda rakstura un stilu džeza 
oriģinālska darbus, kā arī pašu studentu kompozīcijas un 
aranž jumus ansamb iem. 
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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 reglament  speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 
programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līme a 
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.līme a prasībām. Studiju programma ir 
licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobrī Augstākās 
izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena Mākslas 
īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Vokālā mūzika. Ekspertu v rt jums 
par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir oti 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 iestud  un publiski atska o dažādas sarežģītības pakāpes 
vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus, nov rt  dziedājuma dziedājuma 
tehnisko un māksliniecisko līmeni, izv rt  sasniegumus un izdara korekcijas, atlasa vokālā 
žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru un sastāda  koncertprogrammas. 

Vokālists strādā kultūras un izglītības jomas uz mumos 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. Sp ja publiski dziedāt solo, ansamblī, korī, ar 
kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra 
pavadījumā. 
 

Akad miskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 
Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse  

2. Sp ja pielietot zināšanas vokālās mākslas jomā, 
kas pamatojas gan uz nozares tradīcijām, gan 
jaunākajām nozares atzi ām. 
 

Vokālās mākslas v sture, 
Mūzikas teorija un analīze, 
Mūzikas v sture un teorija, 
Laikmetīgā mūzikas v sture un est tika, 
Latvijas mūzikas v sture, 
Akad miskā dziedāšana 

3. Sp ja izskaidrot balss aparāta uzbūvi, ska veides 
darbības mehāniku, vokālās tehnikas attīstības 
principus. 

 

Vokālā darba metodika, 
Akad miskā dziedāšana, 
Operdziedāšana, 
Kamerdziedāšana 

4. Sp ja pielietot vokālās pedagoģijas atzi as balss 
tehnisko un māksliniecisko  prasmju pilnveides 
procesos. 

 

Vokālā darba metodika, 
Akad miskā dziedāšana, 
Operdziedāšana, 
Kamerdziedāšana 

5. Sp ja analiz t un izv rt t dažādu laikmetu un 
stilu vokālos ska darbus. 
 

Mūzikas teorija un analīze, 
Vokālā darba metodika, Akad miskā 
dziedāšana, Operdziedāšana, Kamerdziedāšana, 
Klaviersp le 
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6. Sp ja attīstīt savu un citu dziedātāju vokālo 
tehniku.  

 

Vokālā darba metodika, 
Akad miskā dziedāšana, 
Operdziedāšana, 
Kamerdziedāšana, 
Pedagoģiskā prakse 

7. Sp ja mākslinieciska t la radīšanai piem rot 
atbilstošu kustību, grima, t rpa un vokālo tehniku. 

Aktiermeistarība, Skatuves kustība un deja, 
Grims, Operdziedāšana, Akad miskā 
dziedāšana, Kamerdziedāšana, Vokālais 
ansamblis 

8. Sp ja sasniegt mākslinieciskā izpildījuma 
rezultātu. 

Aktiermeistarība, Skatuves kustība un deja, 
Grims, Operdziedāšana, Akad miskā 
dziedāšana, Kamerdziedāšana, Vokālais 
ansamblis 

9. Sp ja patstāvīgi, kā arī diriģenta vai režisora 
vadībā iestud t dažādas sarežģītības pakāpes 
vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli 
simfoniskos darbus.  

Operdziedāšana, Kamerdziedāšana, Vokālais 
ansamblis, Solfedžo, Klaviersp le 

10. Sp ja atlasīt vokālā žanra māksliniecisko 
repertuāru un sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 
koncertprogrammu. 

Akad miskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 
Vokālais ansamblis, Klaviersp le 

11. Sp ja organiz t un plānot savu un citu mūziķu 
darbu.   

Uz m jdarbības pamati, Operdziedāšana, 
Akad miskā dziedāšana, Prakse 

12. Sp ja uz emties atbildību un iniciatīvu, veicot 
darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilv ku 
darbu. 

Uz m jdarbības pamati,  Akad miskā 
dziedāšana, Operdziedāšana, Psiholoģija, 
Pedagoģija, Prakse 

13. Sp ja pie emt l mumus un rast risinājumus 
mainīgos vai neskaidros apstāk os. 

Uz m jdarbības pamati, 
Pedagoģija, Psiholoģija 

14.  Sp ja demonstr t zinātnisku pieeju vokālo 
probl mu risināšanā. 

Vokālā darba metodika 

Akad miskā dziedāšana, Operdziedāšana 

15. Sp ja sazināties valsts valodā un vismaz divās 
svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra, 
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču 
valoda 

16. Sp ja nodrošināt darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu 
prasības. 

Uz m jdarbības pamati 
(vides aizsardzība, civilā aizsardzība, darba 
aizsardzība) 

17. Sp ja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu 
iev rošanu. 

Uz m jdarbības 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. Analiz t, salīdzināt un izv rt t dažādu laikmetu un 
stilu vokālos ska darbus, noteikt to piem rotību 
konkr tās balss specifikai. 

Mūzikas teorija un analīze 

Vokālā darba metodika, 

Akad miskā dziedāšana, 
Operdziedāšana, 
Kamerdziedāšana 

2. Noteikt dziedātāja balss tipu. Vokālā darba metodika, 
Akad miskā dziedāšana 

3. Kopt un attīstīt savu un citu dziedātāju balss 
aparātu (elpošana, reģistri, rezonātori, diapazons, 
artikulācija, ska veide). 

Vokālā darba metodika, Akad miskā 
dziedāšana, Skatuves runa, Aktiermeistarība, 
Skatuves kustība un deja 

4. Apgūt vokālo repertuāru patstāvīgi, diriģenta, 
režisora vai horeogrāfa vadībā. 

Akad miskā dziedāšana, Operdziedāšana, 
Kamerdziedāšana 

5. Mākslinieciska t la radīšanai piem rot 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 
t la radīšanai piem rojot atbilstošu kustību un vokālo 
tehniku. 

Akad miskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 
Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse 

7. Dziedāt p c notīm vokālos ska darbus, transpon t 
tos.  

Solfedžo, Akad miskā dziedāšana, 
Kamerdziedāšana 

8. Atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un 
sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 
koncertprogrammu. 

Akad miskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 
Vokālais ansamblis, Prakse 

9. Nov rt t dziedājuma tehnisko un māksliniecisko 

līmeni un izdarīt korekcijas.  
Akad miskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 
Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse. 
Studentu piedalīšanās studiju kursu 
pārbaudījumos - kompetences v rt šanas 
procesā (pašv rt jums) 

10. Pārvaldīt klaviersp li pamatprasmju līmenī. Klaviersp le 

11. Iev rot darba aizsardzības, ugunsdrošības un 
higi nas prasības. 

Uz m jdarbības pamati 

12. Iev rot vides aizsardzības noteikumus. Uz m jdarbības pamati 
13. Veikt darbu individuāli un grupā. Psiholoģija, Uz m jdarbības pamati, 

Akad miskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 
Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse 

14. Plānot un vadīt komandas darbu. Uz m jdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse 

15. Veidot pozitīvu saskarsmi, iev rot tikas un 
uzvedības normas. 

Psiholoģija,  Pedagoga tika, Pedagoģija,  
Operdziedāšana, Prakse 

16. Izmantot informācijas mekl šanas un atlases 
līdzek us, lietot modernās informācijas tehnoloģijas. 

Uz m jdarbības pamati 

17. Sistemātiski pilnveidot vokālista profesionālo 
kvalifikāciju. 

Visi studiju plānā paredz tie studiju kursi, īpaši: 
Akad miskā dziedāšana, Kamerdziedāšana, 
Vokālais ansamblis, Operdziedāšana, Prakse. 

18. Pārvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas sazi as 
līmenī. 

Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču 
valoda 

20. Lietot vokālo terminoloģiju valsts valodā, itā u un 
vācu valodās.  

Mūzikas teorija un analīze,  
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču 
valoda,  Akad miskā dziedāšana, 
Kamerdziedāšana, Vokālais ansamblis, 
Operdziedāšana 

21. Iev rot darba tiesisko attiecību noteikumus. Uz m jdarbības 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 v sture Literatūras v sture  
1.2.mākslas v sture Mākslas v sture 

1.3.filozofija  Filosofija un est tika 

1.4. reliģiju v sture Ievads kultūras analīz  

1.5. tika Pedagoga tika 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 
2.1. mūzikas v sture  Mūzikas v sture un teorija 

2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija Psiholoģija 

2.3. pedagoģija  Pedagoģija 

2.4. komercdarbības pamati Uz m jdarbības pamati 
2.5. autortiesības un blakus tiesības Uz m jdarbības pamati 

  



322 

 

2.6. profesionālie termini valsts valodā, itā u un 
vācu valodās. 

Mūzikas teorija un analīze, Akad miskā 
dziedāšana, Operdziedāšana, 
Kamerdziedāšana, Ortoepijas pamati  

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 
līmenī: 
3.1. vokālās mākslas v sture 

 

Vokālās mākslas v sture 

 

3.2. mūzikas teorija un analīze  
 

Mūzikas teorija un analīze 

3.3. ang u, vācu, franču valodas fon tika Ang u, vācu, franču valodas fon tika 

3.4. itā u valoda Itā u valoda 

3.5. akad miskā dziedāšana Akad miskā dziedāšana 

3.6. kamerdziedāšana Kamerdziedāšana 

3.7. operdziedāšana Operdziedāšana 

3.8. ansamb a 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. klaviersp le Klaviersp le 

3.15. valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

3.16. divas svešvalodas sazi as līmenī Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, 
Franču valoda (p c izv les, iev rojot 
valodas apguves p ctecību) 

3.17. darba aizsardzība Uz m jdarbības pamati 
3.18. vides aizsardzība Uz m jdarbības pamati 
3.19. darba tiesiskās attiecības Uz m jdarbības pamati 
3.20. informācijas tehnoloģijas Uz m jdarbības pamati 
3.21. vokālās mākslas attīstības strat ģija un 
plānošanas metodes. 

Uz m jdarbības pamati 
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Otrā līme a profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Vokālā 
mūzika saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formul tajām 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 teor tiskie 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 kop jo studiju ilgumu 4 
gadi pilna laika studijās. 
 
 

 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīz  – 1 KP 

Uzņ m jdarbības pamati - 4 

(Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus 
tiesības, vides un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uz m jdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra mūzikā  – 3 KP 

Mākslas v sture – 3KP 

Filozofija un est tika  – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

 apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 36 KP 
Ievads mūzikas v stur  – 1 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 3KP 

Laikmetīgās mūzikas v sture un est tika – 2 KP 

Mūzikas v sture un teorija – 12 KP 

Latvijas mūzikas v sture – 3 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Ang u, vācu, franču valodas pamati  – 3 KP 

Vokālās mākslas v sture – 2 KP 

Itā u valoda – 8 KP 

Vispār jā metodika – 1 KP 

apakšprogramma Senā mūzika - 36 KP 

Ievads mūzikas v stur  – 1 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 3KP 

Laikmetīgās mūzikas v sture un est tika – 2 KP 

Mūzikas v sture un teorija – 12 KP 

Latvijas mūzikas v sture – 3 KP 

V sturiskās dziedāšanas māksla – 5 KP 

Itā u valodas pamati – 2 KP 

Franču valodas pamati - 2KP 

V sturiskā teātra un runas māksla – 2 KP 

Vispār jā metodika – 1 KP 

Senās mūzikas dziedāšanas mācīšanas metodika – 1 KP 

Pedagoga tika – 2 KP 

apakšprogramma Džeza vokāls - 36 KP 

Ievads mūzikas v stur  – 1 KP 

Laikmetīgās mūzikas v sture un est tika – 2 KP 

Džeza teorija – 6 KP 

Džeza mūzikas v sture – 8 KP 

Roka un popmūzikas v sture – 5 KP 

Mūzikas tehnoloģija – 4 KP 

Vispār jā metodika – 1 KP 

Pedagoga tika – 2 KP 

Džeza dziedāšanas mācīšanas metodika – 2 KP 

Kompozīcija un aranž šana – 5 KP 
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9.3. nozares profesionālās specializācijas 
studiju kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 
 

 

 

 

apakšprogramma Akad miskā dziedāšana - 60 KP 

Akad miskā dziedāšana – 17 KP 

Aktiermeistarība – 6 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Skatuves kustība un deja – 4 KP 

Grims – 2 KP 

Klaviersp le – 6 KP 

Solfedžo – 9 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Vokālā darba metodika – 2 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

Pedagoga tika – 2 KP 

apakšprogramma Senā mūzika -  60 KP 

Solfedžo -  3 KP 

Senās mūzikas dziedāšana – 21 KP 

Klavesīna sp le – 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 v sture un teorija – 3 KP 

apakšprogramma Džeza vokāls -  60 KP 

Improvizācija – 7 KP 

D;zeza vokāls – 19 KP 

Džeza solfedžo 4 KP 

Džeza klaviersp le – 6 KP 

Džeza vokālais ansamblis – 2 KP 

Sitaminstrumentu komplekta sp les pamati – 5 KP 

Basa sp les pamati 4 KP 

Perkusiju sp le – 2 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

9.4. bakalaura programmas brīvās izv les 
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 izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju 
programmas specializācijas prasībām. Izv loties piedāvātos 
studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā studenti kopā ar 
doc tājiem individuāli, emot v rā stud jošo profesionālās 
v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura 
padzi ināšanai vai paplašināšanai. 

emot v rā 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 Akad miskā 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 produc šana – 4 KP 
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9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvda a 
ir diplomdarba (diplomprojekta) 

izstrādāšana un aizstāv šana un kura 
apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu. 
 

 

 

 

 

 

10. Studiju kursu izv li 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. P c bakalaura programmas apguves 

piešķir piektā līme a profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura 
grādu nozar  (profesionālās darbības 
jomā). 

apakšprogramma Akad miskā dziedāšana - 12 KP 

Kolokvijs specialitāt , mūzikas v stur  un teorijā – 2 KP 

Koncerteksāmens akad miskajā dziedāšanā  – 4 KP 

Operdziedāšana 6 KP 

apakšprogramma Senā mūzika -  12KP 

Kolokvijs specialitāt , mūzikas v stur  un teorijā – 2 KP 

Koncerteksāmens senās mūzikas dziedāšanā – 6 KP 

Baroka operas uzvedums – 4 KP 

apakšprogramma Džeza vokāls -  12KP 

Kolokvijs specialitāt , mūzikas v stur  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 vid ji 90 KP apjomā, t.i. vid. 56 procenti. 
 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek 
piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā un 
vokālista 5.līme a profesionālā kvalifikācija. 
 

 

 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finans tas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem krit rijiem 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 
(Akad miskā 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 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 
m nesī x 12 m n. = 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 dziedāšana 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. 

Ievads mūzikas 
v stur , 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 

Itā u valoda, iesk. 15 : ar vid. 10 stud. 

= 1,5 kst.  

9,57 14,36 3,39 17,75 

Akad miskā 
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 

Klaviersp le, 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 
v sture, 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 v sture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Itā u valoda, iv. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Akad miskā 
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 

Klaviersp le, 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 
analīz , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
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 v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas v sture, 
iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Itā u valoda, iesk. 15 : ar vid. 10 stud. 

= 1,5 kst.  

9,57 14,36 3,39 17,75 

Akad miskā 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 

Klaviersp le, 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 

Uz m jdarbības 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 v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas v sture, 
eks. 

30 : 30 = 1 kst. + 

0,5 st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Itā u valoda, iv. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Akad miskā 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 

Klaviersp le, 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 

Uz m jdarbības 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. 

 

Ang u, vācu, franču 
valodas fon tika, iesk. 

15 : 10 = 1,5 9,57 14,36 3,39 17,75 

Mūzikas v sture 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 

Itā u valoda, iesk. 15 : ar vid. 10 stud. 

= 1,5 kst.  

9,57 14,36 3,39 17,75 

Akad miskā 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 

Klaviersp le, 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 v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispār jā metodika, iesk. 20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, 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 v sture 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 

Ang u, vācu, franču 
valodas fon tika, iesk. 

15 : 10 = 1,5 9,57 14,36 3,39 17,75 

Itā u valoda, iv. 30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Akad miskā 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 

Klaviersp le, 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 v sture, 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 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, 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 v sture un 
teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Akad miskā 
dziedāšana, eks. 
Koncertmeistars 

48 

 

31 

9,57 

 

6,02 

459,36 

 

186,62 = 

645,98  

152,39 798,37 

Filosofija un 

est tika, iesk. 
30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 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 

Izv le, 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 v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

est tika, 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 

specialitāt , 
mūzikas v stur  un 
teorijā, DE 

15/1,5 9,57 

 

14,36 3,39 17,75 

Koncerteksāmens 
Akad miskajā 
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 

ned ām) 
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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. 

V sturiskās 
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 
v stur , 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 

V sturiskā 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. 

V sturiskās 
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 v sture, 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 

V sturiskā 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 
analīz , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
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. 

V sturiskās 
dziedāšanas māksla, 
iesk. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 kst. 

9,57 

 

95,70 22,58 118,28 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, 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 

Itā u 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 

Uz m jdarbības 
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. 

 

V sturiskās 
dziedāšanas māksla, 

eks. 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 + 

0,5  = 10,5 kst. 

9,57 

 

100,49 23,70 124,19 

Mūzikas v sture 
un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 
v sture, 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 

Itā u 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 

Uz m jdarbības 
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 v sture 
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 sp le, 
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 v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispār jā 
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, 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 v sture 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 sp le, 
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 v sture, 
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 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, 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 v sture 
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 

est tika, iesk. 
30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
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 

Izv le, 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 v sture 
un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

est tika, 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 

specialitāt , 
mūzikas v stur  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 

ned ām) 
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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 
v stur , 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 
v sture, 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 klaviersp le, 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 sp les 
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 v sture, 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 
v sture, 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 klaviersp le, 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 sp les 
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 
analīz , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
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 v sture, 
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 

Aranž šana, iv. 15 : ar vid. 4 stud. 

= 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza klaviersp le, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 

komplekta sp les 
pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Basa sp les 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 

Uz m jdarbības 
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 
v sture, 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 

Aranž šana, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 35,89 8,47 44,36 

Džeza klaviersp le, 
iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Sitaminstrumentu 

komplekta sp les 
pamati, iv. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Basa sp les 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 

Uz m jdarbības 
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 
v sture, 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 

Aranž šana, iv. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 kst. 

9,57 

 

35,89 8,47 44,36 

Džeza klaviersp le, 
eks. 

18 9,57 172,26 40,64 212,90 

Sitaminstrumentu 

komplekta sp les 

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 v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispār jā 
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Izv le, 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 
v sture, 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 

Aranž šana, 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 v sture, 
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 

Izv le, iesk. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Izv le, 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 

Aranž šana, eks. 15 : ar vid. 4 

stud. = 3,75 

kst. + 0,5 = 

4,25 

9,57 

 

40,67 9,59 50,26 

Perkusiju sp le, 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 

produc šana, iesk. 
10 

 

9,57 

 

95,70 

 

22,58 

 
118,28 

 

Filosofija un 

est tika, iesk. 
30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
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 

Izv le, 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 sp le, 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 produc šana, 
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 

est tika, iesk. 
30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Kolokvijs 

specialitāt , mūzikas 
v stur  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 ned ām) 
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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, uz emšanas prasības, v rt šanas 

apraksts ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas adrese: 
www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura krit rijiem. Eiropas 
konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un krit riji pamatojas 
uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 
gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam m s izv l jāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas 
un Teātra akad mijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu – 

vokālistu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akredit tas 
un diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.  

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sist mā 
tiek noteikts saska ā 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. Min tajās augstskolās pamatā apgūst galvenokārt profesionālos un profesionālās 
specializācijas kursus ar oti šauru vispārizglītojošo un pedagoģisko kursu ievirzi. 

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas da ām, arī vi iem jābūt 
iepriekš jam sagatavotības līmenim atbilstošajos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 
izv l tās programmas da ā.  

Veiktā analīze auj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā bakalaura studiju 
programma Vokālā mūzika savā pašreiz jā veidolā ir saturiski daudzpusīgāka un  vokālistu 
sagatavotības līmenis ir līdzv rtīgs Eiropas izglītības telpā pie emtajiem standartiem. 
Profesionālajiem vokālistiem ir nodrošinātas iesp jas strādāt par profesionālo mācību 
priekšmetu vokālajiem pedagogiem profesionālajās mūzikas izglītības iestād s, jo ierobežotās 
izv les da ā studenti apgūst vokālā pedagoga darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.   

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
- stud jošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 
(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiāl m: 
Stud jošo skaits studiju programmā kopā  - 57 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzek iem 
stud ja – 37 studenti, par fiziskas personas līdzek iem stud ja 20 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikul to stud jošo skaits – 12 studenti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzek iem – 11  studenti, par fiziskas personas līdzek iem - 1 students; 

-  absolventu skaits – 13 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzek iem stud ja – 11 studenti; 

par fiziskas personas līdzek iem stud ja 2 studenti. 

 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 
to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Galvenā mūsu darba kvalitātes izzi as forma ir aptaujas, kurās iegūstam stud jošo 
viedokli par studiju programmu konkr tu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu 
atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Akad miskā gada laikā aptaujā piedalījās 18 stud jošie, (studentu aptaujas anketas 

atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot stud jošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka stud jošie pamatā ir 
apmierināti ar mūsu doc tāju darbu un uzskata, ka studiju procesā augsti kvalific tu  
doc tāju vadībā vi i sa em nākošajam vokālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes 
(studenti īpaši atzīm  studiju kursus – akad miskā dziedāšana, operdziedāšana, skatuves 
kustība un deja, aktiermeistarība, džeza kombo, senās mūzikas operas projekti). Studenti 
atzīst, ka piedāvāto kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas 
nepieciešamajām kompetenc m, uzsākot kursu, doc tāji iepazīstina ar kursa apguves 

http://www.polifonia-/
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prasībām, inform  stud jošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un krit rijiem, 
doc tāji kopumā ir labi sagatavojušies nodarbībām, doc tāju attieksme pret studentiem ir 
labv līga.       

Studenti pozitīvi v rt  iesp jas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklas s, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programmās.  
Stud jošo ieteikumi darba pilnveidei 
- studiju kursu doc tājiem rosināt interesi par studiju kursu, ne vienm r tiek motiv ta studiju 
kursa satura apguves nepieciešamība;  
- nodarbībās aptvert visu studiju kursa plānoto saturu, uzdevumus patstāvīgajam darbam uzdot 
sistemātiski; 

Izv rt jot stud jošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas doc tāju pieejas rezultātā, 
atsevišķu studiju kursu apmekl tība bija diezgan zema,  stud jošie bieži vien izv l jās studiju 
kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienm r šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 
Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams plānot 
doc tāju izglītojošās darbības nepastarpinātu v rt šanu, t.i. par doc tāju darba rezultātiem spriest 
ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izv rt jot doc tāju 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, sekm tu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 
arī pārskata periodā mūsu studiju programmu absolventi tika rosināti piedalīties apjautā.  

2016.gada absolventi nov rt ja p d jo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu p c 
studiju kursu svarīguma un doc šanas līme a, emot v rā piedāvātos krit rijus:  

1.1. Nov rt t studiju kursa svarīguma pakāpi piecu ba lu sist mā, kur:  

5 – oti svarīgs 

4 – svarīgs 

3 – vid ji svarīgs 

      2 –  nesvarīgs 

      1  – nav vajadzīgs 

1.2. Nov rt t pasniegšanas līmeni, 
kur: 

5 – oti augsts 

4 – augsts 

3 – vid js 

2 – zems 

       1 – oti zems 

1.3. ail   „Izmaiņas kursa apjomā” stud jošie izsaka savu viedokli, atzīm jot vajadzīgo šādā veidā: ja 

stundu skaitu attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmai ām (=). 

1) absolventi nov rt ja p d jo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu p c studiju 
kursu svarīguma un doc šanas līme a, emot v rā piedāvātos krit rijus:  

Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 
v rt jamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 
līmenis 

Nepieciešamās 
izmai as 

studiju kursa 

apjomā 

B / Vokālā mūzika 
(akad miskā dziedāšana) 

Aktiermeistarība oti 
svarīgs 

oti augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 
(akad miskā dziedāšana) 

Ang u, vācu, franču 
valodas fon tika 

oti 
svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 
(akad miskā dziedāšana) 

Itā u valoda oti 
svarīgs 

oti augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 
(akad miskā dziedāšana) 

Klaviersp le Vid ji 
svarīgs 

Vid js Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 
(akad miskā dziedāšana) 

Operdziedāšana oti 
svarīgs 

Vid js Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 
(akad miskā dziedāšana) 

Pedagoga tika Svarīgs Zems Jāatstāj bez 
izmai ām 

B / Vokālā mūzika 
(akad miskā dziedāšana) 

Skatuves kustība un deja Svarīgs Vid js Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 
(akad miskā dziedāšana) 

Solfedžo oti 
svarīgs 

Vid js Jāpalielina 
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Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 
v rt jamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 
līmenis 

Nepieciešamās 
izmai as 

studiju kursa 

apjomā 

B / Vokālā mūzika 
(akad miskā dziedāšana) 

Svešvaloda oti 
svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 
(akad miskā dziedāšana) 

Vokālā darba metodika oti 
svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 
(akad miskā dziedāšana) 

Vokālās mākslas v sture Vid ji 
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 nov rt juma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labv līga, radoša 
un v rsta uz abpus ju sadarbību. Tom r iedzi inoties atbilžu daudzveidībā, jāsecina, ka daudzos 
aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas uz prakses vienādu iesp ju nodrošināšanu visiem 
studentiem.  

 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
            2015./2016. akad miskajā gadā JVLMA Stud jošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 

iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpināja rūp ties par stud jošajiem, rīkojot dažādus 
pasākumus un finansiāli atbalstot vi u radošās aktivitātes.  Pārskata periodā Stud jošo 
pašpārvalde arī organiz ja konkursus par finans juma piešķiršanu stud jošo radošajiem 
braucieniem,  sedza dalības maksu stud jošajiem, kuri piedalījās un pārstāv ja JVLMA 
Biķernieku pusmaratonā 2016.gada 30. aprīlī. 
      emot v rā stud jošo ilgstošo neapmierinātību ar vairāku studiju kursu satura īstenošanu, 
kopā ar Studiju programmu direkcijas vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padzi ināta vairāku 
doc tāju darba kvalitātes izv rt šana. Stud jošo pašpārvaldes inici to aptauju rezultātā 
notikusi pedagogu mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras v sture; Kora 

literatūra un stilistika. 

     Pašpārvalde bija izvirzījusi stud jošo pārstāvjus JVLMA koleģiālajās institūcijās: 
Stipendiju komisijā darbojās A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Senātā - 
A.Ašmane, .Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisijā - J.Bimbere, JVLMA 

Gada balvas komisijā - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grupā par ASIMUT sist mas 
ieviešanu JVLMA pārstāv ja A.Ašmane. Stud jošo pašpārvalde piedalījās otrā mūsdienu 

mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo 
žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 24. JVLMA labākā kameransamb a konkursā. 
Atv rto durvju dienā Stud jošo pašpārvalde aicināja stud jošos muzic t neierastās akad mijas 
vietās, kā rezultātā pie galvenās ieejas skan ja Johana Sebastiana Baha čella svītas, kā arī 
mūzika ģitāras un kokles atska ojumā. Rīkoti arī vairāki tradicionāli JVLMA pasākumi – 

balle 1. septembrī, balle p c JVLMA un Swedbank Gada balva 2015 pasniegšanas 
ceremonijas, kā arī izlaidumā.Stud jošo pašpārvalde turpināja sadarbību ar Latvijas Mākslas 
akad mijas (LMA) un Latvijas Kultūras akad mijas (LKA) stud jošo pašpārvald m, kā arī 
piedalījās Latvijas Studentu apvienības darbā, apmekl jot regulārās LSA Domes s des, kur 
tiek pārstāv ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgad jā LSA Kongresā, gan apmekl jot 
dažādu darba grupu un pašpārvalžu vadītāju s des. Pārstāvot JVLMA Stud jošo pašpārvaldi 
Latvijas Valsts Simtgades sv tku Jauniešu rīcības komitejā, kopīgi ar LMA un LKA 
pašpārvald m veidots pasākums „Baltā galdauta sv tki – #man4maijs”, kas 2016. gada 4. 
maijā norisinājās LMA teritorijā un guva plašu rīdzinieku un pils tas viesu atsaucību un 
uzmanību, piedaloties mūsu organiz tajās dažādās aktivitāt s, tādejādi gūstot plašāku 
informāciju par Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
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Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 
Nākošā akad miskā gada m rķis:  Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju 
iesp jas.  
   1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekm tu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti 
skaidri krit riji kompetences v rt šanai, skaidri formul tas pārbaudījumu prasības, lai studiju 
kursa apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās var tu patstāvīgajā darbā 
pilnv rtīgi 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 
ang u valodā, kas aktīvas mobilitātes apstāk os nodrošinās plašākas komunikācijas iesp jas.  
  4. Sadarbībā ar Stud jošo pašpārvaldi veicināt stud jošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 
pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju vides 
sakārtotība, u.c.).  
  5. Palielināt stud jošo  atbildību par valsts budžeta līdzek u m rķtiecīgu izmantošanu (atbirums 
nesekmības d , nepamatota eksmatrikul šanās p c stud jošā paša v l šanās). 
Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 
  6. Regulāri veikt stud jošo, absolventu un darba dev ju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 
programmu īstenošanas kvalitāti. 
  7. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respekt jot studentu aptaujas anketās sniegtās 
atsauksmes, uzlabot -  studiju kursu izv les iesp jas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti, 
saskarsmes kultūru, telpu rezerv šanas sist mu patstāvīgā darba veikšanai). 

  8. Nodrošinot JVLMA Senāta l mumu kvalitatīvu īstenošanu studiju procesa organizācijas 
jautājumos, panākt JVLMA iekš jās kontroles plānā iestrādāto termi u iev rošanu visām JVLMA 
struktūrvienībām. 
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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.l me a profesionālā kvalifikācija) 
  

3) Studiju programmas m rķi 
       Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadz bām augstākā l me a komponistu 
sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zināt u teor tiskajos pamatos sak otas, 
5.profesionālās kvalifikācijas l me a komponista profesijas standartam atbilstošas, 
praktiski piem rojamas profesionālās zināšanas, ir sp j gi konkur t komponistu 
profesionālajā vid  Latvijā un ārvalst s, motiv ti profesionālai att st bai un tālākizgl t bai 
vienotajā Eiropas izgl t bas telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, iev ro humanitātes, 
demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darb bas un 
mūsdien guma principus, respekt   Latvijas tautas intereses, iek aujoties starptautiskajā 
kultūras aprit , saglabā un att st ta nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integr tas studijas, kurās students var tu iegūt komponista augstāko profesionālo 
kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izgl t bas mūzikas 
teor tisko priekšmetu pedagoga ties bas;  
- lietot profesionālajām studijām atbilstošas māc bu metodes un darba organizācijas 
formas;  

- nodrošināt iesp ju apgūt un att st t pamatzināšanas un pamatiema as zinātniskās 
p tniec bas darbā, sagatavot tālākām studijām ma istrantūrā.  
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         2.4.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 
6.l menim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  
Rezultāti: otrā l me a profesionālās augstākās izgl t bas bakalaura studiju programmas  
A da as - profesionālo un vispārizgl tojošo studiju kursu apguves rezultātā students ir 
ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas l me a 

Komponista profesijas standartā iestrādātajām pras bām.  
Students ir ieguvis zināšanas kompoz cijā un mūsdienu kompoz cijas tehnikās, 
instrumentācijā, elektroakustiskajā mūzikā, orķestra stilu v stur , mūzikas v stur  un 
teorijā, mūzikas formas māc bā, harmonijā un polifonijā, instrumentu māc bā, mūzikas 
notācijā (dažādu laikmetu un stilu kora,  orķestra,  operas un baleta partitūru pieraksti), 
ieguvis izpratni par mūzikas nozares profesionālajiem terminiem, par mūzikas att st bas 
likumsakar bām, par ska darba atska ojuma tehniskā un mākslinieciskā l me a 
nov rt šanas krit rijiem, par komponista profesionālo tiku, kā ar  zinātniskās p tniec bas 
metod m.  

B da as - profesionālās izgl t bas mūzikas teor tisko priekšmetu māc šanas pedagoga 
studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā l men , lai 
veiktu mūzikas profesionālās vid jās izgl t bas un mūzikas profesionālās ievirzes 

pamatizgl t bas un vid jās izgl t bas iestāžu  profesionālo mūzikas priekšmetu pedagoga 
pienākumus, ir ieguvis zināšanas par māc bu un audzināšanas m rķu izvirz šanu un 
sasniegšanu, māc bu priekšmeta apguves pedago iskā procesa plānošanu un vad bu, 
izgl tojamā person bas izaugsmes veicināšanu, izgl tojamā darb bas motiv šanas metod m, 
izgl tojamo sasniegumu v rt šanas tehnolo ijām, māc bu materiālu sagatavošanu, 
izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo mūzikas māc bu 
priekšmetu satura apguves metod s,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās 
ievirzes izgl t bas pakāpei un  nosl guma pras bām, lai izgl tojamais būtu sp j gs sekm gi 
un radoši apgūt māc bu priekšmeta saturu un  turpināt izgl t bu nākošajā izgl t bas pakāp .  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parād t mūzikas zinātnes nozarei un 
komponista profesijai rakstur gās pamata un specializ tas zināšanas un šo zināšanu kritisku 
izpratni mūzikas v stur  un teorijā, profesionālās mūzikas att st bas tendenc s un 
likumsakar bās, mūzikas nozares att st bas strat ijā un plānošanas metod s, zinātniskās 
p tniec bas metod s,  turklāt da a zināšanu – kompoz cijā un mūsdienu kompoz cijas 
tehnikās, instrumentācijā, elektroakustiskajā mūzikā, orķestra stilu v stur , mūzikas 
teor tisko priekšmetu apguves metodikā - atbilst komponista profesijas augstāko 
sasniegumu l menim. Komponists sp j parād t ar  mūzikas profesionālās izgl t bas 
pedagoga profesionālās jomas svar gāko j dzienu un likumsakar bu izpratni par mūzikas 
pedago ijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes l dzek u noz mi 
ska darba t la atklāsm , muzikālās dzirdes att st bas sist mām. 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti: students, apgūstot vispārizgl tojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības 
pamati, svešvalodas, filosofija un estētika), pedago ijas, psiholo ijas un mūzikas nozares 
profesionālos teor tiskos  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 l me a profesijas 
standartā Komponists prasmju da ā iestrādātajām pras bām. Komponists ieguvis prasmes: 

- kompon t, instrument t un aranž t ska darbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu 
kompoz cijas tehnikas,  
- izmantot informācijas mekl šanas un atlases l dzek us, lietot informācijas tehnolo ijas,  
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- analiz t dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu ska darbus, piem rot ska darba ieceres 
rezultāta sasniegšanai atbilstošus mūzikas izteiksmes l dzek us, mūzikas formu  un 
kompoz cijas tehniku,  

- nov rt t ska darbu atska ojuma tehnisko un māksliniecisko l meni un izdar t korekcijas,  
- veikt darbu individuāli un grupā,  
- pilnveidot savu profesionālo meistar bu.  

Pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes: 

- plānot savu un izgl tojamo mākslinieciskās jaunrades darbu,  
- noteikt izgl tojamo individuālās patn bas,  
- radoši organiz t māc bu un audzināšanas darbu un stenot izvirz tos m rķus un 
uzdevumus,  

- motiv t un ieinteres t izgl tojamos māc bu darbam,  
- att st t muzikālo dzirdi, metroritmu, muzikālo atmi u,  
- izv l ties, analiz t un nov rt t  māc bu l dzek us (saturu, metodes un formas), veidot 
māc bu metodiskos materiālus.  
Speciālists ir ieguvis: 
- komunic šanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās sazi as l men , lietot 
mūzikas profesionālo terminolo iju latviešu valodā un divās svešvalodās,  
- prasmes iev rot darba tiesisko attiec bu noteikumus, 
- vispār jās prasmes, kas saistās ar vides aizsardz bas, elektrodroš bas, ugunsdroš bas un 
higi nas pras bu iev rošanu.  
Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 
- atbild gi un patstāv gi veikt komponista un mūzikas profesionālās izgl t bas pedagoga 
pienākumus, 
- pielietot zināšanas kompoz cijas mākslas jomā, pamatojoties gan uz trad cijām, gan 
jaunākajām atzi ām,  

- izskaidrot mūzikas att st bas likumsakar bas, muzikālās dai rades procesus, ska darba 
sacer šanas  teorijas, 
- analiz t un izv rt t dažādu laikmetu, stilu un žanru ska darbus, ska darbu struktūru, 
mūzikas formu, mūzikas izteiksmes l dzek us, 
- kompon t, instrument t un aranž t ska darbus,  
- realiz t radošo muzikālo ideju, sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolekt viem un to 
vad tājiem, horeogrāfiem,  
- kompoz ciju iestud šanas procesā rad t pozit vu un radošu atmosf ru,  
- nov rt t kompoz cijas atska ojuma tehnisko un māksliniecisko l meni, ska darba 
interpretāciju,  
- organiz t un plānot savu, muzic jošā kolekt va un kol u darbu, 
- izstrādāt mūzikas profesionālās izgl t bas programmas, māc bu priekšmetu programmas 
mūzikas skolām un vidusskolām,  
- atlas t un veidot māc bu l dzek us, māc bu saturu,  
- plānot, organiz t un vad t māc bu stundas,  
- v rt t un analiz t izgl tojamo izgl t bas procesā iegūtās zināšanas un prasmes, 
- izskaidrot mūzikas teor tisko priekšmetu māc šanās pa mienus, formul t māc bu 
priekšmeta m rķus un uzdevumus,  
- anal tiski aprakst t informāciju, probl mas un risinājumus mūzikas un mūzikas 
pedago ijas zinātnes nozar  un komponista profesijā, tos izskaidrot un argument ti 
diskut t par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem, 
- sp j patstāv gi struktur t savu un izgl tojamā māc šanos, virz t savu tālāku māc šanos un 
profesionālo pilnveidi,  
- parād t zinātnisku pieeju probl mu risināšanā,  
- uz emties atbild bu un iniciat vu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 
cilv ku darbu, 
- pie emt l mumus un rast radošus risinājumus main gos vai neskaidros apstāk os, 
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- sp j sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās,  
- nodrošināt darba tiesisko attiec bu normu iev rošanu, darba aizsardz bas, ugunsdroš bas 
un vides aizsardz bas normat vo aktu pras bas. 
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 atlas t nepieciešamo informāciju par mūzikas,  pedago ijas un 
psiholo ijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju,  sintez t mūzikas un mūzikas 
pedago ijas dažādas teor tiskās atzi as, atpaz t saskarsmes fenomenus un 
likumsakar bas praks , risināt probl msituācijas, no tikas viedok a analiz t dažādas 
komponista profesionālās sadarb bas, pedago iskās un sadz ves situācijas, ir ieguvis 

pamatzināšanas un iema as, kas nepieciešamas p tnieciskā darba veikšanai mūzikas 
nozar . 
 Absolvents spēj: 
- patstāv gi iegūt, atlas t un analiz t informāciju mūzikas un pedago ijas jomā un to 
izmantot,  

- pie emt l mumus un risināt probl mas mūzikas un mūzikas pedago ijas zinātnes nozar  
komponista profesijā,  
- parād t, ka izprot komponista un pedagoga profesionālo tiku,  
- izv rt t savas un atska otājmākslinieka profesionālās darb bas ietekmi uz vidi un 
sabiedr bu,  
- piedal ties mūzikas profesionālās un kultūrizgl t bas jomas att st bā. 

 

2.4.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  
Studiju programmā uz em personas, kuras ir apguvušas vispār jo vid jo izgl t bu vai 

profesionālo vid jo izgl t bu un nokārtojušas uz emšanas papildu pras bas mūzikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes vid jās izgl t bas programmas nosl guma pras bu 
apjomā    

Uz emšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 

centraliz tie eksāmeni māc bu priekšmetos Latviešu valoda un Svešvaloda, iz emot 
personas, kuras vid jo izgl t bu ieguvušas l dz 2004.gadam, kā ar  personas, kuras 
ieguvušas vid jo izgl t bu ārvalst s vai personas ar pašām vajadz bām.  

Personas, kuras ieguvušas vid jo izgl t bu l dz 2004.gadam, kā ar  personas, 
kuras ieguvušas vid jo izgl t bu ārvalst s vai personas ar pašām vajadz bām, 
centraliz to eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina 
vid jās izgl t bas gala pārbaud jumu v rt jumu priekšmetos Latviešu valoda, 
Svešvaloda, kur iegūtais v rt jums nedr kst būt zemāks par 5 - “viduv ji” (10 ballu 
sist mā) vai 3 - “viduv ji” (5 atz mju sist mā). 
        Lai konstat tu profesionālās sagatavot bas atbilst bu studiju uzsākšanai JVLMA 
profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu 
pras bu pārbaude atbilstoši Augstākās izgl t bas padom  saska otajām pras bām.  
        

Papildu pras bu pārbaud jumi: 
 kompoz cija 

 kolokvijs kompoz cijā 

 solfedžo 

 mūzikas teorija (harmonija, polifonija, forma) 

 mūzikas literatūra 

 

2.4.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kred tpunktos, 
sadal jums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izv les vai br vās izv les da ām, 
norādot to apjomu kred tpunktos, stenošanas plānojumu) 
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Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
Programmas daļas Studiju kursi 

A daļa - 

programmas 

obligātā da a:  
189 ECTS  KP 

iek auti 
profesionālie 
studiju kursi  

(159 ECTS KP) 

un 

vispārizgl tojošie 
studiju kursi  

(30 ECTS KP).  

1. Profesionālo studiju cikls. Teor tisko zināšanu apguves  
nodrošināšanai plānoti 10 studiju kursi (87 KP),  praktisko iema u 
apguvei – 9 studiju kursi ( 72 KP). Praktisko iema u (prakses) apguves 
rezultātā students uzkrāj profesionāli radošā darba pieredzi, tiek 
nodrošināta studiju kursu teor tisko zināšanu un praktiskās darb bas 
vienot ba.   
 

 

 

2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, 
Uz m jdarb bas pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes 
un vadīšanas pamati), Ievads kultūras anal z , Literatūra mūzikā, 
Mākslas v sture, Filozofija un est tika, Pedagoga tika, Svešvaloda 
nodrošina zināšanu padzi ināšanu humanitāro un sociālo zināt u nozar , 
att sta sociālās un  komunikat vās pamatiema as.  

B daļa – 

ierobežotās 

izv les da a  
(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 var tu veikt mūzikas teor tisko priekšmetu un kompoz cijas 
pedagoga pienākumus mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes 
izgl t bas iestād s.  
Ierobežotās izv les da as apguve paver plašākas darba tirgus iesp jas, kā 
ar  veicina augsti kvalific tu speciālistu integr šanos mūzikas 
profesionālās izgl t bas sist mā. 
Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  

Psiholo ija (t.sk. sociālā psiholo ija), Pedago ija, Vispār jā metodika, 
Mūzikas teor tisko priekšmetu māc šanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  

Pedago iskā prakse 

 

C daļa - br vās izv les 
kursi 9 ECTS  KP 

 

Br vās izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju 
programmas specializācijas satura un profesijas standarta 
pras bām. Studiju kursu saturs dod iesp ju padzi ināt vai 
paplašināt zināšanas un prasmes, piem ram – spec. 

datorprogrammās, lietišķajās svešvalodās, improvizācijā, 
elektroakustiskajā mūzikā, džeza mūzikā, instrumentu spēlē, 
orķestra diriģēšanā, u.c. 

 

Valsts pārbaudījumi –  

18 ECTS KP: 

 

Studiju programmas nosl gumā studentiem ir jākārto: 
- mūzikas v stur  un teorijā; 
- diplomeksāmens metodikā un pedago iskajā praks ; 
- diplomeksāmens kompoz cijā; 
- diplomeksāmens instrumentācijā 
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Studiju plāns 
 

Sa sinājumu apz m jumi: I – individuālās nodarb bas, G – grupu nodarb bas; P – plūsmu nodarb bas; kompetences v rt juma veidi: i – ieskaite; E – 

eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
od

ar
b

bu
 

v
ei

d
s 

Patstāv gā 
darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestr , 
 pārbaud juma veids/kred tpunkti (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 
kompoz cijas 
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 v sture 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 
v sture 

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 

māc ba 

3 G 50 30 30E/3        

Orķestra stilu 
v sture 

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 
Kompoz cija 21 I 329 231  33E/4,5 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33i/1,5  

Partitūras sp le 7,5 I 125 75 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/1,

5 
   

Klaviersp le 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     

Diri šanas 
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 da as kop jais eksāmens. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
od

ar
b

bu
 

v
ei

d
s 

Patstāv gā 
darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestr , 
 pārbaud juma veids/kred tpunkti (ECTS KP) 

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

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 
anal z  

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

Uz m jdarb bas 
pamati  

(Darba tiesiskās 
attiec bas, 
autorties bas un 
blakus ties bas, 
vides un civilā 
aizsardz ba) 

1,5 P 30 10  15i/1,5       

Literatūras  

v sture 

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

Uz m jdarb bas 
pamati 

(Projektu izstrādes 
un vad šanas 
pamati) 

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

1,5 

20/10i/ 

3 

    

Mākslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

est tika 

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 
Psiholo ija 

(t.sk. sociālā 
psiholo ija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

Pedago ija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispār jā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i 

/1,5 

   

Mūzikas teor tisko 
priekšmetu 
māc šanas 
metodika 

3 G 50 30      30DE 

/ 3 

  

Pedagoga tika  3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedago iskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP  

C1 – vispārējās izvēles kursi  
Informācijas 
tehnolo ijas  

3 G 65 15       15i/3  

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

Skatuves 

uzved bas kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Orķestra 
diri šana 

3 G 50 30     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

   

Instrumenta sp le 3 G 50 30        15i/1,5 15i/ 

1,5 

r e sp le 3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5    

Lauka p t jumi 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) 
Klaviersp les 
metodika 

3 G 50 30      30DE / 3   

Klaviersp les ped. 
prakse 

6 

 

I 145 15       15 

DE/6 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas v sture 
un teorija 

3 

 

G 65 15        15DE/

3 

Kompoz cija 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, tālmāc bas 
metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izgl t bas krit riji un v rt šanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un nov rt šanai, pārbaudes formas un kārt ba). 
         Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāv gā darba formās. 
Kontaktstundas tika organiz tas plūsmu, grupu un individuālajās nodarb bās. Atbilstoši studiju kursu 
apraksta plānojumam, doc tāji plūsmu un grupu nodarb bas struktur  lekciju, semināru, kolokviju 
formā, bet individuālās nodarb bas praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika izv rt tas un 
konkretiz tas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāv gā darba 
stundu patsvara attiec bas. Studiju programmas apguves nosl guma studentu zināšanu un prasmju 
nov rt šanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaud jumiem, kurā atspogu otas pārbaud jumu 
pras bas un kārt ba, pārbaud jumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaud jumu 
komisijas pienākumi un ties bas, zināšanu un prasmju pārbaudes un v rt šanas nosac jumi, v rt šanas 
krit riji, kā ar  apelācijas kārt ba.  Sekojot Eiropas mūzikas procesu aktualitāt m, ar  mūsu doc tāji 
ievieš pārmai as gan studiju formās un metod s, eksāmenu pras bās, to norises procesos. 
        Lai izpild tu bakalaura programmu strat iskos m rķus, studiju programma cieši jāsaista ar 
Latvijas un starptautiskās mūzikas kultūras att st bas tendenc m, tāp c daudzi katedras organiz tie 
mākslinieciskie projekti bija v rsti uz jauno komponistu integrāciju profesionālās mūzikas dz ves 
procesos. Jaunajiem komponistiem nepieciešams iegūt publicitāti, kontaktus ar atska otājiem, sa emt 
sabiedr bas nov rt jumu. Aizvad to studiju gadu katedra v rt  kā vienu no labākiem p d jo gadu laikā 
doc tāju un stud jošo profesionālo, pedago iski metodisko un māksliniecisko sasniegumu zi ā. 
Stud jošo sekmes kopumā v rt jamas kā oti labas un teicamas, bet paši labas studiju kursā 
Kompozīcija. Pozit vi v rt jam faktu, ka arvien vairāk kompoz cijas studiju jaundarbi nav tikai šauri 
studiju ietvaros rad tas kompoz cijas, bet topošo komponistu darbi bieži skan citās Latvijas un ārvalstu 
koncertzāl s, p c tiem ir atska otājmākslinieku un publikas piepras jums. Tād jādi ideālā veidā noris 
teorijas un prakses integrācija izgl t bas apguves procesā, kas ir būtiska pras ba studiju atbilst bai  
mūsdienu pras bām. Studiju programmas satura apguve tiek veicināta ar  orient jot studentus 
patstāv gam darbam – metodiskās literatūras stud šana, koncertu un operas izrāžu anal ze, dažādu 
interpretāciju sal dzināšana un anal ze, studentu patstāv ga koncertdarb ba u.c. 
      Studiju programmas plānos noz m ga vieta ir ierād ta ierobežotās izv les da ai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedago iskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi studenti 
iegūst ties bas  strādāt par mūzikas teor tisko priekšmetu pedagogu mūzikas profesionālajās izgl t bas 
iestād s, kā ar  interešu izgl t bā. M rķtiec gi ir strādājuši pedago ijas kursu doc tāji. Pedago iskā 
prakse tika organiz ta Jāzepa Medi a R gas Mūzikas vidusskolā un R gas Doma kora skolā ar kurām ir 
nosl gti pedago iskās prakses l gumi. L gumā ir noteikti prakses m rķi un uzdevumi, prakses 
sasniegumu v rt šanas kārt ba, noteikti pušu pienākumi un atbild ba, ieviesta prakses uzskaites 

dokumentācija saska ā ar Ministru kabineta noteikumiem.  
      Var secināt, ka Kompoz cijas katedrā nepastāv probl ma, kas nereti tiek risināta citu augstskolu 
sakarā – studiju procesa atsvešināt ba no prakses un darba, kam stud jošais tiek gatavots. Mūsu 
kompoz cijas studijas ir integr tas Latvijas mūzikas dz ves kopainā. To pašu var teikt ar  par otru 
iegūstamo specialitāti – mūzikas teor tisko priekšmetu skolotājs. Studenti strādā ne tikai obligāto 
praksi, bet liela da a, apstāk u spiesti, strādā pedago isko darbu paral li studijām. Tas, protams, at em 
studijām veltāmo laiku, bet pozit vais šajā faktā ir, ka topošais pedagogs ir oti labi sagatavots tālākam 
darbam un ir ar  atradis šo darba vietu. 
       Vērtēšanas sistēma (izgl t bas krit riji un v rt šanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai 
un nov rt šanai, pārbaudes formas un kārt ba) 

Studiju rezultātu v rt šana notiek saska ā ar JVLMA nolikumu par studiju programmu 
stenošanu un nolikumu par studiju kursu pārbaud jumu organiz šanas un stud jošo kompetences 

v rt šanas kārt bu. Studiju procesa organizācijas un stenošanas kvalitāte ir atkar ga no savstarp jas 
doc tāju  un studentu  sadarb bas, no studentu un doc tāju sastāva, no sistemātiskas darba 
kontroles, anal zes, darb bas izv rt šanas. Studiju rezultātu v rt šanā ir iesait ti gan doc tāji, gan 
studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izv rt  un pie em l mumus par 
studiju darba pilnveidi katedru  s d s. Studentu kompetence tika v rt ta starprezultātos – semestra 

un kursa eksāmenos, ieskait s, koncertos.  Studiju programmas nosl gumā – valsts pārbaud jumos.    
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V rt šanas veidi ir noteikti studiju plānos, v rt šanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu 
aprakstos. Ar kompetences v rt šanas sist mu studenti tiek iepaz stināti katra studiju kursa 
apguves sākumā. V rt jums izriet no kursa programmā paredz to pras bu izpild juma kvalitātes. 
Pras bu vidū iek auta krietna da a patstāv gi veicamā darba. Studiju rezultātu v rt šanā ir iesait ti 
gan doc tāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izv rt  un pie em 
l mumus par studiju darba pilnveidi katedru  s d s. Par l mumu izpildi sistemātiski tiek zi ots 
katedras s d , atsevišķus jautājumus apspriež un pie em l mumus Senāts. Studentu kompetence 

tika v rt ta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskait s, koncertos. Studiju 
programmas nosl gumā – valsts pārbaud jumos. V rt šanas veidi ir noteikti studiju plānos, 
v rt šanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas pras bās. Ar kompetences 
v rt šanas sist mu studenti tiek iepaz stināti katra studiju kursa apguves sākumā.  

Studiju kura Kompozīcija pārbaud jumos stud jošo kompoz cijas tiek v rt tas ne tikai nošu 
materiālā, bet ar  atska ojumā vai ierakstā. Blakus tehnolo iskiem un profesionālās att st bas 
metodiskajiem jautājumiem kā prioritāti izvirzām intelektuālā un est tiskā v rt juma patsvaru radošā 
un mākslinieciskā procesa virz šanā. paša v r ba tiek piev rsta studentu kompoz ciju novitātei, 
aktualitātei, neordinaritātei.  

Sa emot šos v rt jumus, stud jošais var izdar t savus secinājumus. Fakts, ka mūsu kompoz cijas 
noda ā stud jošo veikums p d jā laikā gūst sam rā plašu sabiedrisko rezonansi. Kompoz ciju augstie 
v t jumi vairākos konkursos, Jaunās mūzikas dienu koncertos, multimediālos sadarb bas projektos dod 
mūsu doc tājiem iesp ju un rada ar  nepieciešam bu sal dzināt akad misko v rt jumu eksāmenos ar 
publisko v rt jumu. Interesanti atz m t, ka bieži visi šie v rt jumi ir dažādi, bieži vien diametrāli 
pret ji, jo ar  bieži kultūras procesos mākslas fakti netiek v rt ti viennoz m gi. 

Visos gad jumos v rt jums tiek piešķirts, vadoties no vienl dz gu ties bu un krit riju 
sist mām, emot v rā katra studenta individuālās sp jas, kā ar  šo sp ju sal dzinājumu ar studiju 

kursa biedru sniegumu. 

Lielākais vairums stud jošo intens vi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmekl  
nodarb bas, atbild gi un radoši plāno patstāv gā  darba uzdevumu stenošanu, akt vi iesaistās 
radošajos projektos, sekm  mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redz jumu studiju 
procesa organiz šanas uzlabošanā, iesaistās stud jošo pašpārvaldes r kotajos pasākumos, vienm r 
laic gi un sekm gi kārto pārbaud jumus.  

Ar  pagājušajā akad miskajā gadā studentu sniegumu diplomeksāmenos v rt ja gan ārvalstu 
augstskolu neatkar gie eksperti, gan diplomeksāmenu priekšs d tāja pienākumus veica ar  Latvijas 
vadošo profesionālo institūciju mākslinieki.  
V rt šanas pamatprincipi 
V rt jot otrā l me a profesionālās augstākās izgl t bas programmas apguvi, iev ro šādus 
pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju v rt šanas atklāt ba – atbilstoši izvirz tajiem programmas m rķiem un 
uzdevumiem, kā ar  studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts pras bu kopums pozit vai 
izgl t bas sasniegumu v rt šanai; 
- v rt juma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozit vu v rt jumu studiju plāna A da as, B 
da as, prakses un valsts pārbaud jumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  
  V rt šanas pamatformas 

Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organiz tu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kred tpunkti. 
V rt šanas krit riji 
Eksāmenā un valsts pārbaud jumā programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skalā:  
1)  oti augsts apguves l menis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves l menis (8 – “ oti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vid js apguves l menis (6 – “ gandr z labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandr z viduv ji”); 
4) zems apguves l menis (3 – “vāji”, 2 – “ oti vāji”, 1 – “ oti, oti vāji”).    
Ieskait  studiju kursa apguves l me a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts - 

“ieskait ts” vai “neieskait ts”. 
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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 izp ti steno un  atbilstoši 
darba tirgus piepras jumam valsts pasūt jumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras ministrija 
sadarb bā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāp c JVLMA absolventu 
nodarbināt bai ir rad tas plašas iesp jas. Komponisti bieži vien izv las pašnodarbinātās personas 
statusu,  ir kultūras institūciju vadošie darbinieki, kultūras sf ras vad tāju padomnieki, ier d i, bet 
kultūrizgl t bas iestād s komponistiem ir plašs darba lauks, veicot mūzikas teor tisko priekšmetu 
pedagoga pienākumus. Kultūras ministrijas padot bā esošo kultūras un kultūrizgl t bas institūciju 
uzskait jums, kuros strādā JVLMA absolventi - komponisti: 

Profesionālās organizācijas 

- Nacionālā Opera un balets;  
            - Akad miskais koris “Latvija”; 
- Latvijas Radio koris; 

Kultūrizgl t bas iestādes 

Em la Dārzi a mūzikas vidusskola;  
R gas Doma kora skola;  

Jāzepa Medi a R gas Mūzikas vidusskola;  
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;  
Daugavpils Mūzikas vidusskola;  
Jelgavas Mūzikas vidusskola;  
Emi a Melngai a Liepājas mūzikas vidusskola;  
Jā a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;  
Ventspils Mūzikas vidusskola;  

            Profesionālās ievirzes mūzikas  
143 pašvald bu dibinātas un 5 privātās izgl t bas iestādes, kas steno 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 finans tā projekta “Augstākās izgl t bas studiju programmu izv rt šana un 
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” stenošanu, kuru sadarb bā ar augstskolām realiz ja 
Augstākās izgl t bas padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izv rt ja studiju 
virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. ar  profesionālo bakalaura studiju programmu 
Kompozīcija. 
Studiju virziena Mākslas studiju programmas v rt ja par četrām galvenajām v rt šanas grupām:  

1. Kvalitāte;  
2. Resursi;  

3. Ilgtsp ja;  
4. Sadarb ba un pārklāšanās  
iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):  
 M rķi un uzdevumi;  
 Studiju saturs un organizācija;  
 Studijas un zināšanu nov rt šana;  
 Studiju nodrošinājums un vad ba;  
 Personāla un stud jošo zinātniskās p tniec bas (radošais) darbs;  
 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  
 

Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezultāti  bija izcili, paši tika atz m ta studiju 
programmas stenošanas kvalitāte. Nov rt jot studiju programmas stenošanas procesu un rezultātus, 
komisija secināja, ka JVLMA izgl to augstas profesionalitātes komponistus  un nozares pedagogus, 

jaunie speciālisti ir sp j gi iek auties kultūras aprites plašajā darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalst s.  
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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

od
ar

b
bu

 
v

ei
d

s 

Studiju kursa 

stenošanas 
periods 

 

 

Pārbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 
kompoz cijas 
tehnikas 

6 G 3 sem. E Studiju kurs ietvaros studenti apgūst zināšanas par seriālo 
kompoz cijas tehniku, spektrālo kompoz cijas tehniku, aleatorisko 
kompoz cijas tehniku un tās elementiem, att sta studentu prasmi 
domāt mode os, uzlūkot kompoz ciju kā vienotu arhitektonisku 

veidojumu. 

 

Elektro-

akustiskā 
mūzika 

6 G/I 3 sem. E Studiju kursā students apgūst prasmes darboties ar sekvencera 
programmu, midi instrumentiem, ska as ierakst šanu, redi šanu, 
transform šanu, iepaz st elektroakustiskās mūzikas teor tiskās 
nostādnes, dažādas tehnikas koncepcijas. 
 

Mūzikas v sture 34,5 G 8 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par 
būtiskiem mūzikas att st bas procesiem - mūzikas žanru att st bu, 
kompoz cijas skolām, noz m gākajiem stiliem, dažādu laikmetu 
mūzikas est tiskajām nostādn m pasaul , akcent jot Rietum- un  

Austrumeiropas mūzikas kultūru parād bas. 
 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes 
apzināti lietot mūzikas v sturisko un stilistisko terminolo iju, 
atšķirt noz m gākos stilus un kompoz cijas skolas p c to 
est tiskajām nostādn m un ska raksta principiem, paz t p c dzirdes 
un nošu teksta svar gākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 
reprezentantus. 

 

Latviešu 
mūzikas v sture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atklāt latviešu komponistu 
ska darbu nacionālo specifiku, saistot to ar citām 19.-20.gs. 

Eiropas zemju mūzikas kultūrām, kā ar  v sturisko kontekstu. 
Kursa saturs nodrošina zināšanas par svar gākajām latviešu 
mūzikas kultūras noris m v sturiskā, stilistisko patn bu un žanru 
att st bas, to mijiedarb bas skat jumā. Kursa ietvaros studenti 
apgūst zināšanas par izcilākajām latviešu klasiskās mūzikas 
person bām, vi u ska darbiem, par Dziesmu svētkiem kā nacionālās 
kultūras fenomenu un nemateriālās kultūras mantojumu UNESCO 

dokumentos, par  latviešu atska otājmākslas aktualitāt m un 
att st bu. 
 

Harmonija 4,5 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un 
formveides l dzek iem, harmonijas v sturiski stilistisko evolūciju, 
dažādu laikmetu harmonijas rakstur gākām parād bām, att sta 
mūzikas anal tiskās un kompoz cijas tehnikas prasmes. 
 

Polifonija 6 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas  izteiksmes un 
formveides l dzek iem, polifonās rakst bas tehnikām, polifonijas 
v sturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas 
rakstur gākām parād bām, att sta mūzikas anal tiskās un 
kompoz cijas tehnikas prasmes. 
 

Mūzikas forma 12 G/I 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas formveides mūzikas 
att st bas procesu likumsakar bām, iepaz stina ar galvenajiem 
teor tiskajiem p t jumiem mūzikas formas nozar , ska darba 
formas anal zes metod m, mūzikas formas pamatkomponentiem, 
mūzikas formu v sturi, dažādu gadsimtu homofonām formām, 
att sta kompoz cijas prasmes. 
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Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
b

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

stenošanas 
periods 

 

 

Pārbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Instrumentu 

māc ba 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā orķestra 
instrumentiem, to skan juma tehniskām iesp jām, diapazoniem, 
re istriem, tembriem, par katra instrumenta paš bām un iedabu, 

par dinamiskajām iesp jām, att sta prasmes praktiskajā 
instrumentācijā. 
 

Orķestra stilu 
v sture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas 
orķestra sastāvus, to evolūciju, ska darbu interpretācijas iesp jas, 
rakst bas stilus,  padzi ina 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 – v sturiskā, 
re ionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – kontekstā, par 
tradicionālās mūzikas p tniec bas v sturi,  att sta mūsdienu 

tradicionālās kultūras procesu anal tiskās prasmes.  
Prakse –  70,5 KP 

Kompoz cija 21 I 7 sem. E Studiju kurss att sta prasmes kompon t dažādu stilu, žanru un 
formu ska darbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu kompoz cijas 
tehnikas. 

 

Partitūras sp le 7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss att sta prasmes sp l t, analiz t un izv rt t dažādu 
laikmetu un stilu simfoniskā orķestra partitūras, pārlikt orķestra 
partitūras atska ošanai uz klavier m, veidot partitūru 
klavierizvilkumus.  
 

Klaviersp le 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss att sta klaviersp les iema as un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas komponistam, lai iepaz tu dažādu laikmetu, stilu un 
žanru klavierkompoz cijas, analiz tu klaviermūzikā lietotās 
kompoz cijas tehnikas, lai sp tu atska ot savas kompoz cijas. 

Instrumentācija 9 I 7 sem. i Studiju kurss att sta prasmes analiz t citu komponistu ska darbu 
instrumentāciju un  instrument t ska darbus dažādu ansamb u un 
orķestru sastāviem.   

Notācija  un 
improvizācija 

3 I 2 sem. i Studiju kurss att sta enerālbasa sp les prasmes, praktiskas 
improvizācijas prasmes un iema as att st t tematisko materiālu un 
veidot formu, lietojot gan klasiskās, gan džeza harmonijas sh mas. 

Diri šanas 
pamati 

4,5 I 1  sem. i Studiju kurss att sta manuālās tehnikas pamatprasmes, izpratni par 

diri enta žesta noz mi ska darba interpretācijā, iepaz st ska darba 
iestud šanas darba pa mienus.  

Solfedžo 4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss att sta anal tiskās dzirdes iema as, analiz jot ar dzirdi 
galveno v sturisko stilu un to rakstur gāko pārstāvju mūzikas 
valodas tipiskos l dzek us, pilnveido dzirdes un inton šanas 
iema as. 

Harmonija 4,5 I 3 sem. E Studiju kurss att sta harmonijas izteiksmes l dzek u lietošanas 
prasmes kompoz ciju tapšanas procesā.  

Polifonija 6 I 4 sem. E Studiju kurss att sta polifono izteiksmes l dzek u lietošanas 
prasmes kompoz ciju 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, krit rijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas paz m m, par valodas / runas etiķeti un tiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iema as apzināti lietot 
koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, 
atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, ieder gu – no 

neieder ga, neitrālu – no izteiksm ga, sagatavot ar profesionālo un 
ikdienas darb bu saist tus lietišķus tekstus, lietot vārdn cas un citu 
pal gliteratūru tekstveides procesā. 

Ievads kultūras 
anal z  

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras v stures att st bas aspektā 
par modernās pasaules klasiskajām reli ijām, to izplat bu, 
eogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reli ijas un sabiedr bas 

mijiedarb bu dažādās reli iskajās sist mās, reli ijas p tnieku un 
kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām atzi ām, dažādām 
tiskām sist mām, kas veidojušās attiec go reli iju izplat bas 

areālos. 



366 

 

Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 
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stenošanas 
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Pārbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Uz m jdarb bas 
pamati  

(Darba tiesiskās 
attiec bas, 
autorties bas un 
blakus ties bas, 
vides un civilā 
aizsardz ba) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par darba ties bu sist mu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāv bas vispār jiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba ties bām, darba kopl guma nepieciešam bu 
un noz mi, str du izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiec bu 
nodibināšanu, darba tiesisko attiec bu ilgumu, darbinieku saist bas 
vispār jiem noteikumiem, darba dev ja pienākumiem un ties bām, 
darba samaksas sist mu, darba un atpūtas organizācijas 
pamatprincipiem. 

 

 

Literatūras 

v sture 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras v stures att st bas kontekstā, 
izcilākajiem dai darbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā 
teksta interpretācijas iesp jām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j: 
- apzināties izv rt t literatūras lomu kultūras att st bā;  
- izv rt t literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes 

l dzek u lietojuma noz mi ska darba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguv . 
 

Uz m j-
darb bas pamati 
(Projektu 

izstrādes un 
vad šanas 
pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā 
savstarp ji saist tu uz m jdarb bu kopumu tirgus saimniec bas 
apstāk os, nozares darb bu reglament jošiem ties baktiem, 
ekonomiskās darb bas mode iem, pārvald bas veidiem, mūzikas 
projektu izveides būt bu 

Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāv gi sagatavot 
un vad t mūzikas projekta realizāciju. 
 

Mākslas v sture 4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepaz stina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 
att st bu, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kust bām: 
* mākslas un sabiedr bas savstarp jo attiec bu mai u Eiropā; 
* individuālisma un subjekt visma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina att st bas tendenc m; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas mai u p c Otrā pasaules 
kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāv gi sal dzināt 
un v rt t 20.gs. vizuālās un ska u mākslas att st bas tendences, 
formul t savu viedokli. 
 

Filozofija un 

est tika  
4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes l men  par 

filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būt bu, rietumu 
filozofiskās domas att st bu dažādos v sturiskajos laikmetos,  
filozofisko probl mu loku mūsdienās, filozofijas att st bas 
tendenc m Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j analiz t un sal dzināt 
atšķir gu domātāju filozofiskos uzskatus, saskat t filozofijas 
zinātnes aktualitāti mūsdienās. 
 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padzi ina savas 

zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstāk os nodrošina br vu 
komunic šanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot 
jaunākos informācijas avotus specialitātes kvalitat vākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un las šanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases pras bu 
C2 l menim.  
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Studiju kursi  
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skaits 

N
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Studiju kursa 

stenošanas 
periods 

 

 

Pārbaud juma veids/ 
Sa sin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 

Psiholo ija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teor tiski būtiskākos vispār jās, att st bas, person bas un 
sociālās psiholo ijas jautājumus,  sp j tos 

ilustr t ar praktiskās pieredzes piem riem; 
* sp j sintez t att st bas un person bas psiholo ijas dažādas 
teor tiskās atzi as, piem rojot dažādām pedago iskajām 
situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iema as savas person bas un profesionālās 
darb bas pašnoteikšanās procesā; 
 * atpaz st saskarsmes fenomenus un likumsakar bas praks , prot 
risināt probl msituācijas; 
* prot noteikt audz k u individuālās patn bas, p t t un analiz t 
audz k u person bas att st bu; 
* prot iegūt un atlas t nepieciešamo informāciju psiholo ijas 
nozar , sp j to analiz t un izmantot praks . 

Pedago ija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praks  māc šanas un māc šanās teorijas; 
* prot izvirz t m rķus sev un audz k iem, plānot to sasniegšanu; 
* sp j organiz t māc bu un audzināšanas darbu saska ā ar 
izvirz tajiem m rķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispār jās māc bu metodes, māc bu stundas veidošanas 
principus; 

* sp j sadarboties ar kol iem, audz k u vecākiem un sabiedr bu: 
* sp j veikt audzināšanas darb bu jeb klasvad bu; 
* sp j izv rt t un veicināt audz k u izaugsmi un māc bu 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlas t nepieciešamo informāciju par pedago ijas 
jautājumiem un izmantot to praks . 

Vispār jā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 
valstu izgl t bas sist mu, par izgl t bas iestāžu struktūru un to 

darb bas specifiku, par  izgl t bas darba plānošanu, izgl t bas 
programmu ieviešanu un nov rt šanu, par izgl t bas iestād  
nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

Mūzikas 
teor tisko 
priekšmetu 
māc šanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teor tiskās zināšanas un praktiskās 
iema as mūzikas teor tisko priekšmetu māc šanas metodikā, 
māc bu stundas organizācijas didaktiskos principus, ‘mūzikas 
teor tisko priekšmetu un mūzikas literatūras stundu tipus, veidus, 
stundu mode us, māc bu priekšmeta satura pras bas, satura 
plānošanu, satura apguves metodes, audz k u  sasniegumu 
v rt šanas veidus, formas, krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga tika 3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par tikas pamatkategorijām, 
tikumisko māc bu att st bu noteiktās domāšanas paradigmās un 
v sturiskos laikmetos, tikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 
tikum bas probl mām mūsdienās,  anal zes un pašanal zes 
prasm m. 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedago iskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teor tiskās  zināšanas aprob  pedago iskajā 
praks  mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saska ā ar 
pedago iskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 
tehnolo ijas  

3 G 1 sem. i  

Izv loties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā 
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padzi ināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzved bas 
kultūra 

3 G 2 sem. i 

Orķestra 
diri šana 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta 

sp le 

3 G 2 sem. i 

r e sp le 3 G 2 sem. i 

Lauka p t jumi 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-

sp les 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst klaviersp les māc bu stundas 
organizācijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, stundu 
mode us, māc bu priekšmeta satura pras bas, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, stājas veidošanas pa mienus, sp les 
tehnikas un muzic šanas att st bas pa mienus,  ska darbu 
iestud šanas metodiku, audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, 
formas, krit rijus.  
 

Klaviersp les 
ped. prakse 

6 

 

I 1 sem. DE Students iegūtās teor tiskās  zināšanas aprob  pedago iskajā 
praks  mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saska ā ar 
pedago iskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas 
v sture un 
teorija 

3 

 

G 1 sem DE 

 
Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 
profesionālajos studiju kursos, padzi ina to, un savu kompetenci 
students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 
 

Kompoz cija 10,5 I 1 sem DE Diplomeksāmenā students nodrošina semestra laikā sacer to 

ska darbu atska ojumu. Ska darbu minimālā hronometrāža 40 l dz 
50 minūt m. 
 

Instrumentācija 4,5 I 1 sem DE Gatavojoties diplomeksāmenam, students nostiprina iegūtās 
zināšanas un prasmes ska darbu instrumentācijā.  
DE students pierāda savu kompetenci: 
1) 4 stundu laikā patstāv gi veic klavieru miniatūras pārlikumu 
orķestrim,  
2) analiz  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 (sa sin. AL) 55.panta Studiju 

programmas pras bām. Studiju programmu reglament  speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL pras bām, 
programmā aprakst tie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.l me a 
profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Komponists  un  Ministru kabineta 

noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras (sa sin. EKI) apraksta pras bām, t.i. 6.l me a pras bām. Studiju 
programma ir licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobr  
Augstākās izgl t bas padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena 
Mākslas stenotās programmas, tai skaitā ar  studiju programmu Kompozīcija. Ekspertu 

v rt jums par programmas stenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir oti 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 kompon  dažādu stilu, žanru un formu ska darbus, muzikāli 
dramatiskus un multimediālus darbus, pielietojot  klasiskās un mūsdienu kompoz cijas 
tehnikas, instrument  un aranž  mūziku orķestriem, koriem, ansamb iem, veic ska darba 
pārlikumus, kompoz ciju iestud šanas procesā sadarbojas ar mūziķiem, mūziķu kolekt viem 
un to vad tājiem, horeogrāfiem, nov rt  kompoz cijas atska ojuma tehnisko un 
māksliniecisko l meni. Komponists strādā kultūras un izgl t bas jomas uz mumos 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. Sp ja pielietot zināšanas kompoz cijas mākslas 
jomā, pamatojoties gan uz trad cijām, gan 
jaunākajām atzi ām. 

Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Mūzikas 
v sture, Mūzikas forma, Instrumentu māc ba, 
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika, 
Orķestra stilu v sture  

2. Sp ja izskaidrot mūzikas att st bas 
likumsakar bas, muzikālās dai rades procesus, 
ska darbu kompon šanas teorijas. 

Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Mūzikas 
v sture, Mūzikas forma, Instrumentu māc ba, 
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika, 
Orķestra stilu v sture 

3. Sp ja analiz t un izv rt t dažādu laikmetu, stilu 

un žanru ska darbus, ska darbu struktūru, mūzikas 
formu, mūzikas izteiksmes l dzek us. 

Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Mūzikas 
v sture, Mūzikas forma, Instrumentu māc ba, 
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika, 
Orķestra stilu v sture, Kompoz cija, 
Instrumentācija, Notācija un improvizācija 

4. Sp ja kompon t, instrument t un aranž t 
ska darbus, realiz t radošo muzikālo ideju. 

Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Mūzikas 
forma, Instrumentu māc ba, Orķestra stilu 
v sture, Kompoz cija, Instrumentācija, Notācija 
un improvizācija, Partitūras sp le, Klaviersp le, 
Harmonija, Polifonija 

5. Sp ja sadarboties ar mūziķiem, mūziķu 
kolekt viem un to vad tājiem, horeogrāfiem, 
kompoz ciju iestud šanas procesā rad t pozit vu un 
radošu atmosf ru. 

Uz m jdarb bas pamati, Kompoz cija – 

ska darba iestud šanas process, Instrumentācija, 
Psiholo ija, Pedagoga tika 

6. Sp ja nov rt t kompoz cijas atska ojuma 
tehnisko un māksliniecisko l meni, ska darba 
interpretāciju. 

Kompoz cija – ska darba iestud šanas process, 
Instrumentācija, Klaviersp le, Mūzikas v sture, 
Diri šanas pamati 
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7. Sp ja br vi sp l t vienu vai vairākus 
instrumentus. 

Klaviersp le, Br vās izv les studiju kursi – 

Instrumenta sp le 

8. Sp ja organiz t un plānot savu radošo darbu. Uz m jdarb bas pamati, Kompoz cija – 

ska darba iestud šanas process 

9. Sp ja uz emties atbild bu un iniciat vu, veicot 
darbu komandā vai vadot citu cilv ku darbu. 

Uz m jdarb bas pamati, Psiholo ija 

10. Sp ja izklāst t idejas un informāciju par 
jaunrades procesu. 

Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Mūzikas 
forma, Instrumentu māc ba, Orķestra stilu 
v sture, Kompoz cija, Instrumentācija, Notācija 
un improvizācija, Partitūras sp le, Klaviersp le, 
Harmonija, Polifonija 

11. Sp ja pie emt l mumus, demonstr t zinātnisku 
pieeju jaunrades probl mu risināšanā. 

Uz m jdarb bas pamati, Mūsdienu 
kompoz cijas tehnikas, Mūzikas forma, 
Instrumentu māc ba, Orķestra stilu v sture, 
Kompoz cija, Instrumentācija, Notācija un 
improvizācija, Partitūras sp le, Klaviersp le, 
Harmonija, Polifonija 

12. Sp ja sazināties valsts valodā un vismaz divās 
svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra, 
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču 
valoda 

13. Sp ja nodrošināt darba aizsardz bas, 
ugunsdroš bas un vides aizsardz bas normat vo aktu 
pras bas. 

Uz m jdarb bas pamati 

(vides aizsardz ba, civilā aizsardz ba, darba 
aizsardz ba) 

14. Sp ja nodrošināt darba tiesisko attiec bu normu 
iev rošanu. 

Uz m jdarb bas pamati (darba tiesiskās 
attiec bas) 

15. Sp ja iev rot autorties bas un blakus ties bas. Uz m jdarb bas pamati (autorties bas un 
blakus ties bas) 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 

1. Kompon t, instrument t un aranž t ska darbus, 
pielietojot klasiskās un mūsdienu kompoz cijas 
tehnikas. 

Kompoz cija, Instrumentācija, Mūsdienu 
kompoz cijas tehnikas, Mūzikas forma, 
Instrumentu māc ba, Orķestra stilu v sture, 
Kompoz cijas seminārs 

2. Sp l t vismaz vienu mūzikas instrumentu. Klaviersp le 

3. Izmantot informācijas mekl šanas un atlases 
l dzek us, lietot informācijas tehnolo ijas. 

Uz m jdarb bas pamati, Elektroakustiskā 
mūzika, Mūsdienu kompoz cijas tehnikas 

4. Analiz t dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu 
ska darbus. 

Mūzikas forma, Partitūras sp le, Klaviersp le, 
Kompoz cija, Instrumentācija 

5. Piem rot ska darba ieceres rezultāta sasniegšanai 
atbilstošus mūzikas izteiksmes l dzek us, mūzikas 
formu un kompoz cijas tehniku. 

Kompoz cija, Instrumentācija, Mūsdienu 
kompoz cijas tehnikas, Mūzikas forma, 
Instrumentu māc ba, Mūzikas teorija 

6. Lietot mūzikas terminolo iju valsts valodā un 
vismaz divās svešvalodās. 

Mūzikas forma, Partitūras sp le, Klaviersp le, 
Kompoz cija, Instrumentācija, Svešvalodas 

7. Sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolekt viem un 
to vad tājiem, horeogrāfiem, nov rt t ska darba 
atska ojuma tehnisko un māksliniecisko l meni un 
izdar t korekcijas. 

Kompoz cija – ska darba iestud šanas process, 
Uz m jdarb bas pamati, Meistarklases 

8. Veikt darbu individuāli un komandā. Psiholo ija, Uz m jdarb bas pamati  
9. Sistemātiski pilnveidot komponista profesionālo 
meistar bu. 

Studiju plānā paredz tie visi studiju kursi, 
Meistarklases 

10. Pārvald t valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

11. Pārvald t vismaz divas svešvalodas sazi as 
l men . 

Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču 
valoda 
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12. Iev rot darba aizsardz bas, ugunsdroš bas un 
higi nas pras bas. 

Uz m jdarb bas pamati 

13. Iev rot vides aizsardz bas noteikumus. Uz m jdarb bas pamati 
14. Iev rot darba tiesisko attiec bu noteikumus. Uz m jdarb bas pamati (darba tiesiskās 

attiec bas) 
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 v sture Literatūras v sture  
1.2.mākslas v sture Mākslas v sture 

1.3.filozofija  Filosofija un est tika 

1.4. reli iju v sture Ievads kultūras anal z  

1.5. tika Pedagoga tika 

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 psiholo ija Psiholo ija 

2.3. pedago ija  Pedago ija 

2.4. komercdarb bas pamati Uz m jdarb bas pamati 
2.5. autorties bas un blakus ties bas Uz m jdarb bas pamati 
2.6. mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās 
svešvalodās 

Mūzikas forma, Partitūras sp le, Klaviersp le, 
Kompoz cija, Instrumentācija, Latviešu 
valodas kultūra, Svešvalodas 

3. Profesionālās darb bas pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas l men : 
3.1. kompoz cija  Kompoz cija, Klaviersp le 

3.2. instrumentācija  Instrumentācija 

3.3. mūzikas v sture un teorija Mūzikas v sture, Mūzikas forma, Harmonija, 
polifonija 

3.4. mūzikas forma Mūzikas forma 

3.5. harmonija un polifonija Harmonija, Polifonija 

3.6. instrumentu māc ba Instrumentu māc ba 

3.7. mūsdienu kompoz cijas tehnikas Mūsdienu kompoz cijas tehnikas 

3.8. elektroakustiskā mūzika Elektroakustiskā mūzika 

3.9. orķestra stilu v sture Orķestra stilu v sture 

3.10. enerālbass un improvizācija Notācija un improvizācija 

3.11. mūzikas notācija (dažādu laikmetu un stilu kora, 
orķestra, operas un baleta partitūru pieraksti) 

Partitūru sp le, Kompoz cija, Instrumentācija, 
Mūsdienu kompoz cijas tehnikas, Notācija un 
improvizācija 

3.12. valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

3.13. divas svešvalodas sazi as l men  Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, 
Franču valoda (p c izv les, iev rojot valodas 
apguves p ctec bu) 

3.14. darba aizsardz ba Uz m jdarb bas pamati 
3.15. vides aizsardz ba Uz m jdarb bas pamati 
3.16. darba tiesiskās attiec bas Uz m jdarb bas pamati 
3.17. informācijas tehnolo ijas Uz m jdarb bas pamati 
3.18. zinātniskās p tniec bas metodes Mūzikas v sture, Mūzikas forma, Mūsdienu 

kompoz cijas tehnikas, Partitūru sp le 

3.19. kompoz cijas att st bas strat ija un plānošanas 
metodes 

Uz m jdarb bas pamati, Kompoz cija 
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Otrā l me a profesionālās augstākās izgl t bas bakalaura studiju programmas 
Kompozīcija saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formul tajām bakalaura studiju 

programmu pras bām.  
Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu 
(izvilkums): 

III. Bakalaura programmas 

obligātais saturs 

7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 

kred tpunkti.  
9. Bakalaura programmas 

obligātais saturs. 
9.1. vispārizgl tojošie studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 

20 kred tpunkti. 
 

 

 

9.2. nozares teor tiskie 
pamatkursi un informācijas 
tehnolo iju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 36 

kred tpunkti. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Kompozīcija satura 

un apjoma parametri: 

 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kop jo studiju ilgumu 4 gadi 
pilna laika studijās. 
 

 

A daļa  
II  Vispārizgl tojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Ievads kultūras anal z  – 1 KP 

Uz m jdarb bas pamati  
(Darba tiesiskās attiec bas, autorties bas un blakus ties bas, vides un civilā aizsardz ba) – 1 KP 

Uz m jdarb bas pamati 
(Projektu izstrādes un vad šanas pamati) – 3 KP 
Literatūra mūzikā – 3 KP 

Mākslas v sture – 3KP 

Filozofija un est tika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

A daļa  
Kopā: 36 KP 
Mūsdienu kompoz cijas tehnikas – 1 KP 

Mūzikas v sture - 24 KP 

Latviešu mūzikas v sture – 5 KP 

Orķestra stilu v sture – 3 KP 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika – 3 KP 

9.3. nozares profesionālās 
specializācijas studiju 
kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kred tpunkti 
 

 

 

 

 

 

 

9.4. bakalaura programmas 

br vās izv les studiju 
kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kred tpunkti   
 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 

kred tpunkti; 
9.6. valsts pārbaud jums, kura 
sastāvda a ir diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāv šana un kura 

apjoms ir vismaz 12 

kred tpunktu. 

Kopā: 60 KP 
Mūsdienu kompoz cijas tehnikas – 3 KP 

Instrumentu māc ba – 2 KP 

Elektroakustiskā mūzika – 3 KP 

Harmonija - 6 

Polifonija - 8 

Mūzikas forma - 8 

Psiholo ija – 6 KP 

Pedago ija – 4 KP 

Pedagoga tika – 2 KP 

Vispār jā metodika – 1 KP 

Mūzikas teor tisko priekšmetu māc šanas metodika – 2  KP 

Klaviersp le – 7 KP 

Diri šanas pamati – 2 KP 

Instrumentācija – 6 KP 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Br vās izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju programmas specializācijas 
pras bām. Izv loties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves saturu izstrādā 
studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā stud jošo profesionālās v lmes 
iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padzi ināšanai vai paplašināšanai. 
Prakse: 26 KP  
Kompoz cija – 14 KP 

Partitūras sp le – 7 KP 

enerālbass un improvizācija – 2 KP 

Pedago iskā prakse – 3 KP 
Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Mūzikas v sture un teorija – 2 KP 

Kompoz cija – 7 KP 

Instrumentācija – 3 KP 
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10. Studiju kursu izv li 
bakalaura programmā, studiju 
kursu apjomu un saturu, kā ar  
prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam grādam nosaka 
attiec gās profesijas standarts. 
11. Studiju procesā vismaz 30 

procentus no studiju kursu 

apjoma steno praktiski. 
15. P c bakalaura 
programmas apguves piešķir 
piektā l me a profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālo 
bakalaura grādu nozar  
(profesionālās darb bas jomā). 

 

 

 

Profesijas standarts Komponists  

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek stenoti 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 nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem krit rijiem 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 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 m nes  
x 12 m n. = 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/dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. uz 
vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

Mūzikas v sture, 
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 

māc ba, 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 

Kompoz cija, eks.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Partitūras sp le, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klaviersp le, 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 

Psiholo ija 

iesk. 

30 : 30 = 1 9,57 9,57 2,26 11,83 

Atska otāj-
mākslinieki 
kompoz ciju 
iestud šanai 

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/dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

2. Mūzikas v sture, 
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 

Kompoz cija, eks.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Partitūras sp le, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klaviersp le, 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 
anal z , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarb bas 
pamati (Darba 

tiesiskās 
attiec bas, 
autorties bas un 
blakus ties bas, 
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 

Psiholo ija 

(t.sk. sociālā 
psiholo ija) eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Atska otāj-
mākslinieki 
kompoz ciju 
iestud šanai 

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/dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Mūzikas 
v sture, 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 

Kompoz cija, 
eks.  

33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Partitūras sp le, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klaviersp le, 
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 

Uz m jdarb bas 
pamati  

(Projektu 

izstrādes un 
vad šanas 
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 

Pedago ija, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Atska otāj-
mākslinieki 
kompoz ciju 
iestud šanai 

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/dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

4. 

 

Mūzikas v sture, 
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 

Kompoz cija, eks.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Partitūras sp le, 
iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klaviersp le, 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 

Uz m jdarb bas 
pamati  

(Projektu izstrādes 
un vad šanas 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 

Pedago ija, eks. 30 : 30 = 1 + 

0,5 eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Atska otāj-
mākslinieki 
kompoz ciju 
iestud šanai 

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/dal ts ar 
grupas 

piepild jumu/kst. uz 
vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

 

Mūsdienu 
kompoz cijas 
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 v sture, eks. 60 : ar vid. 6 stud. 

= 10 kst. + 0,5 = 

10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, 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 

Kompoz cija, eks.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Partitūras sp le, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klaviersp le, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentācija, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Mākslas v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispār jā metodika, 
iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Atska otājmākslinieki 
kompoz ciju 
iestud šanai 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izv le, 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/dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūsdienu 
kompoz cijas 
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 v sture, eks. 60 : ar vid. 6 stud. = 

10 kst. + 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, 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 v sture, 
iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Kompoz cija, eks.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Klaviersp le, eks. 15 + esk. 2 = 17 9,57 162,69 38,38 201,07 

Instrumentācija, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Diri šana, iesk. 
Koncertmeistars 

30 

30 

9,57 

6,02 

287,10 

180,60 = 

467,70 

110,33 578,03 

Mākslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teor tisko 
priekšmetu māc šanas 
metodika, DE 

30 : ar vid. 1,5 stud. = 

20 kst. + DE 1 = 21 

kst. 

9,57 200,97 47,41 248,38 

Mūz. teor t. priekšmetu  
pedago . prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Atska otājmākslinieki 
kompoz ciju 
iestud šanai 

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/dal ts ar grupas 
piepild jumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

 

7. 

Mūsdienu 
kompoz cijas 
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 v sture, eks. 60 : ar vid. 6 stud. = 10 

kst. + 0,5 = 10,5 
9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 kst. 
9,57 47,85 11,29 59,14 

Orķestra stilu v sture, 
eks. 

30 : ar vid. 1,5 stud. = 

20 kst. + 0,5 = 20,5 

kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Kompoz cija, iesk.  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Instrumentācija, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Filosofija un 

est tika, iesk. 
30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūz.teor t. priekšm. 
pedago . prakse, DE 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Atska otājmākslinieki 
kompoz ciju 
iestud šanai 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Izv le, 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/dal ts ar grupas 

piepild jumu/kst. uz 
vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas v sture, eks. 60 : ar vid. 6 stud. 

= 10 kst. + 0,5 = 

10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, eks. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 kst. 

+ 0,5 = 5,5 kst. 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Filosofija un est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas v stur  un 
teorijā, DE 

15 : ar vid. 1,5 

stud. = 10 + DE 1,5 

= 11,5 

9,57 

 

110,06 25,96 136,02 

Kompoz cija, DE  33 9,57 315,81 74,50 390,31 

Instrumentācija, DE 15 + DE 3 9,57 172,26 40,64 212,90 

Atska otājmākslinieki 
kompoz ciju 
iestud šanai 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Izv le, 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 semestr  : ar 15 

ned ām) 
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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 nepieciešam bu veikt pārmai as studiju plānā un 
studiju kursu saturā atbilstoši šodienas aktualitāt m mākslinieciskās jaunrades procesos, 
diskusijās ar Muzikolo ijas katedras kol iem, darba dev jiem, absolventiem un studentiem 
mekl ja atrast studiju plānā un saturā aktuāliem procesiem atbilstošu jaunu l dzsvaru starp 
komponista izgl t bai nepieciešamajai aktuālo mūzikas mākslas procesu izp ti un mūzikas 
teorijas pedagoga specialitātei nepieciešamajām fundamentālajām zināšanām mūzikas v stur  un 
teorijā, lielāku v r bu veltot 20. un 21. gadsimta mūzikai un tās izteiksmes l dzek iem. Š  procesa 
rezultātā Kompoz cijas un Muzikolo ijas katedru sadarb bā aizvad tajā studiju gadā ir realiz tas 
š s pārmai as studiju plānā un saturā.  
       Izp tot ar  citu Eiropas mūzikas augstskolu pieredzi, individuālās kompoz cijas nodarb bas ir 
papildinātas ar grupu nodarb bu – Kompoz cijas semināru, kur stud jošie iepaz stas ar jaunrades 
aktualitāt m, to realizācijai pielietoto kompoz cijas tehniku kop jo teor tisko bāzi jau pirmajos 
semestros – ne tikai tālākajos hronolo iski veidotajos kursos. Seminārā topošie komponisti 
att sta prasmes prezent t savas kompoz cijas un to rad šanas tehnolo isko procesu, analiz t citu 
stud jošo darbus un diskut t par dažādām aktuālām kompoz cijas metodolo ijas probl mām.  
Elektroakustiskās kompoz cijas studijas papildinātas ar mūzikas tehnolo ijas un akustikas 
pamatu apguvi, mūzikas teor tiskie kursi nedaudz reduc ti, hronolo iski sakārtoti un saturā 
iestrādāts vairāk kred tpunktu un stundu p d jo gadu desmitu mūzikas izteiksmes l dzek u 
apguvei un anal zei. 
       Esot ERASMUS pieredzes apmai as braucienos, kā ar  tiekoties ar kol iem no visas 
pasaules viesu lekcijās  JVLMA, katedras doc tāji katru gadu apmainās pieredz  par komponistu 
izgl tošanas jautājumiem, iegūstot praktisku informāciju par studiju plāniem un to realizāciju, 
iestājeksāmeniem, beigšanas eksāmeniem, utt. Esam konstat juši, ka mūsu studiju programma 
Kompozīcija faktiski ir Eiropas m rogā unikāla, jo reiz  ar komponista profesiju mūsu bakalaura 
studiju absolventi sa em ar  mūzikas teorijas pedagoga ties bas. Taču neskatoties uz studiju 
satura piesātināt bu ar šim pedago iskajam darbam nepieciešamajiem studiju kursiem min to 
apstāk u d , mūsu absolventi komponista profesijas profesionalitāt  ir l dzv rt gi starptautiskajā 
mūzikas aprit . 
Mūsu studiju programmu sal dzinājām ar Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmiju, jo pārskata 
studiju gadā, pasniedzot meistarklases ERASMUS programmas ietvaros tika iepaz ts  
Kompoz cijas departamenta darbs. Kompoz cijas studijas min tajā augstskolā  noris trijās 
apakšprogrammās – Kompoz cija, Elektroakustiskā kompoz cija, Audiovizuālā kompoz cija.  
    Tālākā apskatā ir izv rt ti tie  studiju kursi, kuru nav JVLMA studiju plānos /lielākā da a citu 
studiju kursu ir analo iski/. 
Kompozīcijas laboratorija /3 semestri gan bakalaura, gan ma istra studijās/ 
M rķis - att st t prasmes un sp jas izteikt savas muzikālā idejas  kol u studentu un pasniedz ju 
auditorijai, izveidot diskusiju paneli, lai dotu studentiem tūl t ju atgriezenisko saiti ar savu 
radošo darbu. Uzlabot prasmes darboties grupā, fokus joties uz savu   individuālo dai radi.  
Izveidotu platformu jaunu kompoz cijas ideju prezent šanai. Kurss ir obligāts tradicionālās, 
elektroakustiskās un audiovizuālās kompoz cijas studijās. 10 lekcijas semestr  90 min. Saturs: 

T mas un saturs var main ties atkar bā no vajadz bām un iesp jām. 
Laboratorijas saturā ietilpst ar  citu fakultātes profesoru prezentācijas. 
V rt šanas krit riji: Lai iegūtu kred tpunktus,  studentiem ir jāapmekl  vismaz 70 procentus no 
laboratorijas sanāksm m./ 
/Šis studiju kurss liekas  diezgan l dz gs mūsu nesen rad tajam Kompoz cijas semināram, da ji 
š  studiju kursa saturs igau iem iek aujas ar  studiju kursā Laikmet gās mūzikas seminārs./ 
Kora kompozīcija /1 semestris bakalaura studijās/ 
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M rķis – dot studentiem prasmes un pieredzi, kas nepieciešamas rakstot dažāda veida kora 
mūziku. 
Saturs: 

1. Balss kā specifisks instruments. 
2. Kora faktūra 

3. Pārskats par dažādu veidu koriem 

4. Kora darbu  anal ze 

5. Vingrinājumi, kā ar  pabeigtas formas darbi.   

Studiju rezultāti: P c kursa pabeigšanas, students 

- sp j pierād t inform t bu par kora rakst bas jautājumiem 

- ir iemāc jušies vairākus praktiskus norād jumus 

- akad mijas koris ir atska ojis studenta kompoz ciju un tā ir praktiski izv rt ta 

Rietumu mikrotonālā mūzika 20.gs. /izv les priekšmets 1 semestris/ 
M rķis - sniegt pārskatu par rietumu mikrotonālo  mūziku, un māc t dažādas sastāvu 
mikrotonālās mūzikas lietošanas metodes. 
Saturs: Noz m gākie  komponisti (Ivan Wyshnegradsky, Alois Haba, Harry Partch, Wendy 

Carlos) un teor tiķi (Alexander Ellis, Harry Partch, Heinz Bohlen, John Pierce, Willian A. 
Sethares). 

Šajos teor tiskajos darbos atspogu otās metodes un skalas. 
Studiju rezultāti: studenti iepazinuši dažādu rietumu mikrotonālās mūzikas komponistu darbus 

un metodes. Students sp j aprakst t galvenos mikrotonālo skalu konstru šanas principus,  pats 
var veidot šādas skalas. 
Secinājums – atšķir bas studiju kursos starp mūsu augstskolām vairāk ir formālas nekā 
saturiskas, jo attiec gais saturs var tikt iestrādāts studiju kursos ar dažādiem nosaukumiem. 
          Atšķir bas starp mūsu augstskolām ir bakalaura diplomeksāmena pras bās. Mums 
eksāmens komisijai jādemonstr  vesela koncertprogramma, kurā iek auti dažādu žanru 
ska darbi, ar  iepriekš jos semestros sacer ti. Tallinā diplomeksāmenā jāprezent  viens p d jā 
studiju gadā sacer ts ska darbs lielākam atska otāju sastāvam. 
V rt šanas krit riji oti l dz gi:  
nov rt jums ir balst ts uz iesniegtās  kompoz cijas māksliniecisko l meni, formālo precizitāti un 
radošo efektivitāti. 
5. pakāpe - izcils studiju rezultātu l menis kopā ar tehnisko piln bu, radošu un br vu prasmju 
izmantošanu,  individuālu pieeju. 
4. pakāpe -  oti labs l menis studiju rezultātiem, ko raksturo oti laba sp ja izmantot iegūtās 
prasmes un vispār js radošums. 
3. pakāpe - laba l me a studiju rezultāti, kur radošā br v ba nav gluži pietiekama un  pārliecinoša 
pašizpausm . 
2. – nepietiekami studiju rezultāti, pievienojot tikai ierobežotas pašizteiksmes iema as. 
1.  - slikts studiju rezultātu l menis , nav radošās pašizpausmes. 
Studenta sniegums tiek v rt ts šādos aspektos: 
- Tehniskā izpilde; 
- Racionalitāte un pamatojums izv l tajām metod m; 
- Ideju ori inalitāte. 
Kopumā iepaz stot Kompoz cijas departamenta darbu, v roju, ka bez igau u studentiem diezgan 
liela da a topošo komponistu ir no citām valst m, ar  ārpus Eiropas. Zināšanu un prasmju l menis, 
no kura tiek uzsākts studiju darbs, ir nevienm r gs. Šajā zi ā, v rt jot mūsu studentu 
kompetenču l meni studijas uzsākot, mūsu studentu starta poz cijas ir kopumā kvalitat vākas. 
Nopietnu darbu Tallinas kol i ir velt juši e vides att st bai studiju procesa nodrošināšanai. Ir 
rad ta Studiju informācijas sist ma (OIS), kurā autoriz jas ar person go identifikācijas numuru 
un kurā pieejam šāda informācija: 
• akad misko studiju plāns katram gadam 

• p t jumu rezultāti 
• māc bu materiāli 
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• Lekciju un grupu nodarb bu grafiks 

• personaliz tie  akad miskie l mumi (rektora r kojumi)V 

Var veikt šādas darb bas: 
• iesniegt pieteikumu studiju pabalstam,  

• rezerv t telpas 

• sniegt atsauksmes par kursiem, pasniedz ju un māc bu programmām kopumā 

• aizpild t pieteikumu par atz šanu par un darba pieredzes atz šanu 

• aizpild t prakses atskaites veidlapu 

• atjaunināt savu kontakta datus 

           Otras augstskolas studiju programmas sal dzinājums   ir ar slandes mākslu augstskolu, 

kuras Mūzikas noda ā ir ar  Kompoz cijas noda a. L dz šim ar Reikjavikas kompoz cijas 
pasniedz jiem dažreiz biju kontakt jusies semināros, kur tikāmies Baltijas un Zieme valstu 
kompoz cijas doc tāji. slandes prezentācijas vienm r piev rsa uzman bu  oti moderniem 
uzskatiem par šodienas kompoz cijas skolu un multimediāliem projektiem. Ar  mūsu studenti 
sākuši interes ties par šo augstskolu ERASMUS apmai as studiju ietvaros. 

Iestājeksāmenu prasības un norise bakalaura studijām, iez m jas ar pašu tehnolo iju 
pielietojumu. 

Kompozīcijas nodaļas uzdevums ir apmāc t mūziķus visdažādākajām profesijām  
Bakalaura programma IAA ir tr s gadu studiju programma /nodrošina 180 kred tpunktus/. 
Studenti var izv l ties starp modu iem ar uzsvaru uz instrumentālo sastāvu un / vai 
elektroakustiskām sastāvu. Programma ir izstrādāta, lai sniegtu studentam plašu priekšmetu un 
projektu klāstu kā ievadu komponista  profesionālajā karjerā. Papildus tradicionālajiem 
modu iem kā  mūzikas teorija, instrumentācija un orķestr šana, elektroakustikas un ska as 
teorija, tiek piedāvāti daudzveid gi modu u izv les kursi par filmu, teātra un deju mūzikas 
rakst bu. Studentiem tiek piedāvāta iesp ja sadarboties ar studentiem no Atska otājmākslas  
departamenta un slandes Kino skolas. 
Studenti var uzsākt studijas gan ar rudens, gan pavasara semestri 
Termi š, piesakoties uz pavasara semestri -ienākošie pieteikumi 15.oktobris, uz rudens semestri 

- 15. apr lis. 
Pieteikums sastāv no: 
-  elektroniskā pieteikuma 

-   pases fotokopija 

    studiju vienošanās  (kādus studiju kursus v laties apgūt papildus pamatkursam) 
-  digitālais ska as fails, saite uz t mek a vietni vai cd ieraksts 

    sa motivācijas v stule 

    C.V. 

Pretendenti var izv l ties vai nu augšupielād t nepieciešamos dokumentus tiešsaistes formā, vai 
sūt t kopijas pa pastu. Tātad būtiskākais, ka students vispirms tiek v rt ts no elektroniski 
sagatavotiem ierakstiem un not m,  un tikai nākamajā atlases kārtā tiek uzaicināts uz personisku 
tikšanos. 
Interesanti, ka attiec bā uz māc bu valodu ir piebilde: 
Studiju valoda akad mijā ir slandiešu valoda. Akad mijā katru semestri ir vairāki vieslektori no 
ārzem m, šajā gad jumā māc bvaloda būs ang u. 

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
- stud jošo skaits, norādot sadal jumā pa studiju programmas stenošanas veidiem, formām 
(atsevišķi norādot tālmāc bu), valodām, filiāl m: 
Stud jošo skaits studiju programmā kopā  - 10 studenti, no tiem: par valsts budžeta l dzek iem 
stud ja – 10 studenti, par fiziskas personas l dzek iem stud ja 0 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikul to stud jošo skaits – 3 studenti, no tiem: par valsts budžeta 
l dzek iem – 3  studenti, par fiziskas personas l dzek iem – 0 studenti; 

-  absolventu skaits – 4 studenti, no tiem: par valsts budžeta l dzek iem stud ja – 4 studenti; par 

fiziskas personas l dzek iem stud ja 0 studenti. 
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6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Galvenā kompoz cijas katedras darba kvalitātes izzi as forma ir aptaujas, kurās iegūst 
stud jošo viedokli par studiju programmu konkr tu kursu stenošanu, satura un pasniegšanas 
formu atbilst bu studiju kvalitātes pras bām. 

Katedras doc tāji regulāri veic ar  pārrunas ar studentiem par studiju procesa kvalitat vajiem 
un kvantitat vajiem rād tājiem un studiju satura jautājumiem. 

Uzsākot studiju kursu vai semestri stud jošie tiek inform ti par veicamajiem uzdevumiem, 

sasniedzamajiem m rķiem, pārbaud jumu termi iem, izmantojamiem materiāliem. 
Noz m gi iegūt studenta viedokli p c studijām ārvalstu augstskolās paši, kad students 

atgriežas no studijām  ERASMUS apmai as programmā. Parasti katedras s d  tiek izv rt ta 
studenta gūtā pieredze studijās  ERASMUS apmai as programmā. 

 

7) Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Absolventi uzskata, ka studijām uzstād tos m rķus ir sasnieguši, ar sasniegto 
māksliniecisko un pedago isko prasmju l meni ir apmierināti. Absolventi atz st, ka iegūtās 
zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darb bā veiktu speciālistam uztic tos 
pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst komponista 
izgl tošanas  pras bām. Pozit vi tiek v rt ta ar  pedago iskā prakse un pedago iskās 
izgl t bas noder gums dz v . Absolventi paši uzteic rad to iesp ju studiju laikā papildināties 
meistarkursos un apmai as programmas studijās. Kā oti noz m gu kvalitātes faktoru 
absolventi  atz st rad tās plašas iesp jas iesaist ties radošajos projektos.  
       Lielākā da a mūsu absolventu darbojas kā akt vi, ar  starptautiski atz ti komponisti. Gandr z 
visi ir Komponistu savien bas biedri un vi u mūzika tiek izv l ta Latvijas reprezentācijai 
ISCM/Starptautiskās laikmet gās mūzikas asociācijas/ koncertos. 
      Absolventi labprāt darbojas ar  kop gos projektos, turpinot studiju laikā uzsāktās trad cijas. 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekm tu studiju programmu stenošanas kvalitāti, 
mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedal ties apjautā. Tiek veikta aptauja par 
studiju kursu stenošanas kvalitāti un  studiju vides nov rt šanu. 

Ar  šogad absolventi nov rt ja p d jo gadu laikā apgūto studiju kursu stenošanu p c 
studiju kursu svar guma un doc šanas l me a, emot v rā piedāvātos krit rijus.  

 

Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 
v rt jamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(māc bu priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svar gums 

Pasniegšanas 
l menis 

Nepieciešamās 
izmai as 

studiju kursa 

apjomā 

B / Kompoz cija Elektroakustiskā mūzika oti 
svar gs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompoz cija Elektroakustiskā mūzika oti 
svar gs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompoz cija Elektroakustiskā mūzika oti 
svar gs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompoz cija Elektroakustiskā mūzika oti 
svar gs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompoz cija Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika 

Nesvar gs Augsts Jāsamazina 

B / Kompoz cija Mūsdienu kompoz cijas 
tehnikas 

oti 
svar gs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompoz cija Mūzikas v sture Vid ji 
svar gs 

Augsts Jāsamazina 

B / Kompoz cija Mūzikas v sture Svar gs Augsts Jāsamazina 
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Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 
v rt jamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(māc bu priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svar gums 

Pasniegšanas 
l menis 

Nepieciešamās 
izmai as 

studiju kursa 

apjomā 

B / Kompoz cija Pedago ija Svar gs Vid js Jāsamazina 

B / Kompoz cija Pedago ija Svar gs Vid js Jāsamazina 

B / Kompoz cija Uz m jdarb bas pamati oti 
svar gs 

Augsts Jāpalielina 

 

Studiju vides nov rt juma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labv l ga, radoša un 
v rsta uz abpus ju sadarb bu. Tom r iedzi inoties atbilžu daudzveid bā, jāsecina, ka daudzos 
aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, paši tas attiecas patstāv gā darba iesp ju nodrošināšanu JVLMA 
telpās.  

 

 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

            2015./2016. akad miskajā gadā JVLMA Stud jošo pašpārvalde akt vi darbojusies gan 
iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpināja rūp ties par stud jošajiem, r kojot dažādus 
pasākumus un finansiāli atbalstot vi u radošās aktivitātes.  Pārskata periodā Stud jošo 
pašpārvalde ar  organiz ja konkursus par finans juma piešķiršanu stud jošo radošajiem 
braucieniem,  sedza dal bas maksu stud jošajiem, kuri piedal jās un pārstāv ja JVLMA 
Biķernieku pusmaratonā 2016.gada 30. apr l . 
      emot v rā stud jošo ilgstošo neapmierināt bu ar vairāku studiju kursu satura stenošanu, 
kopā ar Studiju programmu direkcijas vad tāju Tomu Ostrovski uzsākta padzi ināta vairāku 
doc tāju darba kvalitātes izv rt šana. Stud jošo pašpārvaldes inici to aptauju rezultātā 
notikusi pedagogu mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras vēsture; Kora 

literatūra un stilistika. 

     Pašpārvalde bija izvirz jusi stud jošo pārstāvjus JVLMA kole iālajās institūcijās: 
Stipendiju komisijā darbojās A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Senātā - 
A.Ašmane, .Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisijā - J.Bimbere, JVLMA 

Gada balvas komisijā - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grupā par ASIMUT sist mas 
ieviešanu JVLMA pārstāv ja A.Ašmane. Stud jošo pašpārvalde piedal jās otrā mūsdienu 
mūzikas festivāla „deciBels” r košanā JVLMA, kā ar  jau tradicionāli veidoja savu Neatkar go 
žūriju un piešķ ra savas simpātiju balvas 24. JVLMA labākā kameransamb a konkursā. 
Atv rto durvju dienā Stud jošo pašpārvalde aicināja stud jošos muzic t neierastās akad mijas 
vietās, kā rezultātā pie galvenās ieejas skan ja Johana Sebastiana Baha čella sv tas, kā ar  
mūzika itāras un kokles atska ojumā. R koti ar  vairāki tradicionāli JVLMA pasākumi – 

balle 1. septembr , balle p c JVLMA un Swedbank Gada balva 2015 pasniegšanas 
ceremonijas, kā ar  izlaidumā.Stud jošo pašpārvalde turpināja sadarb bu ar Latvijas Mākslas 
akad mijas (LMA) un Latvijas Kultūras akad mijas (LKA) stud jošo pašpārvald m, kā ar  
piedal jās Latvijas Studentu apvien bas darbā, apmekl jot regulārās LSA Domes s des, kur 
tiek pārstāv ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgad jā LSA Kongresā, gan apmekl jot 
dažādu darba grupu un pašpārvalžu vad tāju s des. Pārstāvot JVLMA Stud jošo pašpārvaldi 
Latvijas Valsts Simtgades sv tku Jauniešu r c bas komitejā, kop gi ar LMA un LKA 
pašpārvald m veidots pasākums „Baltā galdauta sv tki – #man4maijs”, kas 2016. gada 4. 
maijā norisinājās LMA teritorijā un guva plašu r dzinieku un pils tas viesu atsauc bu un 
uzman bu, piedaloties mūsu organiz tajās dažādās aktivitāt s, tādejādi gūstot plašāku 
informāciju par Latvijas neatkar bas atjaunošanu. 
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Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 
Nākošā akad miskā gada m rķis:  Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveid gas studiju 
iesp jas.  
   1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekm tu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti 
skaidri krit riji kompetences v rt šanai, skaidri formul tas pārbaud jumu pras bas, lai studiju 
kursa apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās var tu patstāv gajā darbā 
pilnv rt gi apgūt saturu.   
  2. Būtiski noz m ga ir inovat vo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura apguvei 
plašāk izmantot e-studiju vidi.  

  3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti, turpināt atbalst t atsevišķu studiju kursu 
apguvi ang u valodā, kas akt vas mobilitātes apstāk os nodrošinās plašākas komunikācijas 
iesp jas.  
  4. Sadarb bā ar Stud jošo pašpārvaldi veicināt stud jošo akt vāku l dzdal bu studiju procesa 
pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu stenošanas kvalitāte, studiju vides 
sakārtot ba, u.c.).  
  5. Palielināt stud jošo  atbild bu par valsts budžeta l dzek u m rķtiec gu izmantošanu (atbirums 
nesekm bas d , nepamatota eksmatrikul šanās p c stud jošā paša v l šanās). 
Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaud jumu skaitu. 

  6. Regulāri veikt stud jošo, absolventu un darba dev ju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 
programmu stenošanas kvalitāti. 
  7. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respekt jot studentu aptaujas anketās sniegtās 
atsauksmes, uzlabot -  studiju kursu izv les iesp jas, studiju kursu stenošanas kvalitāti, 
saskarsmes kultūru, telpu rezerv šanas sist mu patstāv gā darba veikšanai). 
  8. Nodrošinot JVLMA Senāta l mumu kvalitat vu stenošanu studiju procesa organizācijas 
jautājumos, panākt JVLMA iekš jās kontroles plānā iestrādāto termi u iev rošanu visām JVLMA 
struktūrvien bām.  
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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 

apakšprogrammas: 
Mūzikas v sture, teorija un žurnālistika; 
 Etnomuzikoloģija 

 

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

(5.līme a profesionālā kvalifikācija) 
 

  

3) Studiju programmas m rķi 
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līme a profesionālo muzikologu 
sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zināt u teor tiskajos pamatos sak otas, muzikologa 
profesijas standartam atbilstošas, praktiski piem rojamas profesionālās zināšanas, ir sp jīgi 
konkur t mūziķu un mūzikas kritiķu profesionālajā vid  Latvijā un ārvalstīs, motiv ti 
profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu 
pamatuzdevumu, iev ro humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, 
individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus, respekt   Latvijas tautas 
intereses, iek aujoties starptautiskajā kultūras aprit , saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas 
kultūras mantojumu. 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integr tas studijas, kurās students var tu iegūt muzikologa augstāko profesionālo 
kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības mūzikas 
teor tisko priekšmetu pedagoga tiesības;  
- lietot profesionālajām un integr ti akad miskajām studijām atbilstošas mācību metodes un 
darba organizācijas formas;  
- nodrošināt iesp ju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiema as zinātniskās 
p tniecības 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 līme a profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas A da as - 
profesionālo studiju kursu (muzikoloģija un etnomuzikoloģija, Latvijas un Baltijas valstu 

tradicionālā mūzika, mūzikas v sture un teorija, mūzikas forma, harmonija un polifonija, 

instrumentu mācība, orķestra stilu v sture, interpretācijas stili, partitūru sp le un 
instrumentācija) un vispārizglītojošo studiju kursu (komercdarbības pamati, autortiesības un 
blakus tiesības, literatūras v sture un literatūras teorija, filozofija un est tika, tika) apguves 
rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 5.profesionālās 
kvalifikācijas līme a Muzikologa profesijas standartā iestrādātajām prasībām.  
B da as - profesionālās izglītības mūzikas teor tisko priekšmetu pedagoga studiju kursu 
(pedagoģija, psiholoģija, pedagoga tika, mūzikas teor tisko priekšmetu mācīšanas metodika) 
apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas 

profesionālās vid jās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vid jās 
izglītības iestāžu  profesionālo mūzikas priekšmetu pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas 
par mācību un audzināšanas m rķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves 
pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, 
izglītojamā darbības motiv šanas metod m, izglītojamo sasniegumu v rt šanas tehnoloģijām, 
mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas 
profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metod s,  atbilstoši mūzikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  nosl guma 
prasībām, lai izglītojamais būtu sp jīgs sekmīgi un radoši apgūt mācību priekšmeta saturu un  
turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāp .  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un 
muzikologa profesijai raksturīgās pamata un specializ tas zināšanas un šo zināšanu kritisku 
izpratni profesionālās mūzikas attīstības tendenc s un likumsakarībās, mūzikas nozares 
attīstības strat ģijā un plānošanas metod s, zinātniskās p tniecības metod s,  turklāt da a 
zināšanu – mūzikas v stur , mūzikas teorijā, mūzikas formu analīz , ska darbu interpretācijas 
stilos un mūzikas teor tisko priekšmetu apguves metodikā - atbilst muzikologa profesijas 

augstāko sasniegumu līmenim. Muzikologs sp j parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības 
pedagoga profesionālās jomas svarīgāko j dzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas 
pedagoģijas nozares profesionālajiem termi iem, mūzikas izteiksmes līdzek u nozīmi 
kompozīcijas tapšanas procesos, nov rt t ska darba interpretāciju, atska ojuma tehnisko un 
māksliniecisko līmeni. 
 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti 
Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņ m jdarbības 

pamati, svešvalodas, pedagoga tika, filosofija un est tika), pedagoģijas, psiholoģijas un 
mūzikas nozares profesionālos teor tiskos (mūzikas v stures un teorijas studiju satura bloks) 
un praktiskos studiju kursus (partitūru sp le un instrumentācija, skatuves runa, arhīvu prakse, 
lauka p tījumi, lektora prakse, redaktora prakse, publicistikas prakse, žurnālistikas prakse, 
akad misko vai tradicionālo instrumentu sp le) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas 
muzikologa pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līme a profesijas 
standartā Muzikologs  prasmju da ā iestrādātajām prasībām.  
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Muzikologs ieguvis prasmes: 
- analiz t, salīdzināt un izv rt t dažādu laikmetu, stilu un žanru ska darbus, ska darbu 
struktūru, mūzikas formu, mūzikas izteiksmes līdzek us, 
- nov rt t ska darba atska ojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  
- nodarboties ar publicistiku, mūzikas p tniecību,  
- 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 organiz t mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos m rķus un uzdevumus,  
- motiv t un ieinteres t izglītojamos mācību darbam,  
- izv l ties, analiz t un nov rt t  mācību līdzek us (saturu, metodes un formas),  
- veidot mācību metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunic šanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās 
sazi as līmenī, lietot mūzikas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, 
prot iev rot darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispār jās prasmes, kas saistās ar vides 

aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higi nas prasību iev rošanu students ir ieguvis, 
piedaloties JVLMA organiz tajos 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 
atzi ām,  
- izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības,  
- analiz t un izv rt t dažādu laikmetu un stilu ska darbus,  
- vadīt koncertlekcijas, demonstr jot uz instrumenta ska darbus vai ska darbu fragmentus,  
- rūp ties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu, sadarboties ar kultūras un 
izglītības institūcijām, mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem, 
komponistiem, veicinot latviešu mūzikas iek aušanos pasaules kultūras aprit ,  
- organiz t un plānot savu radošo un p tniecisko darbību, 
- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas 
mūzikas skolām un vidusskolām,  
- atlasīt un veidot mācību līdzek us, mācību saturu,  
- plānot, organiz t un vadīt mācību stundas,  
- v rt t un analiz t izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, izskaidrot 
mācīšanās pa mienus,  
- salīdzināt ska darbu interpretācijas,  
- formul t mācību priekšmeta m rķus un uzdevumus,  
- analītiski aprakstīt informāciju, probl mas un risinājumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas 
zinātnes nozar  un muzikologa profesijā, tos izskaidrot un argument ti diskut t par tiem gan ar 
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem, 
- parādīt zinātnisku pieeju probl mu risināšanā,  
- uz emties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilv ku 
darbu, pie emt l mumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstāk os.  
Speciālists sp j sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko 
attiecību normu iev rošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo 
aktu prasības. 
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Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
 

Rezultāti 
Studiju kursu Filosofija, tika, Uzņ m jdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, 

Mūzikas v sture, Mūzikas teor tisko 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,  sintez t mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teor tiskās atzi as, 
atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks , risināt probl msituācijas, no tikas 
viedok a analiz t dažādas muzikologa profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves 
situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iema as, kas nepieciešamas p tnieciskā darba 
veikšanai mūzikas nozar . 

  

Absolvents spēj: 
- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analiz t informāciju muzikoloģijas un mūzikas pedagoģijas jomā 
un to izmantot,  

- pie emt l mumus un risināt probl mas muzikoloģijas zinātnes nozar  un muzikologa 
profesijā,  
- parādīt, ka izprot muzikologa  un pedagoga profesionālo tiku,  
- izv rt t mūzikas ietekmi uz vidi un sabiedrību,  
- piedalīties mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 

 

2.5.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  
Studiju programmā uz em personas, kuras ir apguvušas vispār jo vid jo izglītību vai 

profesionālo vid jo izglītību un nokārtojušas uz emšanas papildu prasības mūzikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes vid jās izglītības programmas nosl guma prasību 
apjomā    

Uz emšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 

centraliz tie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un Svešvaloda, iz emot 
personas, kuras vid jo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 
ieguvušas vid jo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.  

Personas, kuras ieguvušas vid jo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, 
kuras ieguvušas vid jo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, 
centraliz to eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina 
vid jās izglītības gala pārbaudījumu v rt jumu priekšmetos Latviešu valoda, 
Svešvaloda, kur iegūtais v rt jums nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduv ji” (10 ballu 
sist mā) vai 3 - “viduv ji” (5 atzīmju sist mā). 
        Lai konstat tu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA 
profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu 
prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padom  saska otajām prasībām.  
        

Papildu prasību pārbaudījumi apakšprogrammās: 

Mūzikas v sture, teorija un žurnālistika 

 mūzikas literatūra 

 solfedžo 

 mūzikas teorija (harmonija, polifonija, forma) 

 kolokvijs akad miskajā mūzikā 

 Etnomuzikoloģija  
 mūzikas literatūra 

 solfedžo un mūzikas teorija 

 kolokvijs tradicionālajā mūzikā 
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2.5.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 
sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izv les vai brīvās izv les da ām, 
norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 

 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
Programmas da as  Studiju kursi 

A daļa - 

programmas 

obligātā da a:  
150 ECTS  KP 

iek auti 
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: 
teor tisko zināšanu apguves nodrošināšanai plānoti 11 studiju kursi (88,5 KP), 
praktisko iema u apguvei - 8 studiju kursi ( 31,5 KP).  

Profesionālo studiju cikls tradicionālajā mūzikā sastāv no 15 studiju kursiem: 
teor tisko zināšanu apguves nodrošināšanai plānoti 8 studiju kursi (70,5 KP), 
praktisko iema u apguvei - 7 studiju kursi ( 49,5 KP).  

2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, 
Uz m jdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati), Ievads kultūras analīz , Literatūra mūzikā, Mākslas 
v sture, Filozofija un est tika, Pedagoga tika, Svešvaloda nodrošina zināšanu 
padzi ināšanu humanitāro un sociālo zināt u nozar , attīsta sociālās un  
komunikatīvās pamatiema as.  

B daļa – 

ierobežotās 

izv les da a  
(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 var tu 
veikt mūzikas teor tisko priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestād s.  
Ierobežotās izv les da as apguve muzikologam paver plašākas darba tirgus 
iesp jas, kā arī veicina augsti kvalific tu speciālistu integr šanos mūzikas 
profesionālās izglītības sist mā. 
Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  

Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispār jā metodika, Mūzikas 
teor tisko priekšmetu mācīšanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP: Pedagoģiskā prakse 

C daļa - brīvās 
izv les kursi 9 

ECTS  KP 

Brīvās izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju programmas 
specializācijas satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu saturs 
dod iesp ju padzi ināt vai paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas 
muzikoloģijas specializācijas jomās – informātikas tehnoloģijās, lietišķajās 
svešvalodās, daudzveidīgāku mūzikas stilu  un žanru apguv , 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 teor tisko zināšanu un praktiskās darbības 
vienotību.  Mūzikas v stures, teorijas un žunālistikas apakšprogrammas 

studentiem prakses laikā ir plānota: klaviersp le, folkloras prakse, lektora 

prakse, redaktora prakse, publicistikas prakse, žurnālistikas prakse, arhīvu 
prakse, bet Etnomuzikoloģijas apakšprogrammas studentiem prakses laikā ir 
plānota: arhīvu prakse, tradicionālās mūzikas ansamb a prakse, lauka p tījumi, 
lektora prakse un publicistikas prakse.  
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Valsts 

pārbaudījumi  
18 ECTS KP: 

 

Mūzikas v stures, teorijas un žurnālistikas apakšprogrammas studentiem 

programmas nosl gumā ir jākārto integr tais valsts pārbaudījums mūzikas 
v stur  un teorijā un jāaizstāv bakalaura darbs muzikoloģijā 18 KP apjomā, 
Mūzikas teor tisko priekšmetu metodikas un pedagoģiskās prakses studiju 
kursu nosl gumā jākārto diplomeksāmens. 
Etnomuzikoloģijas apakšprogrammas studentiem studiju nosl gumā ir jākārto 
šādi diplomeksāmeni - kolokvijs etnomuzikoloģijā, kolektīvās muzic šanas 
koncerteksāmens, jāaizstāv bakalaura darbs.  
Tradicionālās mūzikas pedagoģiskās prakses studiju kursu nosl gumā jākārto 
diplomeksāmens. 

 

Studiju plāns 
 

Saīsinājumu apzīm jumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i – ieskaite;  

E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

 N
od

ar
bī

bu
 

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 v sture 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 v sture 

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 
v sture 

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 v sture 

1,5 G 10 30  30iv/ 

1,5 

      

  



394 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

 N
od

ar
bī

bu
 

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 sp le 
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 
analīz  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uz m jdarbības 
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 

    

Uz m j-darbības 
pamati 

(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

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

1,5 

20i/10 

3 

    

Mākslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

est tika 

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     

Vispār jā 
metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Mūzikas 
teor tisko 
priekšmetu 
mācīšanas 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 3   

Pedagoga tika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 
prakse 

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

/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

 N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

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  - Klaviersp les metodika un Klaviersp les ped. prakse  var izv l ties 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 sp le 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 “Klaviersp le” vai izglītības programmai “Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 
Klaviersp les 
metodika 

3 G 65 15      15DE 

/ 3 

  

Klaviersp les 
ped. prakse 

4 

6 

I 130 30      15i/3 15 

DE 

/3 

 

Prakse – 39 KP 
Klaviersp le 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 p tījumi 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 v sture 
un teorija 

 

9 

 

G 

 

225 

 

15 
       15DE 

/9 

Bakalaura darba 

izstrāde un 
aizstāv šana 

 

9 

 

I 

 

210 

 

30  

        

30 

DE/9 

 

Etnomuzikolo ija    studiju plāns  
 

Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

 

N
od

ar
bī

bu
 

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 
v stur  

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Laikmetīgās mūzikas 
v sture un est tika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas v sture un 
teorija 

15 G 250 150     30iv/ 

3 

60iv/6 30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 
v sture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/

3 
    

Džeza v sture 1,5 G 10 30     30i/1,5    
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

 

N
od

ar
bī

bu
 

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 sp le  

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 
analīz  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uz m jdarbības 
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 

    

Uz m jdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/

G 

75 35/10   15i/ 

1,5 

20/10i/ 

3 

    

Mākslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un est tika 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     

Vispār jā metodika 1,5 P/G 10 30     30i 

/1,5 

   

Tradicionālās 
mūzikas mācīšanas 
metodika 

4,5 G 50 30      30DE/ 

3 

  

Pedagoga tika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā da a – 4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

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 sp le 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 ansamb a 
prakse 

6 I 140 20     10i/3 5i/1,5 5i/1,5 DE 

Lauka p tījumi 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 
muzic šanas 
koncerteksāmens 

6 G 130 30         30 DE/ 

6 

Bakalaura darba 

izstrāde un 
aizstāv šana 

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 krit riji un v rt šanas metodes 
studiju rezultātu sasniegšanai un nov rt šanai, pārbaudes formas un kārtība). 
           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organiz tas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta plānojumam, doc tāji plūsmu un grupu nodarbības struktur  lekciju, semināru, 
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika 
izv rt tas un konkretiz tas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un 
patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves nosl guma studentu 
zināšanu un prasmju nov rt šanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā 
atspogu otas 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 
v rt šanas nosacījumi, v rt šanas krit riji, kā arī apelācijas kārtība.   
Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir oti atšķirīgi, 
katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formul tas katra studiju kursa aprakstā.   
         Palielinoties stud jošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju 

vides izmantošanas iesp jām. E-vid  stud jošie var apgūt vairāku studiju kursu saturu, sa emt 
doc tāju konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izv les da ai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi 
studenti iegūst tiesības  strādāt par mūzikas teor tisko priekšmetu pedagogu mūzikas 
profesionālajās izglītības iestād s. M rķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu doc tāji. Pedagoģiskā 
prakse tika organiz ta Jāzepa Medi a Rīgas Mūzikas vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, Rīgas 
Domes pašvaldības mūzikas skolās ar kurām ir nosl gti pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumā ir 
noteikti prakses m rķi un uzdevumi, prakses sasniegumu v rt šanas kārtība, noteikti pušu 
pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saska ā ar Ministru kabineta 
noteikumiem.  

P c Muzikoloģijas katedras Mūzikas v stures un Mūzikas teorijas klašu doc tāju 
ierosinājuma JVLMA Senāts 2015. gada 27. maijā ir apstiprinājis izmai as studiju programmā, 
no 2015. gada 1. septembra JVLMA uzsāka īstenot studiju apakšprogrammu ar būtiskām 
izmai ām, kuras nosaukums ir Mūzikas v sture, teorija un žurnālistika. 

Tā kā sp kā esošais muzikologa profesijas standarts būtiski akcent  žurnālistisko 
un publicistisko, kā arī sociālās komunikācijas prasmju apguves nepieciešamību studiju laikā,  
Muzikoloģijas katedras Mūzikas v stures un Mūzikas teorijas klašu doc tāji un programmas 
stud jošie, analiz jot šo jautājumu secināja, ka turpmākajā īstenojamajā studiju plānā jāatv l 
vairāk laika studiju kursiem, kuri ir saistīti ar žurnālistisko un publicistisko prasmju ieguve s 

nepieciešamību. Tas izraisīja objektīvu nepieciešamību izstrādāt studiju plānus, kas autu 
atbilstoši izv l tajai profesionālajai specializācijai apgūt komunikācijas teorijas un žurnālistikas 
vispār jās metodes, kā arī sniegtu padzi inātas zināšanas par profesionālās mūzikas kultūras 
raksturīgajām struktūrām, to funkcion šanas specifiku, teor tiskajiem un praktiskajiem 
aspektiem sabiedrībā un cilv ka dzīv , tād jādi, pamatojot mūzikas socioloģijas studiju kursa 
ieviešanas nepieciešamību. 

Izmai u rezultātā  tika atrastas kontaktstundu rezerves jauniem nozares 

teor tiskajiem studiju kursiem un profesionālajām praks m. Pārskatot līdzšin jās studiju 
programmas Mūzikas v sture un teorija studiju plāna īstenošanu, ieviešot jaunu 
apakšprogrammu Mūzikas v sture, teorija un žurnālistika tiks koncentr ts (saīsināts) studiju 
kursu Mūzikas v sture, Harmonija, Polifonija, Bakalaura darbs apguves plānojums. Šo studiju 
kursu īstenošana koncentr tākā veidā ir objektīvi iesp jama, pārskatot šo studiju kursu saturu, 
apguves metodoloģiju un studiju darba formas. Savukārt līdzšin jais studiju kurss Ritmika un  

prakses studiju kurss Lauka p tījumi tiek pārcelti kā C da as izv les studiju kursi (Lauka 

p tījumi ar jaunu nosaukumu kā Etnomuzikoloģiskie lauka p tījumi). 
Ieviešot koncentr tāku studiju kursu Mūzikas v sture, Harmonija, Polifonija 

apguvi un izsverot nepieciešamību studiju kursu apguv  stimul t to apgūstamā satura maksimāli 
loģiski savstarp ji pakārtotu starppriekšmetisku saikni, jaunajā bakalaura studiju 
apakšprogrammā Mūzikas v sture, teorija un žurnālistika ir plānots 1. semestrī līdztekus 
apgūstamajam mūzikas v stures viduslaiku un renesanses periodam sākt ar polifonijas stingrā 
stila zināšanu un prasmju apguvi. Attiecīgi 2. semestrī, kad mūzikas v stures kursā tiek apgūts 
baroka un klasicisma periods, loģiska ir arī harmonijas (kas balstās uz tieši šo stilu mūzikā 
v sturiski izveidojušos tonalitātes j dzienu) kursa apguves uzsākšana. Šī salīdzinoši nelielā (ar 
laika nobīdi viena semestra ilgumā) atšķirība harmonijas un polifonijas studiju kursu apguves 
secībā, salīdzinot ar pašlaik sp kā esošu studiju plānu, p c būtības neko nemaina teor tisko un 
praktisko zināšanu apguv  studijās augstskolā. Savukārt atšķirība no mūzikas vidusskolā 
apgūstamo teor tisko priekšmetu apguves secības, tiek atspogu otas objektīvas atšķirības starp 
vid jās un augstākās izglītības līme iem. 
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Ar līdzīgu pamatojumu kā iepriekš jā punktā jaunajā bakalaura studiju 
apakšprogrammā Mūzikas v sture, teorija un žurnālistika līdzšin jo studiju kursu Latviešu 
mūzikas v sture īstenoja kā studiju kursu Latvijas mūzikas v stures seminārs no 1. līdz 5. 
studiju semestrim. 

Iev rojot otrā līme a profesionālās augstākās izglītības standartā noteikto obligāto 
nepieciešamību studiju apakšprogrammā īstenot ar informācijas tehnoloģiju apguvi saistītu 
studiju kursu profesionālās darbības jomā, līdzšin jais programmas Mūzikas v sture un teorija 

studiju kurss Muzikoloģija jaunajā apakšprogrammā Mūzikas v sture, teorija un žurnālistika 1. 

studiju semestrī īstenoja kursu Mūzikas informācijas tehnoloģijas. Kursa ietvaros tika apgūtas 
pamatzināšanas par dažāda veida informācijas avotiem un to izmantošanas tehnoloģijām 
muzikoloģijas nozar , apgūtas un pilnveidotas prasmes ar dažādu tehnoloģiju palīdzību iepazīt, 
analiz t, noform t un prezent t dažāda veida informāciju profesionālās darbības jomā, šādā 
veidā studiju sākumposmā iegūstot arī pirmās padzi inātās zināšanas par muzikoloģijas nozari 
kopumā.  

Līdzšin jā Mūzikas v stures studiju kursa apguves koncentrācija āva jaunajā 
bakalaura studiju apakšprogrammā Mūzikas v sture, teorija un žurnālistika 5., 6. 7. un 8. 

studiju semestrī īstenot mūzikas v stures un teorijas studiju kursu izv les tematisko da u . Līdz 
ar to studiju apakšprogrammas Mūzikas v sture, teorija un žurnālistika stud jošajiem ir dota 

iesp ja šo tematisko da u ietvaros apgūt daudzveidīgāku saturu, līdzīgi kā tas jau tiek īstenots 
citu bakalaura mūzikas studiju programmās. Mūzikas v stures un teorijas  studiju kursu izv les 
tematisko da u apguves iesp ja balstījās uz jau citās bakalaura programmās esošā kopīgā 
kontaktstundu resursa izmantojumu un ekonomiski papildus kontaktstundu izlietojumu 

neprasīja. 

Iepriekš jos punktos norādīto studiju kursu īstenošanas koncentrācijas ce ā iegūtās 
kontaktstundas tika izmantotas, lai bakalaura studiju apakšprogrammas Mūzikas v sture, teorija 
un žurnālistika studiju plāna izmai u rezultātā ieviestu divus pilnīgi jaunus studiju kursus.  

Jauns studiju kurss Komunikācijas teorijas un žurnālistikas metodes tika plānots 1. 
un 2. studiju semestrī, kas ir loģiski pirms publicistikas, žurnālistikas, redaktora un  arī lektora 
prakses studiju kursiem nākošajos studiju semestros. Studiju kurss sastāv no divām 
tematiskajām da ām. 1. semestrī apgūtas teor tiskās pamatpieejas komunikācijas procesu 
skaidrojumam, komunikācijas procesu izpratnei nepieciešamās pamatkompetences, tai skaitā 
nepieciešamā terminologija un metodoloģiskie pamatprincipi komunikācijas situāciju analīz , 
metodiski un sistemātiski analiz jot dažāda līme a  komunikācijas procesus, kā arī risinot 
komunikācijas probl mas. 2. semestrī tika apgūtas teor tiskas un praktiskas zināšanas par 
informācijas vākšanas metod m un žanriem preses žurnālistikā, kā arī veidota un tren ta prasme 
zināšanas izmantot žurnālistisku tekstu veidošanā. Tika analiz tas dažādas žurnālistikas skolas  
un dažādu mediju žanri, tād jādi 
apgūstot analītiski kritisku pieeju, teor tiskus priekšstatus par žurnālistikas  žanru sist mu un 
starpžanru formātiem. 

Jauns studiju kurss Mūzikas socioloģija tiek apgūt 5. un 6. semestrī, līdz ar to 
mūzikas v stures un pār jo mūzikas teor tisko disciplīnu obligāto studiju kursu apguves 
nosl gumā, piedāvājot apgūt profesionālās mūzikas kultūras sociālās dimensijas dažādus 
aspektus un analīzes prasmes. Studiju kurss sastāv no divām tematiskajām da ām. 5. semestrī 
tiek apgūtas teor tiskas zināšanas mūzikas socioloģijā un tai tuvu stāvošās disciplīnās (mūzikas 
antropoloģija, mūzikas psiholoģija u.c.), akcent jot galvenās idejas un teor tiskās koncepcijas, 
ar kuru palīdzību mūsdienās tiek analiz ta mūzika un ar to saistītās aktivitātes – radīšana, 
ražošana, pat r šana, gaume, izmantošana politiskiem un citiem m rķiem. 6. semestrī notiek 

iepazīšanās ar sociālo p tījumu pamatmetod m, koncentr ti apgūstot kvalitatīvās izp tes pieejas 
(intervija, nov rojums, lauka p tījums u.c.) un kvantitatīvās pieejas (aptauja, kontentanalīze 
u.c.), kā arī izp tes metodes, kas iek auj abu iepriekšmin to 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 v sture, teorija un žurnālistika studiju 

kursi arhīvu, lektora, publicistikas, žurnālistikas un redaktora prakses tiek īstenoti divu, nevis 

viena (kā līdzšin jās programmas studiju plānā) studiju semestra ilgumā. Tād jādi studiju 

procesā tiek pilnv rtīgāk nodrošināta attiecīgo profesionālo zināšanu un prasmju apguve.  
Atbilstoši vairāku studiju kursu pārkārtošanai jaunajā bakalaura studiju 

apakšprogrammā Mūzikas v sture, teorija un žurnālistika studiju nosl guma kvalifikācijas 
Bakalaura darba izstrāde tiek īstenota 6., 7. un 8. semestrī. Šāds īstenošanas plānojums loģiski 
izriet no studiju kursu apguves secības – sākumā tiek apgūti visi profesionālās kvalifikācijas 
obligātie teor tiskie un praktiskie studiju kursi, lai studiju nosl guma posmā stud jošais 
motiv ti var tu izv l ties vi u interes jošo bakalaura darba tematisko pamatievirzi un, 
balstoties uz iepriekš apgūtajām zināšanām un prasm m, to izstrādāt. 

Līdz ar šīm izmai ām bakalaura studiju programma Mūzikas v sture un teorija 
pastāv kā loģisks ietvars divu to veidojošu apakšprogrammu Mūzikas v sture, teorija un 
žurnālistika un Etnomuzikoloģija īstenošanai, objektīvi atspogu ojot divu atšķirīgu un 
vienlaikus abpus ji nozīmīgu p tniecības un praktiskās darbības virzienu pastāv šanu 
muzikoloģijas nozar  mūsdienās. Kopumā studiju programmas īstenošana atbilst Mūzikas 
akad mijas izvirzītajiem m rķiem un uzdevumiem, sagatavot kvalific tus mūzikas v stures un 
teorijas speciālistus mūzikas nozar . 

           Vērtēšanas sistēma. Studiju rezultātu v rt šana notiek saska ā ar studiju programmā un 
studiju kursu aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. 
Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarp jas doc tāju  un 
studentu  sadarbības, no studentu un doc tāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, 
darbības izv rt šanas.  

Studiju rezultātu v rt šanā ir iesaitīti gan doc tāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. 
Studiju rezultātus apspriež, izv rt  un pie em l mumus par studiju darba pilnveidi katedru  s d s. 
Par l mumu izpildi sistemātiski tiek zi ots katedras s d , atsevišķus jautājumus apspriež un 
pie em l mumus Senāts. Studentu kompetence tika v rt ta starprezultātos – semestra un kursa 

eksāmenos, ieskait s, koncertos. Studiju programmas nosl gumā – valsts pārbaudījumos. 
V rt šanas veidi ir noteikti studiju plānos, v rt šanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu 
programmas prasībās. Ar kompetences v rt šanas sist mu studenti tiek iepazīstināti katra studiju 
kursa apguves sākumā.  
V rt šanas pamatprincipi 
V rt jot otrā līme a profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, iev ro šādus 
pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju v rt šanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas m rķiem un 

uzdevumiem, kā arī studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai 
izglītības sasniegumu v rt šanai; 
- v rt juma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu v rt jumu studiju plāna A da as, B 
da as, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
  V rt šanas pamatformas 

Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organiz tu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
V rt šanas krit riji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skalā:  
1)  oti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves līmenis (8 – “ oti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vid js apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandrīz viduv ji”); 
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ oti vāji”, 1 – “ oti, oti vāji”).    
Ieskait  studiju kursa apguves līme a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts - 

“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 izp ti īsteno un  
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 
ministrija sadarbībā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāp c JVLMA 
absolventu nodarbinātībai ir radītas plašas iesp jas. Muzikologi strādā Televīzijā, radio, bieži 
vien izv las pašnodarbinātās personas statusu,  ir kultūras institūciju vadošie darbinieki, kultūras 
sf ras vadītāju padomnieki, ier d i, bet kultūrizglītības iestād s muzikologiem ir plašs darba 
lauks, veicot mūzikas teor tisko 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;  
- Akad miskais koris “Latvija”; 

     - Latvijas Radio koris; 

     - Orķstri; 
     - Teātri; 
     - Bibliot kas 

 

Kultūrizglītības iestādes 

Emīla Dārzi a mūzikas vidusskola;  
Rīgas Doma kora skola;  
Jāzepa Medi a Rīgas Mūzikas vidusskola;  
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;  
Daugavpils Mūzikas vidusskola;  
Jelgavas Mūzikas vidusskola;  
Emi a Melngai a Liepājas mūzikas vidusskola;  
Jā a Ivanova R zeknes 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 finans tā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izv rt šana un 
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realiz ja 
Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izv rt ja studiju 
virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju programmu Mūzikas 
v sture un teorija. Studiju virziena Mākslas studiju programmas v rt ja par četrām galvenajām 
v rt šanas grupām:  
 

1. Kvalitāte;  
2. Resursi;  

3. Ilgtsp ja;  
4. Sadarbība un pārklāšanās  

iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):  
 M rķi un uzdevumi;  
 Studiju saturs un organizācija;  
 Studijas un zināšanu nov rt šana;  
 Studiju nodrošinājums un vadība;  
 Personāla un stud jošo zinātniskās p tniecības (radošais) darbs;  
 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīm ta studiju 
programmas īstenošanas kvalitāte. Nov rt jot studiju programmas īstenošanas procesu un rezultātus, 
komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes muzikologus  un nozares pedagogus, 
jaunie speciālisti ir sp jīgi iek auties 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, teorija un žrnālistika 

Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 
N

od
ar

bī
bu

 
v

ei
d

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 p tnieciskā darba iema as, attīsta prasmes 

padzi ināti vispārināt mūzikas v sturiskās un teor tiskās zināšanas 
konkr tā p tniecības jomā, iepazīst muzikoloģijas ievirzes zinātniskos 
p tījumus - stilus, metodes, skolas, probl mrakstus  un uz iegūto 
teor tisko zināšanu bāzes izstrādā bakalaura darbu.    

Muzikoloģija 1,5 G 1 sem. i Studiju kurss ievada mūsdienu muzikoloģijas pamatjautājumos, metod s, 
pieejās un muzikoloģijas v stur . Saturs aplūko izmai as, kas iezīm jas 
p d jo gadu desmitu Eiropas muzikoloģijā attiecībā uz tādiem 
jautājumiem kā muzikoloģijas priekšmets, uzdevumi, attiecības ar ci tām 
zinātn m, mūzikas zinātnes nozares izcelsme un p tniecības metožu 
arsenāli. Kurss iepazīstina ar izmai ām, kādas v rojamas mūzikas 
pastāv šanas un izplatīšanas formām, ska u ierakstu tehniku un 
globalizācijas rezultātā, to iespaidu uz mūzikas lietojumu  un uztveri. 

  

Mūzikas 
v sture 

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 
est tiskajām nostādn m pasaul , akcent jot Rietum- un  Austrumeiropas 

mūzikas kultūru parādības. 
 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes apzināti lietot 
mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju, atšķirt nozīmīgākos stilus 
un kompozīcijas skolas p c to est tiskajām nostādn m un ska raksta 
principiem, pazīt p c dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu 
mūzikas stilu reprezentantus. 

Latviešu 
mūzikas 
v sture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atklāt latviešu komponistu ska darbu 
nacionālo specifiku, saistot to ar citām 19.-20.gs. Eiropas zemju mūzikas 
kultūrām, kā arī v sturisko kontekstu. 
Kursa saturs nodrošina zināšanas par svarīgākajām latviešu mūzikas 
kultūras noris m v sturiskā, stilistisko īpatnību un žanru attīstības, to 
mijiedarbības skatījumā. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par 
izcilākajām latviešu klasiskās mūzikas personībām, vi u ska darbiem, 
par Dziesmu sv tkiem kā nacionālās kultūras fenomenu un nemateriālās 
kultūras mantojumu UNESCO dokumentos, par  latviešu 
atska otājmākslas aktualitāt m un attīstību. 

Mūzikas 
terminoloģija 

1,5 G 1sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas terminoloģijas teor tiskajiem 
pamatiem, iepazīstina ar lingvistiskās triādes vārds–j dziens–termins 

veidošanas un izpratnes zinātniskajiem principiem muzikoloģijā. Kursa 
ietvaros tiek apgūtas prasmes analītiski izv rt t mūzikas terminoloģijas 
v sturisko attīstību latviešu valodā dažādu periodu ortogrāfijas un 
leksikoloģijas kontekstā, orient ties mūzikas terminoloģijas specifikā un 
lietojumā modernajā latviešu valodā. 

Harmonija 4,5 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un formveides 
līdzek iem, harmonijas v sturiski 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 
līdzek iem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas v sturiski 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 teor tiskajiem 
p tījumiem mūzikas formas nozar , ska darba formas analīzes metod m, 
mūzikas formas pamatkomponentiem, mūzikas formu v sturi, dažādu 
gadsimtu homofonām formām, attīsta analītiskās prasmes.  

Instrumentu 

mācība 
3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā orķestra 

instrumentiem, to skan juma tehniskām iesp jām, diapazoniem, 
reģistriem, tembriem, par katra instrumenta īpašībām un iedabu, par 
dinamiskajām iesp jām, attīsta prasmes praktiskajā instrumentācijā.  

Orķestra stilu 
v sture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas orķestra 
sastāvus, to evolūciju, ska darbu interpretācijas iesp jas, rakstības stilus,  
padzi ina zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā.  
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 – v sturiskā, 
reģionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – kontekstā, par tradicionālās 
mūzikas p tniecības v sturi,  attīsta mūsdienu tradicionālās kultūras 
procesu analītiskās prasmes. 

Džeza v sture 3 G 1  sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par džeza mūzikas specifiku, uzbūves un 
attīstības principiem, v sturisko attīstību un žanriem, kā arī par tās 
funkcijām sabiedrībā un kultūrā. 

Populārās 
mūzikas 
v sture 

1,5 G 1  sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par būtiskiem populārās  mūzikas attīstības 
procesiem - žanru attīstību, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu mūzikas 
est tiskajām nostādn m pasaul . 

Praktiskā daļa – 31,5 KP 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iema as, analiz jot ar 
dzirdi galveno v sturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju 
mūzikas valodas tipiskos līdzek us, pilnveido dzirdes un 
inton šanas iema as. 

Harmonija 4,5 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta harmonijas izteiksmes līdzek u lietošanas 
prasmes, analiz jot un demonstr jot dažādu laikmetu, stilu un 
žanru kompozīcijas.  

Polifonija 6 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta polifono izteiksmes līdzek u lietošanas 
prasmes, analiz jot un demonstr jot dažādu laikmetu, stilu un 
žanru polifonā stila kompozīcijas. 
 

Mūzikas 
forma 

6 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta mūzikas izteiksmes līdzek u lietošanas 
prasmes, analiz jot un demonstr jot dažādu laikmetu, stilu un 

žanru kompozīciju mūzikas formas. 
Partitūras 
sp le un 
instrumen-

tācija 

6 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes sp l t dažādu laikmetu, stilu un 
žanru ska darbu partitūras, analiz t un izv rt t to 
instrumentāciju,  sniedz zināšanas un attīsta prasmes  
instrumentācijas tehnikās.  

Skatuves 

runa 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izp ti, 
vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas 
vingrinājumus kopā ar žestu valodu.  
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j: 
realiz t verbālās un kin tiskās izteiksmes m rķtiecīga lietojuma 
īstenošanu praks , panākt runas prasmes kultūru, runas 
salied šanu ar ķerme a 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, krit rijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīm m, par valodas / runas etiķeti un tiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iema as 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 
analīz  

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras v stures attīstības aspektā par 
modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 
galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību dažādās 
reliģiskajās sist mās, reliģijas p tnieku un kultūrantropologu teorijām 
un to jaunākajām atzi ām, dažādām tiskām sist mām, kas veidojušās 
attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Uz m j-
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 sist mu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispār jiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 
nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
vispār jiem noteikumiem, darba dev ja pienākumiem un tiesībām, 
darba samaksas sist mu, darba un atpūtas organizācijas 
pamatprincipiem. 

 

 

Literatūras 

v sture 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras v stures attīstības kontekstā, izcilākajiem 
dai darbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā teksta interpretācijas 
iesp jām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j: 
- apzināties izv rt t literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izv rt t literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzek u 
lietojuma nozīmi ska darba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguv .  
 

Uz m j-
darbības 
pamati 

(Projektu 

izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā savstarp ji 
saistītu uz m jdarbību kopumu tirgus saimniecības apstāk os, nozares 
darbību reglament jošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības 
mode iem, pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides būtību  

Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi sagatavot un 
vadīt mūzikas projekta realizāciju. 
 

Mākslas 
v sture 

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 savstarp jo attiecību mai u Eiropā;  
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendenc m; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas mai u p c Otrā pasaules kara;  
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem.  
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi salīdzināt un 
v rt t 20.gs. vizuālās un ska u mākslas attīstības tendences, formul t 
savu viedokli. 

Filozofija un 

est tika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 
pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 
attīstību dažādos v sturiskajos laikmetos,  filozofisko probl mu loku 
mūsdienās, filozofijas attīstības tendenc m Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j analiz t un salīdzināt 
atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 
aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padzi ina savas zināšanas 
un prasmes, kas mobilitātes apstāk os nodrošina brīvu komunic šanos 
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 teor tiski būtiskākos vispār jās, attīstības, personības un 
sociālās psiholoģijas jautājumus,  sp j tos 

ilustr t ar praktiskās pieredzes piem riem; 
* sp j sintez t attīstības un personības psiholoģijas dažādas teor tiskās 

atzi as, piem rojot dažādām pedagoģiskajām situācijām;  
* ir ieguvis praktiskās iema as savas personības un profesionālās 
darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks , prot risināt 
probl msituācijas; 
* prot noteikt audz k u individuālās īpatnības, p tīt un analiz t 
audz k u personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozar , 
sp j to analiz t un izmantot praks . 
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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 – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praks  mācīšanas un mācīšanās teorijas;  
* prot izvirzīt m rķus sev un audz k iem, plānot to 
sasniegšanu; 
* sp j organiz t mācību un audzināšanas darbu saska ā ar 
izvirzītajiem m rķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispār jās mācību metodes, mācību stundas 
veidošanas principus; 
* sp j sadarboties ar kol ģiem, audz k u vecākiem un 
sabiedrību: 
* sp j veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* sp j izv rt t un veicināt audz k u izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praks . 
 

Vispār jā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 
valstu izglītības sist mu, par izglītības iestāžu struktūru un to 
darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 
programmu ieviešanu un nov rt šanu, par izglītības iestād  
nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  
 

Mūzikas 
teor tisko 
priekšmetu 
mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teor tiskās zināšanas un 
praktiskās iema as mūzikas teor tisko priekšmetu mācīšanas 
metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 
mācību stundas tipus, veidus, stundu mode us, mācību 
priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 
metodes, audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, formas, 
krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga 

tika 

3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par tikas pamatkategorijām, 
tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 
v sturiskos laikmetos, tikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 
tikumības probl mām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 
prasm m. 
 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teor tiskās  zināšanas aprob  pedagoģiskajā 
praks  mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saska ā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP  

C1 – vispārējie izvēles kursi 
Kompozīcija 3 G 2 sem. i  

Izv loties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā 
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padzi ināšanai 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 

sp le 

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 “Klaviersp le” vai izglītības programma i “Mūzikas 
teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 

Klavier-

sp les 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst klaviersp les mācību stundas 
organizācijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, stundu 
mode us, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, stājas veidošanas pa mienus, sp les 
tehnikas un muzic šanas attīstības pa mienus,  ska darbu 
iestud šanas metodiku, audz k u  sasniegumu v rt šanas 
veidus, formas, krit rijus.  

Klaviersp les 
ped. prakse 

6 I 2 sem. DE Students iegūtās teor tiskās  zināšanas aprob  pedagoģiskajā 
praks  mūzikas skolās saska ā ar pedagoģiskās prakses darba 
programmu. 

Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Prakse – 39 KP 
Klaviersp le 

 

 

 

18 

 

 

 

I 

 

 

 

6 sem. 

 

E Studiju kurss attīsta klaviersp les iema as un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas muzikologam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu 
un žanru klavierkompozīcijas, analiz tu klaviermūzikā lietotās 
kompozīcijas tehnikas, sp tu demonstr t tos koncertlekcijās.  
 

Arhīvu 
prakse 

1,5 I/G 1 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par arhīvu un 
bibliot ku darbības un to katalogu uzbūves principiem, par 
nozīmīgākajiem Latvijas mūzikas bibliot kām un to fondiem 
(īpaši LNB Letonikas noda ā un LAkB Rokrakstu un reto 
grāmatu noda ā glabātajiem latviešu mūzikas rokrakstiem, 
ska darbu partitūrām), par galvenajiem valsts mūzikas arhīviem 
un to svarīgiem latviešu mūzikas dokumentu fondiem un to 
izmantošanu.  
 

Lauka 

p tījumi 
3 I/G 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas par lauka p tījumu 

formām un šādu p tījumu uzdevumiem, praktiskajās nodarbībās 
uzkrāj pieredzi tradicionālās kultūras procesu analīz , attīsta 
prasmes apstrādāt lauka p tījumos 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 
m rķauditorijas saskarsmes psiholoģiju, par skatuves kultūru un 
skatuves runas profesionālajām nians m attīsta lektora prasmes 
– koncertu programmas pieteikšana un vadīšana, lekciju 
lasīšana, izmantojot audio/videomateriālus, uzbūv t jeb model t 
lekciju kādā noteiktā lektora darba formā. 
 

Redaktora 

prakse 

4,5 I/G 1 sem. i Studiju kursa sniedz nepieciešamās profesionālās prasmes 
tekstu rediģ šanā, apstrādāt no citiem avotiem aizgūtu 
informāciju, rediģ t mūzikas publicistikas un zinātniskus 
tekstus, lietot redaktora darbā nepieciešamos palīglīdzek us.  
 

Publicistikas 

prakse 

4,5 I/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādiem mūzikas 
publicistikas žanriem, valodas stila īpatnībām, attīsta prasmes 
analītiski v rt t kultūras un mūzikas dzīvi noteiktā v stures 
kontekstā, analīzes rezultātus, spriedumus un v rt jumus trāpīgi 
(oriģināli) izpaust rakstveidā, iev rojot 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 tiku, radio mūzikas 
redaktora darba specifiku, mikrofona lietošanas kultūru, attīsta 
prasmes vadīt muzikālu programmu radio tiešajā terā, interv t 
vai koment t kādu mūzikas dzīves norisi tiešajā terā. 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas 
v sture un 
teorija 

 

9 

 

G 

1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padzi ina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  
 

Bakalaura 

darba izstrāde 
un 

aizstāv šana 

 

9 

 

I 

1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, 
uzzi u un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, 
diskogrāfiju, izmantojot teor tiskajos kursos gūtās zināšanas un 
praks  iegūtās atzi as, izstrādā diplomdarbu un publiski to 
aizstāv. 
 

apakšprogramma Etnomuzikolo ija 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 p tnieciskā darba iema as, attīsta 
prasmes padzi ināti vispārināt mūzikas v sturiskās un 
teor tiskās zināšanas konkr tā p tniecības jomā, iepazīst 
muzikoloģijas ievirzes zinātniskos p tījumus - stilus, metodes, 

skolas, probl mrakstus un uz iegūto teor tisko zināšanu bāzes 
izstrādā bakalaura darbu.    
 

Etno-

muzikoloģija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par tradicionālo mūziku pasaul , 
iepazīstina ar antropoloģijas pamatterminoloģiju, ar 
tradicionālās mūzikas attīstības tendenc m mūsdienās, 
etnomuzikoloģijas vietu citu zināt u vidū, iepazīstina ar 
izmai ām, kādas v rojamas mūzikas pastāv šanas un 
izplatīšanas formām, ska u ierakstu tehniku un globalizācijas 
rezultātā, to iespaidu uz mūzikas lietojumu un uztveri, attīsta 
pamatiema as etnomuzikoloģiskās un mūzikas kultūru analīz .  
  

Ievads 

mūzikas 
v stur  

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem periodiem un v sturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 
kultūras v stur  līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 
romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 

izpratni par dažādu v sturisko stilu mūziku un prasmes apzināti 
lietot mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 
reprezentantus. 

 

Laikmetīgās 
mūzikas 
v sture un 
est tika 

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 tendenc m, nozīmīgiem 
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 
lietot mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 

postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Mūzikas 
v sture un 
teorija 

15 G 4 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām da ām, kas veidotas ar m rķi 
padzi ināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas v stur , Laikmetīgās 
mūzikas v sture un est tika, Mūzikas teorija un analīze iegūtās zināšanās un 
prasmes saistībā ar profesionāla mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās da as Renesanses un baroka mūzikas 
stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika stud jošajiem padzi ina izpratni 
un sniedz zināšanas par dažādu v stures periodu mūzikas stilistikas 
specifiku, akcent jot saikni ar attiecīgās specializācijas repertuāru un 
praktiskās interpretācijas jautājumiem.  
6. semestrī kursa tematiskā da a Populārās mūzikas v sture 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 da as 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā iesp ja 
stud jošajiem izv l ties katru semestri vienu studiju kursu no kop ja 
piedāvājuma par konkr tu mūzikas v stures un teorijas t mu.  Tād jādi tiek 
iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par kontekstu un vispār jām stilistiskām 
likumsakarībām ar konkr tas specifiskas t mas dažādiem aspektiem, šādi 
nodrošinot  specializācijas profesionālās prasmes.  

Latvijas mūzikas 
v sture 

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 v rtībām Latvijā 
Eiropas kultūrv stures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 
mūzikas kultūras v rtību analīz , pazīt p c dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas stilistiskos 
reprezentantus. 

Džeza v sture 1,5 G 1  sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par džeza mūzikas specifiku, 
uzbūves un attīstības principiem, v sturisko 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 pasaul , 

par tās funkcijām sabiedrībā un kultūrā, veido 
etnomuzikoloģiskās un mūzikas kultūru analīzes pamatiema as.  

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 
– v sturiskā, reģionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – 

kontekstā, par tradicionālās mūzikas p tniecības v sturi,  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 izpausm m, 
attīsta prasmes analiz t latviešu tradicionālās dziedāšanas 
parādības, raksturot stilus, demonstr jot ar balsi konkr tus 
piem rus. 

Tradicionālais 
instrumentārijs 
un 

instrumentālā 
mūzika 

3 

 

G 1 sem. i Studiju kurss aplūko organoloģijas v sturi, 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 p tniecības 
pamatj dzieniem – folklora, tauta, identitāte, tradīcija un 
kreativitāte, autentiskums, teksts, folkloras žanrs un žanru 
sist ma, šo j dzienu izpratnes mai u p d jā attīstības posmā, 
aplūko galvenos mūsdienu folkloristikas virzienus un 
svarīgākos p tniecības metodoloģijas jautājumus. 

Kultūras 
antropoloģija 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras antropoloģijas 
teorijām un p tniecības metod m, par kultūru kā dažādu 
institūciju kopumu, kuru veido cilv ka uzvedība un simboli, kā 
arī par autoantropoloģiju – kā stud t stud t un saprast 
sabiedrību pie kuras pieder pats p tnieks. 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa –  45 KP 
Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iema as, analiz jot ar dzirdi 

galveno v sturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas valodas 
tipiskos līdzek us, pilnveido dzirdes un inton šanas iema as.  
Kursa apguves nosl gumā students sp j analiz t un interpret t mūzikas 
ska darbus, sp j precīzi inton t dažādu laikmetu mūzikas materiālu, ir 
izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. 
iema u koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas 
izteiksmes līdzek iem un to praktisko pielietojumu ska darbu 
interpretācijā.   

Mūzikas teorija 
un analīze 

9 G 4 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analiz t dažādu kultūru, stilu un žanru 
mūziku (tradicionālās monofonās mūzikas kultūra, latviešu teiktās 
dziesmas, gregoriskie dziedājumi, mesas un dievkalpojumi, 18. – 19.gs. 

kompon tā vokālā kamermūzika, tradicionālā polifonās mūzikas 
kultūra, Rietumeiropas akad miskā polifonā mūzika, 18.- 19.gs. 

akad miskā mūzika, homofonija, vari šana, refr nformas senajā un 
tradicionālajā mūzikā, latviešu v līnā slā a tradicionālā mūzika, 20.-
21.gs. akad miskā un populārā mūzika) orient ties mūzikas tipoloģijās 
un pielietot starptautiski pazīstamu mūzikas terminoloģiju.  

Transkripcija 3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar transkripciju tehnikām un transkripciju 
tipiem etnomuzikoloģiskajā p tniecībā un praks , attīsta prasmes 
pielietot dažādas transkripciju tehnikas lauka p tījumu u.c. 
dokumentālu ierakstu atšifr šanā un p tniecībā, attīsta prasmes veidot  
etnonotācijas, lasīt dažādus starptautiskajā praks  pazīstamus 
transkripciju tipus. 

Tradicionālā 
dziedāšana 

7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes interpret t dažādus latviešu tradicionālās 
dziedāšanas stilus, orient ties latviešu tradicionālās vokālās mūzikas 
repertuārā, pamatot un raksturot dažādiem lokāliem tradicionālās 
dziedāšanas stiliem raksturīgākās izpausmes. 

Tradicionālo 
instrumentu 

sp le  

7,5 I 5 sem. iv Studiju kursa veido prasmes sp l t latviešu tradicionālos instrumentus 
– stabules, dūdas, kokles, ģīgas, vijoli, ermo ikas u.c. pamatiema u 
līmenī, no tiem vismaz divus instrumentus sp l t brīvi, atbilstoši  
tradicionālās instrumentālās mūzikas žanriem un lokālajiem stiliem. 
Kursa nosl gumā students orient jas latviešu tradicionālās 
instrumentālās mūzikas lokālo stilu panorāmā un sp j reproduc t 
attiecīgās instrumentu sp les tehnikas, pārzina dokument to latviešu 
tradicionālās instrumentālās mūzikas repertuāru. 

Ansamblis 13,5 G 7 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes aprob t studiju gaitā apgūto teor tisko 
zināšanu un praktisko iema u kompleksu. Studiju kursa apguves 
rezultātā students pārvalda dažādus tradicionālos dziedāšanas stilus, 
daudzbalsības veidus un ansamb a formas, prot muzic t ansamblī, 
izmantojot dažādus tradicionālās mūzikas instrumentus un vokālās 
tehnikas, orient jas 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 
analīz  

1,5 P 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Uz m j-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 

Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Literatūras 

v sture 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 

Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Uz m j-
darbības pamati 
(Projektu 

izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Mākslas v sture 4,5 P 2 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 
Filozofija un 

est tika 

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 

Vispār jā 
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 teor tiskās zināšanas un 
praktiskās iema as tradicionālās mūzikas mācīšanas metodikā, 
mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību 
stundas tipus, veidus, stundu mode us, mācību priekšmeta 
satura prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, 
audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga tika 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 teor tiskās  zināšanas aprob  pedagoģiskajā 
praks  mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saska ā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gumā 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  

Izv loties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā 
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padzi ināšanai 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 

sp le 

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 

bibliot ku darbības un to katalogu uzbūves principiem, par 
nozīmīgākajiem Latvijas mūzikas bibliot kām un to fondiem 
(īpaši LNB Letonikas noda ā un LAkB Rokrakstu un reto 
grāmatu noda ā glabātajiem latviešu mūzikas rokrakstiem, 
ska darbu partitūrām), par galvenajiem valsts mūzikas arhīviem 
un to svarīgiem latviešu mūzikas dokumentu fondiem un to 
izmantošanu.  

Tradicionālās 
mūzikas 
ansamb a 
prakse 

6 I 3 sem. i Studiju kursā Ansamblis iegūtās prasmes aprob  publiskā 
koncertdarbībā - vada  tradicionālās mūzikas ansamb us un pats 
tajos muzic .  

Lauka 

p tījumi 
10,5 G/I 7 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas par lauka p tījumu 

formām un šādu p tījumu uzdevumiem, praktiskajās nodarbībās 
uzkrāj pieredzi tradicionālās kultūras procesu analīz , attīsta 
prasmes apstrādāt lauka p tījumos iegūto informāciju un 
aprakstīt etnogrāfiskos avotus.  
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Lektora 

prakse 
3 G/I 1 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par lekciju 

formām, lektora darbības uzdevumiem, lektora un 
m rķauditorijas saskarsmes psiholoģiju, par skatuves kultūru un 
skatuves runas profesionālajām nians m attīsta lektora prasmes 

– koncertu programmas pieteikšana un vadīšana, lekciju 
lasīšana, izmantojot audio/videomateriālus, uzbūv t jeb model t 
lekciju kādā noteiktā lektora darba formā. 

Redaktora 

prakse 
3 G/I 1 sem. i Studiju kursa sniedz nepieciešamās profesionālās prasmes 

tekstu rediģ šanā, apstrādāt no citiem avotiem aizgūtu 
informāciju, rediģ t mūzikas publicistikas un zinātniskus 
tekstus, lietot redaktora darbā nepieciešamos palīglīdzek us.  

Publicistikas 

prakse 
3 G/I 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādiem mūzikas 

publicistikas žanriem, valodas stila īpatnībām, attīsta prasmes 
analītiski v rt t kultūras un mūzikas dzīvi noteiktā v stures 
kontekstā, analīzes rezultātus, spriedumus un v rt jumus trāpīgi 
(oriģināli) izpaust rakstveidā, iev rojot 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 tiku, radio mūzikas 
redaktora darba specifiku, mikrofona lietošanas kultūru, attīsta 
prasmes vadīt muzikālu programmu radio tiešajā terā, interv t 
vai koment t kādu mūzikas dzīves norisi tiešajā terā. 
 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

etno-

muzikoloģiā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

etnomūzikas profesionālajos studiju kursos, padzi ina to, un 
savu kompetenci students kolokvija veidā pierāda 
diplomeksāmenā. 

Kolektīvās 
muzic šanas 
koncert-

eksāmens 

6 G 1 sem. DE Students ar muzic jošu vienību iestud  vienas koncertda as 
tradicionālās mūzikas repertuāru un publiskā koncertā pierāda    
tradicionālās mūzikas ansamb a vadīšanas un muzic šanas 
prasmes. 

Bakalaura 

darba izstrāde 
un 

aizstāv šana 

9 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, 
uzzi u un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, 
diskogrāfiju, izmantojot teor tiskajos kursos gūtās zināšanas un 
praks  iegūtās atzi as, 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 reglament  speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 
programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līme a 
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.līme a prasībām.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas v sture 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 p ta un izskaidro mūzikas attīstības procesus, 

mūzikas attīstības likumsakarības, savāc un analiz  muzikoloģijas jomas nepieciešamos datus, 
izdara sl dzienus, kas ietver mūzikas sociālo, zinātnisko vai tisko aspektu atspogu ojumu, 
izklāsta informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu gan nespeciālistu auditorijā, analiz  
un izv rt  dažādu laikmetu un stilu ska darbus, vada koncertlekcijas, sp l  vismaz vienu 
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mūzikas instrumentu, lasa lekcijas, sastāda koncertprogrammas, sniedz informāciju par 
mūzikas dzīves notikumiem, nov rt  atska ojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, 
ska darba interpretāciju, veicina latviešu mūzikas iek aušanos pasaules kultūras aprit , 
rūp jas par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu, pielieto masu m diju 
mūsdienīgos tehniskos līdzek us, kas nepieciešami muzikologa pamatuzdevumu veikšanai. 

Muzikologs strādā kultūras un izglītības jomas uz mumos 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. Sp ja pielietot zināšanas muzikoloģijas jomā, 
pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām 
atzi ām. 

Muzikoloģija, Mūzikas v sture, Mūzikas forma, 
Instrumentu mācība, Latvijas un Baltijas 
tradicionālā mūzika, bakalaura darbs 

2. Sp ja izskaidrot mūzikas attīstības 
likumsakarības, muzikālās dai rades procesus. 
 

Muzikoloģija, Mūzikas v sture, Mūzikas forma, 
Instrumentu mācība, Latvijas un Baltijas 
tradicionālā mūzika, bakalaura darbs 

3. Sp ja analiz t un izv rt t dažādu laikmetu un 
stilu ska darbus. 
 

Mūzikas v sture, Mūzikas forma, Instrumentu 
mācība, Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika, 
Orķestra stilu v sture  

4. Sp ja vadīt koncertlekcijas, demonstr jot uz 
instrumenta ska darbus vai ska darbu fragmentus. 
 

Muzikoloģija, Lektora prakse, Klaviersp le, 
Mūzikas forma, Mūzikas v sture 

5. Sp ja lasīt lekcijas, pielietojot jaunākās 
informācijas tehnoloģijas. 
 

Uz m jdarbības pamati,  Lektora prakse, 
Klaviersp le   

6. Sp ja nov rt t ska darba interpretāciju, 
atska ojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni. 

Mūzikas forma, Instrumentu mācība, Orķestra 
stilu v sture, Prakse 

7. Sp ja nodarboties ar publicistiku, mūzikas 
p tniecību, rakstīt anotācijas, kritikas, atsauksmes, 
sniegt atzinumus.  

Prakses – publicistikas prakse, redaktora prakse, 

lektora prakse, muzikoloģija, mūzikas formas 
analīze 

8. Sp ja rūp ties par Latvijas mūzikas kultūras 
mantojuma saglabāšanu. 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika, 
Muzikoloģija, Prakses 

9. Sp ja sadarboties ar kultūras un izglītības 
institūcijām, mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to 
vadītājiem, horeogrāfiem, komponistiem, veicinot 
latviešu mūzikas iek aušanos pasaules kultūras 
aprit . 

Uz m jdarbības pamati, Psiholoģija, Prakses 

10. Sp ja brīvi sp l t vismaz vienu mūzikas 
instrumentu. 

Klaviersp le 

11. Sp ja organiz t un plānot savu radošo un 
p tniecisko darbību. 

Muzikoloģija, Uz m jdarbības pamati, Prakses 

12. Sp ja uz emties atbildību un iniciatīvu, veicot 
darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilv ku 
darbu. 

Uz m jdarbības pamati, Psiholoģija, 
Pedagoģija 

13. Sp ja pie emt l mumus un rast risinājumus 
mainīgos vai neskaidros apstāk os. 

Muzikoloģija, Uz m jdarbības pamati, Prakses 

14. Sp ja demonstr t zinātnisku pieeju probl mu 
risināšanā. 

Muzikoloģija, Bakalaura darbs, Psiholoģija, 
Uz m jdarbības pamati  

15. Sp ja sazināties valsts valodā un vismaz divās 
svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra, 
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču 
valoda 

16. Sp ja nodrošināt darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu 
prasības. 

Uz m jdarbības pamati 
(vides aizsardzība, civilā aizsardzība, darba 
aizsardzība) 

  



414 

 

 

17. Sp ja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu 
iev rošanu. 

Uz m jdarbības pamati (darba tiesiskās 
attiecības) 

18. Sp ja iev rot autortiesības un blakus tiesības. Uz m jdarbības pamati (autortiesības un 
blakus tiesības) 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 
1. Analiz t, salīdzināt un izv rt t dažādu laikmetu, 
stilu un žanru ska darbus, ska darbu struktūru, 
mūzikas formu, mūzikas izteiksmes līdzek us. 
 

Mūzikas forma, muzikoloģija, polifonija, 
harmonija, mūzikas v sture, orķestra stilu 
v sture 

2. Nov rt t ska darba atska ojuma tehnisko un 
māksliniecisko līmeni. 

Mūzikas forma, muzikoloģija 

3. Nodarboties ar publicistiku, mūzikas p tniecību, 
rakstīt anotācijas, kritikas, atsauksmes, sniegt 
atzinumus. 

Muzikoloģija, bakalaura darbs, prakses 

4. Sp l t vismaz vienu mūzikas instrumentu. 
 

Klaviersp le  

5. Vadīt koncertlekcijas, lasīt lekcijas. 
 

Lektora prakse, Klaviersp le, Mūzikas forma, 

Mūzikas v sture  
6. Izmantot informācijas mekl šanas un atlases 
līdzek us, 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, Uz m jdarbības pamati, Prakses  

9. Veikt darbu individuāli un komandā. 
 

Psiholoģija, Uz m jdarbības pamati, Prakses 

10. Plānot un vadīt komandas darbu.  

11. Sistemātiski pilnveidot muzikologa profesionālo 
kvalifikāciju. 

Studiju plānā paredz tie visi studiju kursi, 
Meistarklases 

12. Pārvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

13. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas sazi as 
līmenī. 

Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču 
valoda 

14. Iev rot darba aizsardzības, ugunsdrošības un 
higi nas prasības. 

Uz m jdarbības pamati 

15. Iev rot vides aizsardzības noteikumus. Uz m jdarbības pamati 
16. Iev rot darba tiesisko attiecību noteikumus. Uz m jdarbības pamati (darba tiesiskās 

attiecības) 
17. Prasme pārzināt dokumentu pārvaldības 
noteikumus un gatavot dokumentus atbilstoši tiem. 

Uz m jdarbības 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 v sture  
1.2.mākslas v sture Mākslas v sture 

1.3.filozofija  Filosofija un est tika 

1.4. reliģiju v sture Ievads kultūras analīz  

1.5. tika Pedagoga tika 
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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 Uz m jdarbības pamati 
2.5. autortiesības un blakus tiesības Uz m jdarbības pamati 
2.6. mūzikas termini valsts valodā un vismaz divās 
svešvalodās 

Mūzikas forma, Partitūras sp le, 
Klaviersp le, 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 v sture un teorija Mūzikas v sture, 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 v sture, interpretācijas stili Orķestra stilu v sture, Mūzikas v sture, 
Populārās mūzikas v sture, Džeza mūzika 

3.7. partitūru sp le un instrumentācija Partitūru sp le un instrumentācija 

3.8. skatuves runa Skatuves runa 

3.9. arhīvu prakse Arhīvu prakse 

3.10. lauka p tījumi Lauka p tījumi 
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. akad misko vai tradicionālo instrumentu 
sp le 

Klaviersp le/Tradicionālo instrumentu 
sp le 

3.16. valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

3.17. divas svešvalodas sazi as līmenī Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, 
Franču valoda (p c izv les, iev rojot 
valodas apguves p ctecību) 

3.18. darba aizsardzība Uz m jdarbības pamati 
3.19. vides aizsardzība Uz m jdarbības pamati 
3.20. darba tiesiskās attiecības Uz m jdarbības pamati 
3.21. informācijas tehnoloģijas Uz m jdarbības pamati 
3.22. zinātniskās p tniecības metodes Muzikoloģija, bakalaura darbs, Mūzikas 

forma 

3.23. muzikoloģijas attīstības strat ģija un 
plānošanas metodes 

Uz m jdarbības pamati, Muzikoloģija 

 

 

Otrā līme a 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 formul tajām bakalaura 

studiju programmu prasībām.  
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Noteikumi par otrā līme a 
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 teor tiskie 
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 kop jo studiju ilgumu 4 gadi 
pilna laika studijās. 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīz  – 1 KP 

Uz m jdarbības pamati  
(Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus tiesības, vides 
un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uz m jdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra mūzikā  – 3 KP 

Mākslas v sture – 3KP 

Filozofija un est tika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

 

Mūzikas v sture un teorija  - 36 KP 

Muzikoloģija – 1 KP 

Mūzikas v sture – 24 

Latviešu mūzikas v sture – 5 KP 

Orķestra stilu v sture – 3 KP 

Literatūras teorija  – 3 KP 

Etnomuzikoloģija 

Etnomuzikoloģija – 4 KP 

Ievads mūzikas v stur  – 1 KP 

Laikmetīgās mūzikas v sture un est tika – 2 KP 

Mūzikas v sture un teorija – 9 KP 

Latvijas mūzikas v sture – 3 KP 

Folklora – 2 KP 

Kultūras antropoloģija – 2 KP 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika – 5 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 6 KP 

Džeza v sture – 1 KP 

Vispār jā 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 izv les studiju 
kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   

 

 

 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 kredītpunkti; 

 

Mūzikas v sture 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 tika – 2 KP 

Vispār jā metodika – 1 KP 

Mūzikas teor tisko priekšmetu mācīšanas  metodika – 2  KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

Ritmika - 2 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Partitūras sp le 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 sp le – 5 KP 

Ansamblis – 9 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga tika – 2 KP 

Tradicionālās mūzikas mācīšanas metodika – 2  KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju programmas 
specializācijas prasībām. Izv loties piedāvātos studiju kursus, kursa 

apguves saturu izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot 
v rā stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padzi ināšanai vai paplašināšanai. 
 

Mūzikas v sture un teorija - 26 KP  

Klaviersp le – 12 KP 

Arhīvu prakse – 1 KP 

Lauka p tījumi – 2 KP 

Lektora prakse – 2 KP 

Redaktora prakse – 3 KP 

Publicistikas prakse – 3 KP 

Žurnālistikas prakse – 3 KP 

Etnomuzikolo ija - 26 KP 

Arhīvu prakse – 7 KP 

Lauka p tījumi – 7 KP 

Lektora prakse – 2 KP 

Redaktora prakse – 2 KP 

Publicistikas prakse – 2 KP 

Žurnālistikas prakse – 2 KP 

Tradicionālās mūzikas ansamb a prakse – 4 KP  
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9.6. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvda a ir 
diplomdarba 

(diplomprojekta) 

izstrādāšana un 
aizstāv šana un kura 
apjoms ir vismaz 12 

kredītpunktu. 

10. Studiju kursu izv li 
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. P c bakalaura programmas 
apguves piešķir piektā līme a 
profesionālo kvalifikāciju un 
profesionālo bakalaura grādu 
nozar  (profesionālās darbības 
jomā). 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Mūzikas v sture un teorija 

Mūzikas v sture un teorija – 6 KP 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāv šana – 6 KP 

 

Etnomuzikoloģija 

Kolokvijs etnomuzikoloģijā – 2 KP 

Kolektīvās muzic šanas koncerteksāmens – 4 KP 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāv šana – 6 KP 

 

Profesijas standarts Muzikologs  

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti: 
Mūzikas v sture 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 nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finans tas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem krit rijiem 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 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 m nesī 
x 12 m n. = 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 v sture, 
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 v sture, 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 

Klaviersp le, 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 v sture, 
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 
v sture, 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 sp le 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 

Klaviersp le, eks. 30  9,57 287,10 67,73 354,83 

Ievads kultūras 
analīz , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
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 
v sture, 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 sp le 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 

Klaviersp le, 
iesk. 

30  9,57 287,10 67,73 354,83 

Lauka p tījumi, 
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 

Uz m jdarbības 
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 v sture, 
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 sp le un 
instrumentācija, esk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klaviersp le, 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 

Uz m jdarbības 
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 v sture, 
eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, 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 

Klaviersp le, 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 v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispār jā 
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, 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 v sture, 
eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. 

+ 0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, 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 
v sture, iesk. 

30 : ar vid. 3 

studentiem = 

10 kst. 

9,57 95,70 22,58 118,28 

Mākslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klaviersp le, eks. 30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Mūzikas teor tisko 
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. teor t. 
priekšmetu  pedagoģ. 
prakse, iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, 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 v sture, 
eks. 

60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, iesk 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Orķestra stilu 
v sture, eks. 

30 : ar vid. 1,5 

stud. = 20 kst. + 

0,5 = 20,5 kst. 

9,57 196,19 46,28 242,47 

Filosofija un 

est tika, iesk. 
30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūz.teor t. 
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 

Izv le, 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 v sture, eks. 60 : ar vid. 6 

stud. = 10 kst. + 

0,5 = 10,5 

9,57 100,49 23,71 124,20 

Latviešu mūzikas 
v sture, eks. 

30 : ar vid. 6 

studentiem = 5 

kst. + 0,5 = 5,5 

kst. 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Filosofija un 

est tika, 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 v stur  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 

aizstāv šana, DE 

3 komisijas 

locek i x 1 st. = 
3 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Bakalaura darba 

izv rt šana, DE 

3 komisijas 

locek i x 2 st. = 
6 

9,57 57,43 13,55 70,98 

Bakalaura darba 

recenz šana, 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 ned ām) 
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Studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija  apakšprogrammas 
ETNOMUZIKOLO IJA  

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 v stur , 
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 
sp le, 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 p tījumi, 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 v sture, 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 sp le, 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 
analīz , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
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 p tījumi, 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 
v sture, 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 sp le, 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 

Uz m jdarbības 
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 p tījumi, 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 
v sture, 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 sp le, 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 

Uz m jdarbības 
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 p tījumi, 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 v sture un 
teorija, iv 

30 : 30 = 1 kst.  9,57 9,57 2,26 11,83 

Džeza v sture,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 sp le, 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 v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispār jā 
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Lauka p tījumi, 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 ansamb a 
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 v sture 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 v sture, 
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 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, 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 ansamb a 
prakse,iesk 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Lauka p tījumi, 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 v sture 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 

est tika, iesk. 
30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 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 

Izv le, 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 ansamb a 
prakse,iesk 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Lauka p tījumi, 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 v sture un 
teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

est tika, 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 
muzic šanas 
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 

aizstāv šana, DE 

3 komisijas 

locek i x 1 st. = 
3 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Bakalaura darba 

izv rt šana, DE 

3 komisijas 

locek i x 2 st. = 
6 

9,57 57,43 13,55 70,98 

Bakalaura darba 

recenz šana, 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 

ned ām) 
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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 apraksts  
ir salīdzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas adrese: www.polifonia-

tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura krit rijiem. Eiropas konservatoriju asociācijas 
izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un krit riji pamatojas uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 
līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam m s izv l jāmies Lietuvas Mūzikas un Teātra 
akad mijas un Hannoveres (Vācija) Mūzikas un drāmas universitātes īstenojamās studiju 
programmas, kurās ir senas tradīcijas muzikologu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju 
programmas ir starptautiski akredit tas un diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto 
programmu augstu kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sist mā tiek 
noteikts saska ā 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 akad mijā tiek piedāvāta radniecīga 
studiju kursu struktūra ar iedalījumu teor tiskās/praktiskās un vispārizglītojošās  studiju kursu 
da ās. Hannoveres  Mūzikas un drāmas universitātes piedāvā pamatā apgūst tikai profesionālos 
un profesionālās specializācijas kursus ar oti šauru pedagoģisko kursu ievirzi. Lai studenti 
apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas da ām, arī vi iem jābūt iepriekš jam 
sagatavotības līmenim atbilstošajos studiju kursos, kuri norādīti attiecīgi izv l tās programmas 
da ā.  

Veiktā analīze auj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā bakalaura studiju 
programma Mūzikas v sture un teorija savā pašreiz jā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  

muzikologu sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pie emtajiem standartiem.  
 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
- stud jošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 
(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiāl m: 
Stud jošo skaits studiju programmā kopā  - 25 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzek iem 
stud ja – 24 studenti, par fiziskas personas līdzek iem stud ja 1 students; 
- pirmajā studiju gadā imatrikul to stud jošo skaits – 5 studenti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzek iem – 5  studenti, par fiziskas personas līdzek iem – 0 studenti; 

-  absolventu skaits – 6 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzek iem stud ja – 6 studenti; par 

fiziskas personas līdzek iem stud ja 0 studenti. 

 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Galvenā katedras darba kvalitātes izzi as forma ir aptaujas, kurās iegūst stud jošo viedokli 
par studiju programmu konkr tu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. 

Akad miskā gada laikā aptaujā piedalījās tikai puse no muzikoloģijas specializācijas 
studentiem (studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā) . 

Apkopojot stud jošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka stud jošie pamatā ir apmierināti 
ar doc tāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu doc tāju vadībā sa em zināšanas un 
prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetenc m; 
 -  uzsākot kursu, doc tāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, inform  stud jošos arī par 
kompetences pārbaudes prasībām un krit rijiem, 
- doc tāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  

http://www.polifonia-/
http://www.polifonia-/
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- doc tāju attieksme pret studentiem ir labv līga.  
      Studenti pozitīvi v rt  iesp jas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklas s, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programmās.  
Galvenie trūkumi, kurus stud jošie atzīm  ir: 
- ne visi doc tāji nodarbībās aptv ra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 
patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski; 

Izv rt jot stud jošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas doc tāju pieejas rezultātā, 
atsevišķu studiju kursu apmekl tība visumā bija diezgan zema,  stud jošie bieži vien izv l jās 
studiju kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienm r šādai darba formai bija pozitīvi 
rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams plānot 
doc tāju izglītojošās darbības nepastarpinātu v rt šanu, t.i. par doc tāju darba rezultātiem spriest 
ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet arī izv rt jot  doc tāju 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, sekm tu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 
studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

1) 2016.gada absolventi nov rt ja p d jo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu 
p c studiju kursu svarīguma un doc šanas līme a, emot v rā piedāvātos krit rijus:  

1.1. Nov rt t studiju kursa svarīguma pakāpi piecu ba lu 
sist mā, kur: 

5 – oti svarīgs 

4 – svarīgs 

3 – vid ji svarīgs 

      2 –  nesvarīgs 

      1  – nav vajadzīgs 

1.2. Nov rt t pasniegšanas 
līmeni, kur: 

5 – oti augsts 

4 – augsts 

3 – vid js 

2 – zems 

       1 – oti zems 

 

1.3. ail   „Izmaiņas kursa apjomā” stud jošie izsaka savu viedokli, atzīm jot vajadzīgo šādā veidā: ja 
stundu skaitu attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmai ām (=). 

Studiju programma, kuras ietvaros 

Jūs apgūstat v rt jamo studiju 
kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 
līmenis 

Nepieciešamās 
izmai as studiju 

kursa apjomā 

B / Mūzikas v sture un 
teorija / Etnomuzikoloģija 

Ansamblis oti 
svarīgs 

Vid js Jāatstāj bez 
izmai ām 

B / Mūzikas v sture un 
teorija / Etnomuzikoloģija 

Arhīvu prakse oti 
svarīgs 

Vid js Jāatstāj bez 
izmai ām 

B / Mūzikas v sture un 
teorija / Etnomuzikoloģija 

Etnomuzikoloģija Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 
izmai ām 

B / Mūzikas v sture un 
teorija / Etnomuzikoloģija 

Mūzika reliģijā  
(tematiskā da a) 

Vid ji 
svarīgs 

oti augsts Jāatstāj bez 
izmai ām 

 

2) Otra aptaujas anketa tika izstrādāta ar m rķi, lai  noskaidrotu  absolventu apmierinātību ar 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akad mijas studiju vidi kopumā.   

     Studiju vides nov rt juma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labv līga, radoša 
un v rsta uz abpus ju sadarbību.  
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8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
            2015./2016.akad miskajā gadā JVLMA Stud jošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 
iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpināja rūp ties par stud jošajiem, rīkojot dažādus pasākumus 
un finansiāli atbalstot vi u radošās aktivitātes.  Pārskata periodā Stud jošo pašpārvalde arī 
organiz ja konkursus par finans juma piešķiršanu stud jošo radošajiem braucieniem, sedza dalības 
maksu stud jošajiem, kuri piedalījās un pārstāv ja JVLMA Biķernieku pusmaratonā 2016.gada 30. 

aprīlī. 
      emot v rā stud jošo ilgstošo neapmierinātību ar vairāku studiju kursu satura īstenošanu, kopā 
ar Studiju programmu direkcijas vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padzi ināta vairāku doc tāju 
darba kvalitātes izv rt šana. Stud jošo pašpārvaldes inici to aptauju rezultātā notikusi pedagogu 
mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras vesture.    

  Pašpārvalde bija izvirzījusi stud jošo pārstāvjus JVLMA koleģiālajās institūcijās: Stipendiju 
komisijā darbojās A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Senātā - A.Ašmane, 

.Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisijā - J.Bimbere, JVLMA Gada balvas 

komisijā - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grupā par ASIMUT sist mas ieviešanu JVLMA 
pārstāv ja A.Ašmane. Stud jošo pašpārvalde piedalījās otrā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” 
rīkošanā JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju 
balvas 24. JVLMA labākā kameransamb a konkursā. Atv rto durvju dienā Stud jošo pašpārvalde 
aicināja stud jošos muzic t neierastās akad mijas vietās, kā rezultātā pie galvenās ieejas skan ja 
Johana Sebastiana Baha čella svītas, kā arī mūzika ģitāras un kokles atska ojumā. Rīkoti arī vairāki 
tradicionāli JVLMA pasākumi – balle 1.septembrī, balle p c JVLMA un Swedbank Gada balva 

2015 pasniegšanas ceremonijas, kā arī izlaidumā. Stud jošo pašpārvalde turpināja sadarbību ar 
Latvijas Mākslas akad mijas (LMA) un Latvijas Kultūras akad mijas (LKA) stud jošo 
pašpārvald m, kā arī piedalījās Latvijas Studentu apvienības darbā, apmekl jot regulārās LSA 
Domes s des, kur tiek pārstāv ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgad jā LSA Kongresā, gan 
apmekl jot dažādu darba grupu un pašpārvalžu vadītāju s des. Pārstāvot JVLMA Stud jošo 
pašpārvaldi Latvijas Valsts Simtgades sv tku Jauniešu rīcības komitejā, kopīgi ar LMA un LKA 

pašpārvald m veidots pasākums „Baltā galdauta sv tki – #man4maijs”, kas 2016. gada 4. maijā 
norisinājās LMA teritorijā un guva plašu rīdzinieku un pils tas viesu atsaucību un uzmanību, 
piedaloties mūsu organiz tajās dažādās aktivitāt s, tādejādi gūstot plašāku informāciju par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu. 

        Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 
 Muzikoloģijas katedra, izv rt jot līdz šim paveikto profesionālās bakalaura studiju programmas 

Mūzikas v sture un teorija īstenošanā, kā prioritārus turpmākajā darbā  joprojām izvirza šādus 
ilgtermi a uzdevumus: 

 regulāri aktualiz t bakalaura un maģistra studiju programmas saturu, 
piev ršot uzmanību citu valstu pieredzei līdzīgu studiju programmu realizācijā un apsverot 
iesp jas integr t šo pieredzi JVLMA bakalaura un maģistra studiju programmās; 

 paplašināt iesp jas stud t programmā plašākam studentu skaitam, 
sabalans jot studiju programmas m rķus, uzdevumus un rezultātus ar darba tirgus piedāvājumu 
un iesp jām; īpaši šis uzdevums tiek attiecināts uz profesionālās augstākās izglītības bakalaura 
studiju programmas Mūzikas v sture un teorija divām apakšprogrammām – Mūzikas v sture, 
teorija un žurnālistika un Etnomuzikoloģija. 

 intensific t topošo muzikologu radošā un p tnieciskā darba aktivitātes, 
iesaistoties un inici jot konkr tus radošos un p tnieciskos projektus; 

 turpināt sistemātiski strādāt pie akad miskā personāla atlases, 
atjaunošanas, apmācības un attīstības politikas, piesaistot aktīvus un radošus nozar  strādājošus 
muzikologus, kā arī studiju programmas absolventus; 

 katedras attīstības strat ģiju balstīt uz augsti kvalific ta akad miskā personāla 
dinamisku darbu Mākslas zinātnes muzikoloģijas apakšnozares mūsdienu pieredzes un darba 
virzienu kontekstā. 
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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.līme a profesionālā kvalifikācija) 
3) Studiju programmas m rķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līme a profesionālo 
horeogrāfu sagatavošanu, kuri ir apguvuši horeogrāfijas mākslas zināt u teor tiskajos 
pamatos sak otas, horeogrāfa profesijas standartam atbilstošas, praktiski piem rojamas 
profesionālās zināšanas, ir sp jīgi konkur t horeogrāfu profesionālajā vid  Latvijā un 
ārvalstīs, motiv ti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības 
telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, iev ro humanitātes, demokrātiskuma, 
zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma 
principus, respekt   Latvijas tautas intereses, iek aujoties starptautiskajā kultūras aprit , 
saglabā un attīstīta nacionālās dejas mākslas mantojumu. 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integr tas studijas, kurās students var tu 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 iesp ju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiema as zinātniskās 
p tniecības 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 da as - profesionālo un 
vispārizglītojošo studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni 
tādā apjomā, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līme a horeogrāha profesijas standartā 
iestrādātajām prasībām. Students ir ieguvis zināšanas par horeogrāfijas mākslas v sturi, 
folkloru un etnogrāfiju, režijas un scenāriju veidošanu, kostīmu v sturi, baletmeistara 
mākslu, klasiskās dejas teoriju un pasniegšanas mākslu, dažādu deju v sturiskajiem stiliem 

un žanriem, dejas iestud šanas tehnoloģijām, ieguvis izpratni par horeogrāfijas nozares 
profesionālajiem terminiem, dejas izteiksmes līdzek u nozīmi mākslinieciskā t la atklāsm ,  
dejas interpretācijas pa mieniem un to daudzveidību, dejas attīstības likumsakarībām, 
zinātniskās p tniecības metod m, par deju iestud šanas metod m, par dejas tehniskā un 
mākslinieciskā līme a nov rt šanas krit rijiem, par mākslinieciskās individualitātes 
izpausmes iesp jām deju interpretācijās, par mākslinieciskā repertuāra atlases un 
koncertprogrammas veidošanas principiem, par horeogrāfa profesionālo tiku.  
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B da as - profesionālās izglītības deju pedagoga studiju kursu apguves rezultātā 
students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu dejas profesionālās vid jās 
izglītības un profesionālās ievirzes pamatizglītības un vid jās izglītības iestāžu  profesionālo 
deju priekšmetu pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un audzināšanas 
m rķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā procesa 
plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības 
motiv šanas metod m, izglītojamo sasniegumu v rt šanas tehnoloģijām, mācību materiālu 
sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo dejas mācību 
priekšmetu satura apguves metod s.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt horeogrāfijas zinātnes nozarei un 
horeogrāfa profesijai raksturīgās pamata un specializ tas zināšanas un šo zināšanu kritisku 
izpratni dejas v stur  un teorijā, profesionālās dejas mākslas attīstības tendenc s un 
likumsakarībās, horeogrāfijas nozares attīstības strat ģijā un plānošanas metod s, 
zinātniskās p tniecības metod s,  turklāt da a zināšanu – dejas mākslas attīstības v stur , 
deju kompozīciju veidošanas un interpretācijas mākslā, kā arī deju mācīšanas metodikā - 

atbilst horeogrāfa profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Horeogrāfs sp j parādīt arī dejas 
profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko j dzienu un likumsakarību 
izpratni par dejas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, par cilv ka ķerme a 
uzbūves un kustību mehānikas nozīmi saistībā ar dejas tehnikas pielietošanas principiem 

mākslinieciskā t la atklāsm , dejas apguves metod m 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 teor tiskos  un praktiskos studiju kursus ir ieguvis prasmes, kas ir 

nepieciešamas horeogrāfa pienākumu veikšanai un, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas 
līme a profesijas standartā Horeogrāfs prasmju da ā iestrādātajām prasībām.  
Horeogrāfs ieguvis prasmes: 

- radīt horeogrāfiska iestud juma koncepciju;  
- veidot režisorisko ieceri;  
- izstrādāt kompozīcijas plānu;  
- rast atbilstošus horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzek us māksliniecisko ideju 
realizācijai;  
- veidot horeogrāfiskas kompozīcijas; 
- izveidot horeogrāfiska iestud juma radošo grupu, izv l ties ieceres realizācijai atbilstošus 
izpildītājus, nov rt t dejotāja vai deju grupas tehnisko un māksliniecisko līmeni, noteikt 
horeogrāfiskās kompozīcijas piem rotību un atbilstību konkr tam dejotājam vai deju grupai; 
- izv rt t dažādu laikmetu, stilu, žanru horeogrāfiskas kompozīcijas, orient ties mūzikas 
v stures un teorijas jautājumos, izv l ties horeogrāfiskā iestud juma 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 organiz t mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos m rķus un uzdevumus; 
- motiv t un ieinteres t izglītojamos mācību darbam, ar izglītojamo iestud t un 
koncertuzvedumos izpildīt vienkāršus un vid jās sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un 
stilu dejas, panākt horeogrāfijas satura atklāsmi; 
- izv l ties, analiz t un nov rt t  mācību līdzek us (saturu, metodes un formas), veidot 
mācību metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunic šanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās 
sazi as līmenī, lietot deju un horeogrāfijas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un 
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divās svešvalodās, prot iev rot darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispār jās prasmes, kas 

saistās ar vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higi nas prasību iev rošanu 
students ir ieguvis, piedaloties JVLMA organiz tajos 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 atzi ām; 
- izskaidrot cilv ka ķerme a uzbūvi, kustību mehāniku saistībā ar skatuviskās dejas tehniku 

pielietošanas principiem; 
- sp j p tīt, attīstīt, pilnveidot un bagātināt horeogrāfisko leksiku, radīt koncepciju un veidot 
horeogrāfiskus iestud jumus; 
- sp j veidot horeogrāfisko tekstu vai kustību partitūru citos skatuves mākslas žanros vai 

multimediālos projektos (filmās, videoklipos, reklāmās, perfomanc s u.c.); 
- organiz t radošo procesu no ieceres tapšanas līdz realizācijai, izv l ties horeogrāfiskai 
kompozīcijai atbilstošu muzikālo materiālu, orient ties mūzikas teorijas jautājumos; 
- strādāt radošā komandā, iestud jot dažādu laikmetu, stilu, žanru izrādes, horeogrāfiskus 
uzvedumus un koncertprogrammas, sadarboties ar citiem horeogrāfiem, režisoriem,  
dramaturgiem, komponistiem,  mūziķiem, diriģentiem; 
- rast horeogrāfiskā iestud juma vizuālo risinājumu, sadarboties ar scenogrāfu, kostīmu 
mākslinieku, gaismu mākslinieku un izmantot jaunākās tehnoloģijas iestud jumu veidošanā; 
- analiz t un izv rt t dažādu laikmetu, stilu un žanru horeogrāfiskas kompozīcijas;  
- veidot deju žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas, radīt pozitīvu 
un radošu darba atmosf ru;  
- izstrādāt horeogrāfijas profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas 
horeogrāfijas  skolām un vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzek us, mācību saturu, 

plānot,  
- organiz t un vadīt dejas priekšmetu mācību stundas, v rt t un analiz t izglītojamo 
izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, iemācīt izglītojamajam dejas satura 
atklāsmi, izskaidrot mācīšanās pa mienus, salīdzināt deju interpretācijas, formul t mācību 
priekšmeta m rķus un uzdevumus,  
- analītiski aprakstīt informāciju, probl mas un risinājumus dejas un dejas pedagoģijas 
zinātnes nozar , horeogrāfa profesijā, tos izskaidrot un argument ti diskut t par tiem gan ar 
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.  
Sp j virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju 
probl mu risināšanā, uz emties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā 
vai vadot citu cilv ku darbu, pie emt l mumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai 

neskaidros apstāk os.  
Sp j sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko 
attiecību normu iev rošanu, 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; 
- prezent t horeogrāfijas un dejas materiālu, izmantojot POWER POINT programmu, - 

sintez t dejas un dejas pedagoģijas dažādas teor tiskās atzi as; 
- atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks , risināt probl msituācijas,  
- analiz t dažādas profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas no 
tikas viedok a;  

- veikt p tniecisko darbu horeogrāfijas nozar  pamatzināšanu līmenī.  
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Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analiz t 
informāciju dejas un dejas pedagoģijas jomā un to izmantot, pie emt l mumus un risināt 
probl mas horeogrāfa profesijā, parādīt, ka izprot horeogrāfa un dejas pedagoga 
profesionālo tiku, izv rt t 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 uz em personas, kuras ir apguvušas vispār jo vid jo izglītību vai 

profesionālo vid jo izglītību un nokārtojušas uz emšanas papildu prasības mūzikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes vid jās izglītības programmas nosl guma prasību 
apjomā    

Uz emšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 

centraliz tie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un Svešvaloda, iz emot 
personas, kuras vid jo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 
ieguvušas vid jo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.  

Personas, kuras ieguvušas vid jo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 
ieguvušas vid jo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centraliz to 
eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vid jās izglītības 
gala pārbaudījumu v rt jumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais 
v rt jums nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduv ji” (10 ballu sist mā) vai 3 - “viduv ji” (5 
atzīmju sist mā). 
        Lai konstat tu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA 
profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu 
prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padom  saska otajām prasībām.  
       Papildu prasību pārbaudījumi: 

Horeogrāfija apakšprogrammās Deju horeogrāfija, Baleta horeogrāfija: 

 radošais konkurss Dejas kompozīcija – mūzikas materiālam atbilstošas 
patstāvīgas kompozīcijas izveide;  

 klasiskā deja – treni stunda klasiskās dejas prasmju pārbaudei 
profesionālās vid jās izglītības nosl guma prasību līmenī;  

 kolokvijs specialitāt  
 

2.6.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 
sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izv les vai brīvās izv les da ām, 
norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 
Studiju programmas saturs sakārtots 5 da ās. 

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 da as profesionālie studiju kursi abām specializācijām 
(baleta horeogrāfija un deju horeogrāfija) ir identiski.  
Profesionālo studiju kursu blokā ir iek auti: 
teor tiskie kursi – ECTS 36 KP apjomā, kuri nodrošina horeogrāfa 
pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, tie ir: Folklora un 
etnogrāfija, Dejas v sture, Režijas pamati un scenogrāfija,  
Kostīmu v sture, Mūzikas v sture, Mūzikas teorija;    
praktiskās da as kursi – ECTS 78 KP apjomā, kuru apguves rezultātā 
jaunais speciālists iegūst horeogrāfa darbam  nepieciešamās  kopīgās 
prasmes, kuras ir noteiktas horeogrāfa profesijas standartā. Šīs 
prasmes studenti apgūst Dejas kompozīcijā, Klasiskās dejas teorijā 
un praks , Modernajā dejā, Latviešu dejā, Džeza dejā, Funkcionālajā 
anatomijā 

Abu specializāciju studenti obligātās da as studiju kursos iegūtās 
zināšanas un prasmes aprob  praks , kuras apjoms ir ECTS 24 KP. 
Prakses darba uzdevumi galvenokārt saistās ar Dejas kompozīciju 

veidošanu un modernās dejas iestud šanu.  
2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, 
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Uz m jdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu 
izstrādes un vadīšanas pamati), Ievads kultūras analīz , Literatūra 
mūzikā, Mākslas v sture, Filozofija un est tika, Pedagoga tika, 
Svešvaloda nodrošina zināšanu padzi ināšanu humanitāro un sociālo 
zināt u nozar , attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiema as.  

 
B daļa – 

ierobežotās 
izvēles daļa  
(specializācijas 
daļas kursi )   
45 ECTS  KP 

 
B da as abu specializāciju kopīgo studiju kursu saturs sniedz deju 
pedagogam nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai augstākās 
profesionālās kvalifikācijas horeogrāfs var tu veikt deju pedagoga 
pienākumus profesionālās, profesionālās ievirzes vai interešu  
izglītības iestād s.  
Šo kursu apguve horeogrāfam paver plašākas darba tirgus iesp jas, 
kā arī veicina augsti kvalific tu speciālistu integr šanos 
profesionālās izglītības sist mā. 
Teor tiskā da a– 19,5 KP, studiju kursi: Psiholoģija (t.sk. sociālā 
psiholoģija), Pedagoģija, Vispār jā metodika, Dejas mācību 
priekšmetu mācīšanas metodika. 
 Praktiskā da a –  4,5  KP: Pedagoģiskā prakse 

B da a –specializācija baleta horeogrāfija  
Praktiskā da a – 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 da a  - specializācija deju horeogrāfija 

Praktiskā da a – 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 izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju programmas 
specializācijas satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu 
saturs dod iesp ju padzi ināt vai paplašināt zināšanas un prasmes, 
kas nepieciešamas horeogrāfa specializācijas jomās – modernās 
dejas, sarīkojumu dejas, klasiskās dejas, stepa, hip-hopa, v sturiskās 
dejas, kā arī džeza dejas iestud šanas 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 teor tisko zināšanu un 
praktiskās darbības vienotību.   

 

Valsts 

pārbaudījumi 
sastāda 

18 ECTS KP 

 

 

specializācijas: baleta horeogrāfija,  deju horeogrāfija  
Kolokvijs specializācijā, mūzikas v stur  un teorijā,  Horeogrāfiska 
iestud juma sagatavošana  un aizstāv šana 
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Studiju plāns 
 

Saīsinājumu apzīm jumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i – ieskaite;  

E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa (obligātā)  –  144 KP  

 

I. Profesionālie studiju kursi – 114 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām –  36 KP 
Folklora un 

etnogrāfija 

4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Dejas v sture 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 
v sture 

4,5 G 60 60      30i/ 

1,5 

30E/3  

Mūzikas 
v sture 

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 
analīz  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uz m jdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesības un 
blakus tiesības, 
vides un civilā 
aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūras 
v sture 

4,5 P 90 30     15i/ 

3 

15i/ 

1,,5 

    

Uz m jdarbības 
pamati 

(Projektu 

izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

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

1,5 

20/10i/ 

3 

    

Mākslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

est tika 

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
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

B daļa – (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     

Vispār jā 
metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Dejas 

pasniegšanas 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga tika 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     

V sturiskā 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    

V sturiskās 
dejas 

3 G 50 30     30i/3    

Ritmika 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Somatiskās 
treni u 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 v stur  
un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Horeogrāfiska 
iestud juma 
sagatavošana  
un aizstāv šana 

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 krit riji un v rt šanas metodes 
studiju rezultātu sasniegšanai un nov rt šanai, pārbaudes formas un kārtība). 

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organiz tas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 

kursu apraksta plānojumam, doc tāji plūsmu un grupu nodarbības struktur  lekciju, semināru, 
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika 
izv rt tas un konkretiz tas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un 
patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves nosl guma studentu 
zināšanu un prasmju nov rt šanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā 
atspogu otas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un norise, 
noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un 
v rt šanas nosacījumi, v rt šanas krit riji, kā arī apelācijas kārtība.   

Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir oti atšķirīgi, 
katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formul tas katra studiju kursa aprakstā.   

    Palielinoties stud jošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iesp jām. E-vid  stud jošie var apgūt studiju kursu saturu, sa emt doc tāju 
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

JVLMA stud jošo izglītošanā liela nozīme ir teor tiskā un praktiskā darba vienotībai, 
mākslinieciskās un pedagoģiskās prakses darba plānošanai un tās norisei. Prakse tika plānota 
līdztekus teor tiskajām un praktiskajām nodarbībām un organiz ta saska ā ar nosl gtajiem prakses 
līgumiem un individuālajām prakses darba programmām. Praksi īstenojām gan atklāto koncertu 
formā Mūzikas akad mijā un ārpus tās, mācību stundu vai kolektīvās muzic šanas nodarbību veidā 
mūzikas izglītības iestād s. Vairāki studenti ir iesaistījušies praktiskajā darbā profesionālajos 
kolektīvos – LNO baleta trupā, deju kolektīvu vadītāju statusā, izglītības iestād s interešu izglītības 
pulci u darbā. 

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izv les da ai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi studenti 
iegūst tiesības  strādāt par dejas priekšmetu pedagogu profesionālajās izglītības iestād s. M rķtiecīgi 
ir strādājuši pedagoģijas kursu doc tāji. Ar vairākām iestād m – Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu, 
Latvijas Nacionālo operu, ar izglītības iestād m ir nosl gti sadarbības un pedagoģiskās prakses 
līgumi. Līgumā ir noteikti prakses m rķi un uzdevumi, prakses sasniegumu v rt šanas kārtība, 
noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saska ā ar Ministru 
kabineta noteikumiem.  

Vērtēšanas sistēma Studiju rezultātu v rt šana notiek saska ā ar studiju programmā un studiju kursu 
aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju procesa 

organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarp jas doc tāju  un studentu  sadarbības, no 
studentu un doc tāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izv rt šanas.  

Studiju rezultātu v rt šanā ir iesaitīti gan doc tāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju 
rezultātus apspriež, izv rt  un pie em l mumus par studiju darba pilnveidi katedru  s d s. Par l mumu 
izpildi sistemātiski tiek zi ots katedras s d , atsevišķus jautājumus apspriež un pie em l mumus Senāts. 
Studentu kompetence tika v rt ta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskait s, koncertos. 
Studiju programmas nosl gumā – valsts pārbaudījumos. V rt šanas veidi ir noteikti studiju plānos, 
v rt šanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar kompetences v rt šanas 
sist mu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā.  

V rt šanas pamatprincipi 
V rt jot otrā līme a profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, iev ro šādus 

pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju v rt šanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas m rķiem un 
uzdevumiem, kā arī studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai izglītības 
sasniegumu v rt šanai; 

- v rt juma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu v rt jumu studiju plāna A da as, B 
da as, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju  kursos. 

  V rt šanas pamatformas 

Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organiz tu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
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V rt šanas krit riji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skalā: 
1)  oti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves līmenis (8 – “ oti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vid js apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandrīz viduv ji”); 
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ oti vāji”, 1 – “ oti, oti vāji”).    
Ieskait  studiju kursa apguves līme a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts - 

“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 izp ti īsteno un  

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 
ministrija sadarbībā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāp c JVLMA 
absolventu nodarbinātībai ir radītas plašas iesp jas. Horeogrāfi strādā kultūras institūcijās par 
horeogrāfijas un deju speciālistiem, kultūrizglītības iestād s 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; 
     - Vispār jās 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 finans tā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izv rt šana un 
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realiz ja 
Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.akad miskajā gadā 

izv rt ja studiju virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju 
programmu Horeogrāfija. Studiju virziena Mākslas studiju programmas v rt ja par četrām 
galvenajām v rt šanas grupām:  

1. Kvalitāte;  
2. Resursi;  

3. Ilgtsp ja;  
4. Sadarbība un pārklāšanās  

iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):  
 M rķi un uzdevumi;  
 Studiju saturs un organizācija;  
 Studijas un zināšanu nov rt šana;  
 Studiju nodrošinājums un vadība;  
 Personāla un stud jošo zinātniskās p tniecības (radošais) darbs;  
 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  
Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīm ta 

studiju programmas īstenošanas kvalitāte. Nov rt jot studiju programmas īstenošanas procesu un 
rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes horeogrāfus  un 
nozares pedagogus, jaunie speciālisti ir sp jīgi iek auties 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
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 j dzieniem, 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 

v sture 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir guvis izpratni par 
dejas mākslas attīstības tendenc m, dejas veidu skolām, 
žanriem, stilu rašanos, to tapšanas un veidošanās procesiem no 
aizv stures 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 sv tku 
uzvedumu u.c.) pamatprincipiem, režijas veidošanos un nozīmi 
inscen jumā, teātra mākslas v stures galvenajiem attīstības 
posmiem, literatūras dramaturģijas un teātra kopsakarībām, 
inscen juma tehnoloģijas aspektiem, radošajām personībām – 

režisoriem, aktieriem, baletmeistariem u.c. 
Kostīmu 
v sture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss veido izpratni par t rpa attīstības gaitu dažādos 
gadsimtos, sniedz zināšanas par visu laikmetu t rpu mainīgumu, 
stila apģ rbu kopformās un deta ās, t rpu piederumos, 
dārglietās un modes aksesuāriem, to saderību un pielietojuma 
atbilstību lomai. 

Mūzikas 
v sture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par horeogrāfijas mūzikas 
attīstības procesiem pasaules mūzikas kultūrā no antīkā 
laikmeta līdz mūsdienām, par konkr tiem deju mūzikas 
žanriem, par mūzikas stilistiskajām tendenc m. Studiju kursa 
apguves rezultātā students ir ieguvis  prasmes lietot mūzikas 
v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt un atšķirt 
nozīmīgākos mūzikas žanrus, dažādu laikmetu mūzikas stilu 
reprezentantus, konkr tus vi u ska darbus, atlasīt un izmantot 
mūzikas materiālu  konkr tās horeogrāfijas veidošanai. 

Mūzikas 
teorija 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par mūzikas valodas 
pamatelementiem, mūzikas izteiksmes līdzek iem, 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 sp j patstāvīgi rast un 
veidot horeogrāfiskā iestud juma ideju un sižeta risinājumu, 
izv l ties muzikālo materiālu, radoši strādāt ar horeogrāfiskā 
iestud juma izpildītājiem, analiz t un v rt t horeogrāfiskos 
iestud jumus, iegūt informāciju par horeogrāfijas mākslas 
attīstību, virzieniem, jaunākām darba metod m, izv l ties un 
sastādīt horeogrāfiskā iestud juma 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 atmosf ru kopdarbā ar izpildītājiem, 
pielietot atbilstoša stila, laikmeta, rakstura un žanra dejas 
iestud šanas darba metodes un pa mienus.  

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 
treni stundu organizāciju, dejas tehnikas mācīšanas metod m 
un pa mieniem. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Latviešu 
deja 

6 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu dejas attīstības 
v sturi, izcilākiem horeogrāfiem, vi u darbību, sasniegumiem, 
deju kopām un to v sturisko attīstību, Latvijas deju sv tku 
v sturi.   

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, 
sp j organiz t un vadīt džeza dejas treni stundas, prot lietot 
džeza dejas tehnikas mācīšanas metodes un pa mienus. 

Funkcionālā 
anatomija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz ieskatu par cilv ka ķerme a uzbūvi,  
organisma sist mu adaptācijas sp jām dažādām slodz m, 
fizisko slodžu doz šanu un v rt šanu, balsta kustību sist mu, 
balsta sist mas attīstības nozīmi, ķerme a attīstības negatīvajām 
izmai ām un sekām, optimālajiem ķerme a korekcijas 
pa mieniem. 

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, krit rijiem un avotiem, par normām mūsdienu 
latviešu valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas 
(kulturālas) valodas pazīm m, par valodas / runas etiķeti un 
tiku.  

Studiju kursā students iegūst prasmes un iema as 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 
analīz  

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras v stures attīstības 
aspektā par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to 
izplatību, ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un 
sabiedrības mijiedarbību dažādās reliģiskajās sist mās, reliģijas 
p tnieku un kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām 
atzi ām, dažādām tiskām sist mām, kas veidojušās attiecīgo 
reliģiju izplatības areālos. 

Uz m j-
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 sist mu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispār jiem 
noteikumiem, starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma 
nepieciešamību un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, 
darba tiesisko attiecību nodibināšanu, darba tiesisko attiecību 
ilgumu, darbinieku saistības vispār jiem noteikumiem, darba 
dev ja pienākumiem un tiesībām, darba samaksas sist mu, 
darba un atpūtas organizācijas pamatprincipiem. 

 

Literatūras 

v sture 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas 
un pasaules literatūru kultūras v stures attīstības kontekstā, 
izcilākajiem dai darbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā 
teksta interpretācijas iesp jām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j: 
- apzināties izv rt t literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izv rt t literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes 

līdzek u lietojuma nozīmi ska darba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu 
apguv . 

Uz m j-
darbības 
pamati 

(Projektu 

izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā 
savstarp ji saistītu uz m jdarbību kopumu tirgus saimniecības 
apstāk os, nozares darbību reglament jošiem tiesībaktiem, 
ekonomiskās darbības mode iem, pārvaldības veidiem, mūzikas 
projektu izveides būtību 

Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi 
sagatavot un vadīt mūzikas projekta realizāciju. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mākslas 
v sture 

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 savstarp jo attiecību mai u Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos 
Rietumeiropas kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendenc m;  
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas mai u p c Otrā 
pasaules kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas 
virzieniem. 

Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi 
salīdzināt un v rt t 20.gs. vizuālās un ska u mākslas attīstības 
tendences, formul t savu viedokli. 

Filozofija 

un est tika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 
filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 
filozofiskās domas attīstību dažādos v sturiskajos laikmetos,  
filozofisko probl mu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 
tendenc m Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j analiz t un 
salīdzināt atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt 
filozofijas zinātnes aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padzi ina savas 

zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstāk os nodrošina brīvu 
komunic šanos 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 iestud juma risinājumu, izv l ties muzikālo 
materiālu, radoši strādāt ar horeogrāfiskā iestud juma 
izpildītājiem, praktiski izmantot  jaunākās darba metodes, 
izv l ties un sastādīt horeogrāfiskā iestud juma repertuāru.  

Modernā deja 3 G 1 sem. E Studiju kurss aprob  iegūtās zināšanas par modernās dejas 
tehnikām, praktiskajā darbībā nostiprina mūsdienu dejas 
treni stundu organizācijas un tehnikas mācīšanas metodes un 
pa mienus. 

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 teor tiski būtiskākos vispār jās, attīstības, personības 
un sociālās psiholoģijas jautājumus,  sp j tos 

ilustr t ar praktiskās pieredzes piem riem; 
* sp j sintez t attīstības un personības psiholoģijas dažādas 
teor tiskās atzi as, piem rojot dažādām pedagoģiskajām 
situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iema as savas personības un 
profesionālās darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks , 
prot risināt probl msituācijas; 
* prot noteikt audz k u individuālās īpatnības, p tīt un analiz t 
audz k u personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 
nozar , sp j to analiz t un izmantot praks . 
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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 praks  mācīšanas un mācīšanās teorijas;  
* prot izvirzīt m rķus sev un audz k iem, plānot to 
sasniegšanu; 
* sp j organiz t mācību un audzināšanas darbu saska ā ar 
izvirzītajiem m rķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispār jās mācību metodes, mācību stundas 
veidošanas principus; 
* sp j sadarboties ar kol ģiem, audz k u vecākiem un 

sabiedrību: 
* sp j veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* sp j izv rt t un veicināt audz k u izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praks . 

Vispār jā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 
valstu izglītības sist mu, par izglītības iestāžu struktūru un to 
darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 
programmu ieviešanu un nov rt šanu, par izglītības iestād  
nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  
 

Dejas 

pasniegšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teor tiskās zināšanas un 
praktiskās iema as dejas mācīšanas metodikā, dejas nodarbību 
organizācijas principus, dejas stundu tipus, veidus, stundu 
mode us, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, audz k u  sasniegumu v rt šanas 
veidus, formas, krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga 

tika 

3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par tikas pamatkategorijām, 
tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 
v sturiskos laikmetos, tikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 
tikumības probl mām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 
prasm m. 

Praktiskā daļa – 10,5 KP 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teor tiskās  zināšanas aprob  pedagoģiskajā 
praks  ar mūzikas un mākslas skolu dejas klases audz k iem, 
Rīgas horeogrāfijas skolā, interešu izglītības programmās 
saska ā ar pedagoģiskās prakses darba programmu.  
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Laikmetīgās 
horeogrāfijas 
repertuārs 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students izprot mūsdienu 
horeogrāfa dai rades principus, prot atšķirt dažādu horeogrāfu 
radošo rokrakstu, individuālo kustību stilu, kompozīciju 
struktūras veidošanas pa mienus, students ir apguvis 
laikmetīgās horeogrāfijas iestud jumu fragmentus un prot tos 
iestud t ar citiem dalībniekiem. 

Somatiskās 
treni u 
metodes 

3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students sp j uzlabot sava 
ķerme a kustību koordināciju, ķerme a ideokin zi, apzinās 
savu ķermeni telpā un laikā, uzlabot ķerme a 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 dai rades principus, prot atšķirt dažādu horeogrāfu 
radošo rokrakstu, individuālo kustību stilu, kompozīciju 
struktūras veidošanas pa mienus, students ir apguvis klasiskās 
horeogrāfijas iestud jumus un prot tos iestud t ar citiem 
dalībniekiem. 

Somatiskās 
treni u 
metodes 

3 G 1 sem. E Prakses darba rezultātā students sp j uzlabot sava ķerme a 
kustību koordināciju, ķerme a ideokin zi, apzinās savu ķermeni 
telpā un laikā, uzlabot ķerme a stāju, kustību amplitūdu un 
plastiku, attīstīt kustību izteiksmību. 
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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 pa mienus, prot iestud t 
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 

līdzek u 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 da as (ierobežotā izv le) specializācijas baleta 

horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas 
pedagoga/deju kopu vadītāja  studiju kursi 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E 

Vispār jā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i 

Dejas 

pasniegšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoga 

tika 

3 P 1 sem. i 

Praktiskā daļa – 10,5 KP 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Skatīt B da as (ierobežotā izv le) 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 

v sturi, izcilākiem horeogrāfiem, vi u 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, sp j organiz t un 
vadīt džeza dejas treni stundas, prot lietot džeza dejas tehnikas 
mācīšanas metodes un pa mienus. 

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 demonstr t latviešu dejas 
elementus, iestud t latviešu deju ar deju kopu. 

V sturiskā 
deja 

3 G 1 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes veidot v sturiskās dejas 
horeogrāfiju, kursa ietvaros apgūst prasmes demonstr t 
v sturiskās dejas elementus, iestud t deju ar deju kopu. 

Cittautu 

tautas dejas 
4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aprob  iegūtās zināšanas par cittautu tautas dejas 

attīstības v sturi, izcilākiem horeogrāfiem, vi u darbību, 
sasniegumiem, cittautu tautas dejas žanra populariz šanu 
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, 
sp j organiz t un vadīt džeza dejas treni stundas, prot lietot 
džeza dejas tehnikas mācīšanas metodes un pa mienus. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

Modernā 
deja 

3 G 1 sem. i  

Izv loties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā 
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padzi ināšanai 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 

V sturiskās 
dejas 

3 G 1 sem. i 

Ritmika 3 G 2 sem. i 

Somatiskās 
treni u 
metodes 

3 G 2 sem. i 

Džeza deja 3 G 1 sem. i 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specializācijā, 
mūzikas 
v stur  un 
teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integr  iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padzi ina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

 

Horeogrāfiska 
iestud juma 

(Diplomdarba/  

uzveduma) 

sagatavošana  
un aizstāv šana 

15 I 

 

1 sem. DE Students DE pierāda savas prasmes māksliniecisku ideju 
realiz t horeogrāfiskajā uzvedumā: 
izveidot deju uzveduma horeogrāfiju, aprakstīt to, iestud t 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 reglament  speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 
programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līme a 
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.līme a 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 iestud jumus, ar 
horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzek u palīdzību pauž idejas un realiz  radošus projektus, 

piedalās horeogrāfijas mākslas attīstības procesos, pārzina un orient jas izv l tajā dejas 
mākslas žanrā, to izkopj un pilnveido, orient jas dejas mākslas stilu un žanru daudzveidībā, 
apguvis teor tiskās zināšanas un ieguvis praktiskās iema as dejas tehnikās. 
     Horeogrāfs strādā kultūras un izglītības jomas uz mumos 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. Sp ja pielietot zināšanas horeogrāfijas mākslas 
jomā, kas pamatojas gan uz nozares tradīcijām, gan 
jaunākajām nozares atzi ām. 

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 

Kostīmu v sture, Mūzikas v sture, Mūzikas 
teorija, Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza 
deja, Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 
Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu 
tautu dejas, V sturiskā deja, Klasiskā deja 

2. Sp ja izskaidrot cilv ka ķerme a uzbūvi, kustību 
mehāniku saistībā ar skatuviskās dejas tehniku 
pielietošanas principiem.  

Funkcionālā anatomija, Dejas kompozīcija, 
Klasiskās dejas teorija un prakse 
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3. Sp ja p tīt, attīstīt, pilnveidot un bagātināt 
horeogrāfisko leksiku. 

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 
Kostīmu v sture, Mūzikas v sture, Mūzikas teorija, 
Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza deja, 
Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 
Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu tautu 
dejas, V sturiskā deja, Klasiskā deja 

4. Sp ja radīt koncepciju un veidot horeogrāfiskus 
iestud jumus. 

Dejas kompozīcija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 
Funkcionālā anatomija 

5. Sp ja veidot horeogrāfisko tekstu vai kustību partitūru 
citos skatuves mākslas žanros vai multimediālos 
projektos (filmās, videoklipos, reklāmās, perfomanc s 
u.c.). 

Dejas kompozīcija, Režijas pamati un scenogrāfija, 
Mākslas v sture, Uz m jdarbība (kultūras projekti), 
Prakse 

6. Sp ja organiz t radošo procesu no ieceres tapšanas 
līdz realizācijai. 

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 
Kostīmu v sture, Mūzikas v sture, Mūzikas teorija, 
Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza deja, 
Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 
Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu tautu 
dejas, V sturiskā deja, Klasiskā deja 

7. Sp ja izv l ties horeogrāfiskai kompozīcijai atbilstošu 
muzikālo materiālu, orient ties mūzikas teorijas 

jautājumos, sadarboties ar komponistiem, mūziķiem, 
diriģentiem. 

Mūzikas v sture, Mūzikas teorija, Deju kompozīcija, 
Prakse 

8. Sp ja rast horeogrāfiskā iestud juma vizuālo 
risinājumu, sadarboties ar scenogrāfu, kostīmu 
mākslinieku, gaismu mākslinieku un izmantot jaunākās 
tehnoloģijas iestud jumu veidošanā. 

Uz m jdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse 

9. Sp ja strādāt radošā komandā, sadarboties ar citiem 
horeogrāfiem, režisoriem,  dramaturgiem, komponistiem, 
iestud jot dažādu laikmetu, stilu, žanru izrādes, 

horeogrāfiskus uzvedumus un koncertprogrammas. 

Uz m jdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse 

10. Sp ja analiz t un izv rt t dažādu laikmetu, stilu un 
žanru horeogrāfiskas kompozīcijas. 

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 

Kostīmu v sture, Mūzikas v sture, Mūzikas teorija, 
Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza deja, 
Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 
Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu tautu 
dejas, V sturiskā deja, Klasiskā deja 

11. Sp ja veidot deju žanra māksliniecisko repertuāru un 
sastādīt koncertprogrammas. 

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 
Kostīmu v sture, Mūzikas v sture, 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. Sp ja uz emties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu 
individuāli, komandā vai vadot citu cilv ku darbu. 

Uz m jdarbības pamati, Psiholoģija, Pedagoģija, 
Prakse  

13. Sp ja pie emt l mumus un rast risinājumus mainīgos 
vai neskaidros apstāk os. 

Uz m jdarbības pamati, Pedagoģija, Psiholoģija, 
Prakses 

14. Sp ja demonstr t zinātnisku pieeju horeogrāfijas 

probl mu risināšanā. 
Folklora un etnogrāfija, Dejas v sture, Režijas pamati 
un scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 
Kostīmu v sture, Mūzikas v sture, Mūzikas teorija, 
Dejas kompozīcija, Filosofija un est tika, Ievads 
kultūras analīz , Mākslas v sture, Uz m jdarbības 
pamati, Psiholoģija  

15. Sp ja sazināties valsts valodā un vismaz divās 
svešvalodās. 

Latviešu valodas kultūra, 
Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u valoda, Franču 
valoda 

16. Sp ja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības 
un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Uz m jdarbības pamati 
(vides aizsardzība, civilā aizsardzība, darba 
aizsardzība) 

17. Sp ja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu 
iev rošanu. 

Uz m jdarbības 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. Radīt horeogrāfiska iestud juma koncepciju, veidot 
režisorisko ieceri, izstrādāt kompozīcijas plānu. 

Folklora un etnogrāfija, Režijas pamati un 
scenogrāfija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 
Kostīmu v sture, Mūzikas v sture, Mūzikas teorija, 
Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza deja, 
Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 
Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu tautu 
dejas, V sturiskā deja, Klasiskā deja 

2. Rast atbilstošus horeogrāfijas mākslas izteiksmes 
līdzek us māksliniecisko ideju realizācijai. 

Dejas kompozīcija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 

Dejas v sture, Mūzikas v sture, Mūzikas teorija, 
Režijas pamati un scenogrāfija 

3. Veidot horeogrāfiskas kompozīcijas.  Dejas kompozīcija 

4. Izveidot horeogrāfiska iestud juma radošo grupu, 
izv l ties ieceres realizācijai atbilstošus izpildītājus, 
nov rt t dejotāja vai deju grupas tehnisko un 
māksliniecisko līmeni, noteikt horeogrāfiskās 
kompozīcijas piem rotību un atbilstību konkr tam 
dejotājam vai deju grupai. 

Uz m jdarbības pamati (kultūras projekti),  
Dejas kompozīcija, Klasiskās dejas teorija un prakse, 

Mūzikas v sture, Mūzikas teorija, Režijas pamati un 
scenogrāfija, Funkcionālā anatomija 

5. Orient ties dejas teorijas un dejas v stures jautājumos, 
izv rt t dažādu laikmetu, stilu, žanru horeogrāfiskas 
kompozīcijas. 

Klasiskās dejas teorija un prakse, Dejas v sture, 
Dejas kompozīcija, Latviešu deja, Džeza deja, 
Modernā deja, Klasiskā baleta repertuārs, 
Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Citttautu tautu 
dejas, V sturiskā deja, Klasiskā deja  

6. Orient ties mūzikas v stures un teorijas jautājumos, 

izv l ties horeogrāfiskā iestud juma koncepcijai atbilstošu 
muzikālo materiālu. 

Mūzikas v sture, Mūzikas teorija, Dejas kompozīcija, 
Prakse 

7. Strādāt darošā komandā, sadarboties ar komponistu, 
dramaturgu, režisoru, diriģentu, scenogrāfu, kostīmu 
mākslinieku un citiem radošā  projekta dalībniekiem. 

Psiholoģija, Uz m jdarbības pamati, Prakse 

8. Veikt darbu individuāli. Dejas kompozīcija, Prakse 

9. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt grupā. Psiholoģija, Pedagoģija, Uz m jdarbības pamati, 
Prakses 

10. Veidot pozitīvu saskarsmi, iev rot tikas un uzvedības 
normas. 

Psiholoģija, Pedagoģija, Pedagoga tika, 
Uz m jdarbības pamati, Prakse 

11. Izmantot informācijas mekl šanas un atlases līdzek us, 
lietot modernās informācijas tehnoloģijas. 

Uz m jdarbības 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,  Ang u 
valoda, Vācu valoda, Itā u valoda  

14. Iev rot vides aizsardzības noteikumus. Uz m jdarbības pamati 
15. Iev rot darba aizsardzības, elektrodrošības, 
ugunsdrošības un higi nas prasības. 

Uz m jdarbības pamati 

16. Pārvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kultūra 

17. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas sazi as līmenī. Franču valoda,  Ang u valoda, Vācu valoda, Itā u 
valoda 

18. Iev rot darba tiesisko attiecību noteikumus. 
 

Uz m jdarbības 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 vesture  Literatūras v sture  
1.2. mākslas v sture Mākslas v sture 

1.3. filozofija  Filosofija un est tika 

1.4. reliģiju v sture Ievads kultūras analīz  

1.5. tika Pedagoga tika 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 
2.1. mūzikas v sture un teorija Mūzikas v sture, Mūzikas teorija 
2.2. sociālā un saskarsmes psiholoģija Psiholoģija 
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2.3. pedagoģija  Pedagoģija 

2.4. komercdarbības pamati Uz m jdarbības pamati 
2.5. autortiesības un blakus tiesības Uz m jdarbības pamati 
2.6. profesionālie termini valsts valodā un vismaz 
divās svešvalodās. 

Dejas kompozīcija, Mūzikas forma, Mūzikas 
v sture, Klasiskās dejas teorija un prakse, Dejas 
v sture, Latviešu deja, Džeza deja, Modernā deja, 
Klasiskā baleta repertuārs, Laikmetīgās 
horeogrāfijas repertuārs, Citttautu tautu dejas, 
V sturiskā deja, Klasiskā deja 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 
līmenī: 
3.1. dejas v sture Dejas v sture 
3.2. folklora un etnogrāfija Folklora un etnogrāfija 
3.3. režijas pamati  un scenārija veidošana Režijas pamati  un scenārija veidošana 
3.4. kostīmu v sture Kostīmu v sture 
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. v sturiskā deja V sturiskā 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 treni u metodes Somatiskās treni u metodes 
3.16. improvizācijas tehnoloģijas Improvizācijas tehnoloģijas 
3.17. valsts valoda Latviešu valodas kultūra 

3.18. divas svešvalodas sazi as līmenī Franču valoda,  Ang u valoda, Vācu valoda, 
Itā u valoda 

3.19. darba aizsardzība Uz m jdarbības pamati 
3.20. vides aizsardzība Uz m jdarbības pamati 
3.21. darba tiesiskās attiecības Uz m jdarbības pamati 
3.22. informācijas tehnoloģijas Uz m jdarbības pamati, Informācijas 

tehnoloģijas 
3.23. zinātniskās p tniecības metodes Dejas v sture, Folklora un etnogrāfija, 

Somatiskās treni u metodes, Improvizācijas 
tehnoloģijas, Klasiskās dejas teorija un prakse 

3.24. horeogrāfijas attīstības strat ģija un plānošanas 
metodes 

Uz m jdarbības pamati 

 

 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Horeogrāfija saturs izstrādāts atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu formul tajām 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 teor tiskie 
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 kop jo studiju ilgumu 4 gadi 
pilna laika studijās. 
 

 

 

A daļa  
II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīz  – 1 KP 

Uz m jdarbības pamati  
(Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus tiesības, 
vides un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uz m jdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra mūzikā – 3 KP 

Mākslas v sture – 3KP 

Filozofija un est;etika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

A daļa  
Kopā: 36 KP 

Folklora un etnogrāfija – 3 KP 

Dejas v sture – 5 KP 

Režijas pamati un scenogrāfija – 3 KP 

Kostīmu v sture – 3 KP 

Mūzikas v sture – 5 KP 

Mūzikas teorija – 5 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga tika – 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 treni u metodes  – 4 KP 

V sturiskā 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 

Vispār jā metodika – 1 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
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9.4. bakalaura programmas 

brīvās izv les studiju 
kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   
 

 

 

 

 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju 
programmas specializācijas prasībām. Izv loties piedāvātos 
studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā studenti kopā ar 
doc tājiem individuāli, emot v rā stud jošo profesionālās 
v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padzi ināšanai 
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 treni u sist mas – 2 KP 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 

kredītpunkti; 
 

 

 

 

 

9.6. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvda a ir diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāv šana un kura 
apjoms ir vismaz 12 

kredītpunktu. 
 

10. Studiju kursu izv li 
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 

V sturiskā deja – 2 KP 

Cittautu tautas deja/Laikmetīgās horeogrāfijas reperuārs – 3 KP 

Sarīkojumu deja/Somatiskās treni u metodes – 2 KP 

Modernā deja/Improvizāciju tehnoloģijas – 2 KP 

 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Kolokvijs specializācijā, mūzikas v stur  un teorijā – 2 KP 

Horeogrāfiska iestud juma (Diplomdarba/ uzveduma) 
sagatavošana  un aizstāv šana – 10 KP 

 

 

 

 

 

Atbilstoši profesijas standartam Horeogrāfs 

11. Studiju procesā vismaz 30 
procentus no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. 
 

15. P c bakalaura 
programmas apguves piešķir 
piektā līme a profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālo 
bakalaura grādu nozar  
(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 nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem krit rijiem 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 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06  = EUR 42,21 

m nesī x 12 m n. = 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 v sture, 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 v sture, 
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 
analīz , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
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 v sture, iv 30 : ar vid. 5 studentiem = 

6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Mūzikas v sture, 
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 

Uz m jdarbības 
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 

 



461 

 

 

 
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 v sture, iv 30 : ar vid. 5 studentiem 

= 6 kst. 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Mūzikas v sture, 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 

Uz m jdarbības 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 treni u 
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 

 

V sturiskā 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 v sture, 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 v sture, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispār jā 
metodika, iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, 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 treni u 
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 v sture, 
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 v sture, 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 

Izv le, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv le, 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 v sture, 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 

est tika, 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 tika, 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 

Izv le, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izv le, 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 

est tika, 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 

specialitāt , mūzikas 
v stur  un teorijā, 
DE 

15: ar vid. 5 

studentiem = 3 

+ DE 1,5 = 4,5 

9,57 43,07 10,16 53,23 

Horeogrāfiska 
iestud juma 
sagatavošana un 
aizstāv šana, 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 ned ām) 
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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 akad mijas 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 iepriekš jo izglītību 

izglītību 
apliecinošie 
dokumenti: 

Atestāts par vispār jo 
izglītību, sekmju izraksts un 
Centraliz to eksāmenu 
sertifikāts Latviešu valodā un 
literatūrā, Svešvalodā 

Vai Diploms par profesionālo 
vid jo izglītību, sekmju 
izraksts un Centraliz to 
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 – treni stunda  
klasiskās dejas prasmju pārbaudei 
profesionālās vid jās 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 izv l ti 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 

līme a laikmetīgās 
dejas mākslas 
speciālistus, kas 
iek autos 
starptautiskajā 
laikmetīgās dejas 
mākslas elit  – 

dejotājus un 
horeogrāfus ar 
pedagoga darbam 

nepieciešamajām 
kompetenc m. Dejas 
pedagoģija – 

atsevišķa studiju 
programma. Maģistra 
programma: dejas 

terapijas speciālistu 
sagatavošana. 

Sagatavot profesionālus 

laikmetīgās dejas dejotājus un 
horeogrāfus. Maģistra 
programmā: dejas pedagoģija 
un produc šana. 

Studiju 

programmas 

nosl guma 
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 
iestud juma 
veidošana 

Dejotājiem: piedalīšanās 
profesionālu dejas kompāniju 
atlases konkursos, eksāmeni 
dejas tehnikās. Horeogrāfiem: 
patstāvīga horeogrāfiska 
iestud juma veidošana 

Studiju satura salīdzinājums 
 

Studiju kursi 

JVLMA 

ECTS 

KP 

Semestri/ 

pārbaudījumi/ 
veids/ skaits 

 

RDA 

ECTS 

KP 

Semestri/ 

pārbaudījumi/ 
veids/ skaits 

 

Dānijas Nacionālā 
laikmetīgās dejas 

skola ECTS 

KP 

Semestri/ 

pārbaudījumi/ 
veids/ skaits 

 

Klasiskās dejas 
teorija un prakse 

(Ballet) 

33 1.– 3., 5.,7. 

eks.; 

4.,6. 

Iv 

 

48 

 

1.-8. eks. 
  

Modernā deja 
(Modernā deja: 
atsevišķi studiju 
kursi dažādās 
modernās dejas 
tehnikās) 

10,5 1.-3. 

ieskaite, 4.-

5. iv 

36 1.-8. eks.   

Dejas kompozīcija 
(Dejas 

kompozīcija un 
improvizācija) 

22,5 1.-4. eks. 8 (dejotāji) 
38 

(horeogrāfi) 

1.-8. eks.   

Džeza deja 3 6. iesk. 10 1.-3. eks.   

 

Prakse: 

      

Dejas kompozīcija 
(Izrāžu prakse/ 
horeogrāfa prakse) 

21 5.,7. eks. 

6.,8. iesk. 

22 1.-8.   

Modernā deja 3 6. eks.     
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5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
- stud jošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 
(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiāl m: 
Stud jošo skaits studiju programmā kopā  - 30 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzek iem 
stud ja – 23 studenti, par fiziskas personas līdzek iem stud ja 7 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikul to stud jošo skaits – 9 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzek iem – 7  studenti, par fiziskas personas līdzek iem – 2 studenti; 

-  absolventu skaits – 13 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzek iem stud ja – 8 studenti; par 

fiziskas personas līdzek iem stud ja 4 studenti. 
 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Galvenā mūsu darba kvalitātes izzi as forma ir aptaujas, kurās iegūstam stud jošo viedokli 
par studiju programmu konkr tu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. 

Akad miskā gada laikā aptaujā piedalījās 5  horeogrāfijas specializācijas studenti (studentu 

aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot stud jošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka stud jošie pamatā ir apmierināti 
ar mūsu doc tāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu doc tāju vadībā sa em 
zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:  
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetenc m; 
 -  uzsākot kursu, doc tāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, inform  stud jošos arī par 
kompetences pārbaudes prasībām un krit rijiem, 
- doc tāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  
- doc tāju attieksme pret studentiem ir labv līga.  
      Studenti pozitīvi v rt  iesp jas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklas s, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programmās.  
Galvenie trūkumi, kurus stud jošie atzīm  ir: 
- lekciju studiju kursu doc tāji ne vienm r izraisīja interesi par studiju kursu, reti tiek motiv ta 
studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  
- ne visi doc tāji nodarbībās aptv ra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 

patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski. 
Izv rt jot stud jošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas doc tāju pieejas rezultātā, 

atsevišķu studiju kursu apmekl tība visumā bija zema,  stud jošie bieži vien izv l jās studiju 
kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienm r šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti.  

Stud jošo aptaujas rezultātā konstat tās mūsu darbības stiprās un vājās puses tika izv rt tas 
katedru s d s, tika pie emti konstruktīvi l mumi, 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, sekm tu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 
studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

1) 2016.gada absolventi nov rt ja p d jo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu 
p c studiju kursu svarīguma un doc šanas līme a, emot v rā piedāvātos krit rijus:  

Nov rt t studiju kursa svarīguma pakāpi piecu ba lu sist mā, kur: 
      5 – oti svarīgs 

      4 – svarīgs 

      3 – vid ji svarīgs 

      2 –  nesvarīgs 

      1  – nav vajadzīgs 

1.2. Nov rt t pasniegšanas 
līmeni, kur: 
5 – oti augsts 

4 – augsts 

3 – vid js 

2 – zems 

1 – oti zems 
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Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 
v rt jamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 
līmenis 

Nepieciešamās 
izmai as 

studiju kursa 

apjomā 

B / Horeogrāfija Dejas horeogrāfija Svarīgs Vid js Jāpalielina 

B / Horeogrāfija Horeogrāfija oti 
svarīgs 

Vid js 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 ieinteres tības.  

 

Apkopojot studiju vides aptaujas rezultātus, secinājām, ka JVLMA studiju vide kopumā ir 
labv līga, radoša un v rsta uz abpus ju sadarbību. Tom r iedzi inoties atbilžu daudzveidībā, 
jāsecina, ka daudzos aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas uz prakses un patstāvīgā 
darba iesp ju nodrošināšanu studentiem.  

 

 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
            2015./2016.akad miskajā gadā JVLMA Stud jošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 
iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpināja rūp ties par stud jošajiem, rīkojot dažādus pasākumus 
un finansiāli atbalstot vi u radošās aktivitātes.  Pārskata periodā Stud jošo pašpārvalde arī 
organiz ja konkursus par finans juma piešķiršanu stud jošo radošajiem braucieniem, sedza dalības 
maksu stud jošajiem, kuri piedalījās un pārstāv ja JVLMA Biķernieku pusmaratonā 2016.gada 30. 

aprīlī. 
      emot v rā stud jošo ilgstošo neapmierinātību ar vairāku studiju kursu satura īstenošanu, kopā 
ar Studiju programmu direkcijas vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padzi ināta vairāku doc tāju 
darba kvalitātes izv rt šana. Stud jošo pašpārvaldes inici to aptauju rezultātā notikusi pedagogu 
mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras vesture.    
  Pašpārvalde bija izvirzījusi stud jošo pārstāvjus JVLMA koleģiālajās institūcijās: Stipendiju 
komisijā darbojās A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Senātā - A.Ašmane, 

.Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisijā - J.Bimbere, JVLMA Gada balvas 

komisijā - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grupā par ASIMUT sist mas ieviešanu JVLMA 
pārstāv ja A.Ašmane. Stud jošo pašpārvalde piedalījās otrā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” 
rīkošanā JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju 
balvas 24. JVLMA labākā kameransamb a konkursā. Atv rto durvju dienā Stud jošo pašpārvalde 
aicināja stud jošos muzic t neierastās akad mijas vietās, kā rezultātā pie galvenās ieejas skan ja 
Johana Sebastiana Baha čella svītas, kā arī mūzika ģitāras un kokles atska ojumā. Rīkoti arī vairāki 
tradicionāli JVLMA pasākumi – balle 1.septembrī, balle p c JVLMA un Swedbank Gada balva 

2015 pasniegšanas ceremonijas, kā arī izlaidumā. Stud jošo pašpārvalde turpināja sadarbību ar 

Latvijas Mākslas akad mijas (LMA) un Latvijas Kultūras akad mijas (LKA) stud jošo 
pašpārvald m, kā arī piedalījās Latvijas Studentu apvienības darbā, apmekl jot regulārās LSA 
Domes s des, kur tiek pārstāv ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgad jā LSA Kongresā, gan 
apmekl jot dažādu darba grupu un pašpārvalžu vadītāju s des. Pārstāvot JVLMA Stud jošo 
pašpārvaldi Latvijas Valsts Simtgades sv tku Jauniešu rīcības komitejā, kopīgi ar LMA un LKA 
pašpārvald m veidots pasākums „Baltā galdauta sv tki – #man4maijs”, kas 2016. gada 4. maijā 
norisinājās LMA teritorijā un guva plašu rīdzinieku un pils tas viesu atsaucību un uzmanību, 
piedaloties mūsu organiz tajās dažādās aktivitāt s, tādejādi gūstot plašāku informāciju par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu. 
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Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 
 

Nākošā akad miskā gada m rķis: Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju 
iesp jas.  
   1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekm tu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti 
skaidri krit riji kompetences v rt šanai, skaidri formul tas pārbaudījumu prasības, lai studiju 
kursa apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās var tu patstāvīgajā darbā 
pilnv rtīgi 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 
ang u valodā, kas aktīvas mobilitātes apstāk os nodrošinās plašākas komunikācijas iesp jas.  
  4. Sadarbībā ar Stud jošo pašpārvaldi veicināt stud jošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 
pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju vides 
sakārtotība, u.c.).  
  5. Palielināt stud jošo  atbildību par valsts budžeta līdzek u m rķtiecīgu izmantošanu (atbirums 
nesekmības d , nepamatota eksmatrikul šanās p c stud jošā paša v l šanās). 
Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 
  6. Regulāri veikt stud jošo, absolventu un darba dev ju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 
programmu īstenošanas kvalitāti. 
  7. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respekt jot studentu aptaujas anketās sniegtās 
atsauksmes, uzlabot -  studiju kursu izv les iesp jas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti, 
saskarsmes kultūru, telpu rezerv šanas sist mu patstāvīgā darba veikšanai). 
  8. Nodrošinot JVLMA Senāta l mumu kvalitatīvu īstenošanu studiju procesa organizācijas 
jautājumos, panākt JVLMA iekš jās kontroles plānā iestrādāto termi u iev rošanu visām JVLMA 
struktūrvienībām.     
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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) Ieg stamais grāds/ profesionālā kvalifikācija:  profesionālais bakalaura grāds 

mūzikā/ skaņu režisors 
(5.līme a profesionālā kvalifikācija) 

 

3) Studiju programmas m r i 
Nodrošināt valsts kult ras un sociālajām vajadzībām augstākā līme a ska u režisoru 

sagatavošanu, kuri ir apguvuši m zikas tehnoloģiju zināt u teor tiskajos pamatos sak otas, 
5.profesionālās kvalifikācijas līme a ska u režisora profesijas standartam atbilstošas, praktiski 
piem rojamas profesionālās zināšanas, ir sp jīgi konkur t ska u režisoru profesionālajā vid  
Latvijā un ārvalstīs, motiv ti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas 

izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, iev ro humanitātes, demokrātiskuma, 
zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un m sdienīguma 
principus, respekt   Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kult ras aprit , saglabā 
un attīstīta nacionālās m zikas kult ras mantojumu. 

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- veidot integr tas studijas, kurās students var tu ieg t ska u režisora augstāko profesionālo 
kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu m zikā un profesionālās izglītības ska u režijas 
profesionālo mācību priekšmetu  pedagoga tiesības;  
- lietot profesionālajām studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas formas;  
- nodrošināt iesp ju apg t un attīstīt pamatzināšanas un pamatiema as zinātniskās 
p tniecības darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrant rā.  

 

2.7.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
Absolventa ieg tā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstrukt ras (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 līme a Skaņu režisora profesijas standartā iestrādātajām 
prasībām.  Students ir ieguvis zināšanas m zikas v stur  un teorijā, instrumentu mācībā, 
m zikas formas mācībā, sociālajā un saskarsmes psiholoģijā, pedagoģijā, komercdarbības 
pamatos, ieguvis izpratni par m zikas nozares un ska u režijas profesionālajiem terminiem, par 
m zikas, ska u ierakstu un telpu apska ošanas tehnoloģiju attīstības likumsakarībām, par 

m zikas ierakstu tehniskā un mākslinieciskā līme a nov rt šanas krit rijiem, par ska u 
režisora profesionālo tiku, kā arī zinātniskās p tniecības metod m.  
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B daļas - profesionālās izglītības ska u režijas priekšmetu mācīšanas pedagoga studiju 
kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu m zikas 
profesionālās vid jās izglītības un m zikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vid jās 
izglītības iestāžu  profesionālo priekšmetu pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par 
mācību un audzināšanas m r u izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves 
pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, 
izglītojamā darbības motiv šanas metod m, izglītojamo sasniegumu v rt šanas tehnoloģijām, 
mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas 
profesionālo m zikas mācību priekšmetu satura apguves metod s,  atbilstoši m zikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei un  nosl guma prasībām, lai 
izglītojamais b tu sp jīgs sekmīgi un radoši apg t mācību priekšmeta saturu un  turpināt 
izglītību nākošajā izglītības pakāp .  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt m zikas zinātnes nozarei un ska u 
režisora profesijai raksturīgās pamata un specializ tas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni 
m zikas v stures un teorijas jautājumos, profesionālās m zikas attīstības tendenc s un 
likumsakarībās, m zikas nozares attīstības strat ģiju un plānošanas metod m, zinātniskās 
p tniecības metod m,  turklāt daļa zināšanu – telpu akustikas jautājumi, dažādu m zikas 
instrumentu spektrālie sastāvi, sakarība starp signāla spektru un tembru, dažādu m zikas stilu 
ierakstu specifika, analogo un digitālo apska ošanas un ska u ierakstu tehnoloģijas, ska u 
ierakstu tehnoloģiju veidi, mikrofonu izvietojumu tehnikas, mikrofonu, skaļru u, 
pastiprinātāju, miks šanas pulšu, signālu apstrādes ierīču darbības principi un raksturojošie 
parametri - atbilst ska u režisora profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Ska u režisors sp j 
parādīt arī profesionālās izglītības pedagoga ska u režijas jomas svarīgāko j dzienu un 
likumsakarību izpratni. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti: Students, apg stot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, 
uzņ m jdarbības pamati, svešvalodas, tika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un ska u 
režijas profesionālos teor tiskos  un praktiskos studiju kursus (akustika, elektrotehnika un 

elektronika, digitālo signālu principi, digitālie skaņu faili, skaņu ierakstu tehnoloģijas, audio 
sist mu komponenti un sist mu veidošanas principi, mūzikas instrumentu un vokāla spektrālais 
sastāvs, mūzikas notācija, elektroakustiskās mūzikas tehnikas, skaņu ierakstu produc šana, 
daudzkanālu ierakstu sist mu uzbūve un principi, skaņu ieraksta gala apstrāde) ir ieguvis 

prasmes, kas ir nepieciešamas ska u režisora pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās 
kvalifikācijas līme a profesijas standartā Skaņu režisors prasmju daļā iestrādātajām prasībām.  

Skaņu režisors ir ieguvis prasmes 
- izm rīt un apr ināt galvenos telpu akustiku raksturojošos parametrus,  
- izv l ties ieraksta vai apska ošanas situācijai atbilstošu mikrofonu daudzumu un tipus,  
- strādāt ar analogu un digitālu ska u miks šanas pulti, 
- izstrādāt apska ošanas iekārtu un ska u ierakstīšanas iekārtu izvietojuma un savienojumu 
sh mas,  
- veikt testa m rījumus, 
- noregul t apska ošanas iekārtu un ska u ierakstīšanas iekārtas un optimiz t apska ošanas 
sist mu tehniskos parametrus,  
- lietot ar apska ošanu saistīto informācijas tehnoloģiju – ska as signālu rediģ šanas, signāla 
virzīšanas (routing), miks šanas un māster šanas programmas, 
- izm rīt un nov rt t dažādu audio komponenšu parametrus, 
- sastādīt audio komponenšu (mikrofonu, pastiprinātāju, ska as signālu apstrādes ierīču, 
skaļru u) savienojumu sh mu,  
- veikt audio sist mas darbības model šanu ar datorprogrammas palīdzību,  
- sastādīt audio sist mas komponenšu un savienojumu specifikāciju,  
- veikt kompleksus audio sist mas m rījumus,  
- optimiz t audio sist mas darbību, izv loties atbilstošu signālu pastiprinājuma strukt ru,  
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- pārbaudīt audio sist mas 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 organiz t mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos m r us un uzdevumus, 
- motiv t un ieinteres t izglītojamos mācību darbam,  
- izv l ties, analiz t un nov rt t  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas),  
- veidot mācību metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunic šanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās 
sazi as līmenī, lietot ska u režijas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās 
svešvalodās, prot iev rot darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispār jās prasmes, kas saistās ar 
vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higi nas prasību iev rošanu students ir 
ieguvis, piedaloties JVLMA organiz tajos projektos. 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 
- pārzināt m zikas attīstības procesus, dažādu laikmetu m zikas stilus un žanrus, skan juma 
est tiku,  
- pārzināt dažādu m zikas instrumentu spektrālo sastāvu, sakarības starp signāla spektru un 

tembru,  

- orient ties dažādu m zikas stilu ierakstu specifikā,  
- pārzināt m zikas tehnoloģiju attīstības procesus, analogo un digitālo apska ošanas un ska u 
ierakstu tehnoloģiju, ar tehnikas palīdzību izveidot savu ska as (skan juma) modeli,  
- radoši strādāt ar ska as ieraksta tehnoloģijām,  
- pārzināt ska u ierakstu tehnoloģiju veidus,  
- pārzināt mikrofonu izvietojumu tehnikas,  
- sadarboties ar atska otājmāksliniekiem, dot ieteikumus ieraksta tapšanā un apska ošanas 
procesā,  
- pielietot specializ tās datorprogrammas apska ošanas un ierakstu procesā,  
- pārzināt mikrofonu, skaļru u, pastiprinātāju, miks šanas pulšu, signālu apstrādes ierīču 
darbības principus un raksturojošos parametrus,  
- organiz t darbu ska u ierakstu studijā – plānot darba kārtību un konfigur t tehniku,  
- pārzināt ska as sint zes pamatprincipus, formul t un analītiski aprakstīt informāciju, 
probl mas un risinājumus par ska u ierakstu un apska ošanas tehnoloģijām, to inovācijām, 
- izskaidrot un argument ti diskut t gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem, 
- izstrādāt m zikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas 
m zikas skolām un vidusskolām,  
- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  
- plānot, organiz t un vadīt mācību stundas,  

- v rt t un analiz t izglītojamo izglītības procesā ieg tās zināšanas un prasmes, izskaidrot 
ska u režijas  priekšmetu mācīšanās pa mienus,  
- formul t mācību priekšmeta m r us un uzdevumus, 
- virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi,  

- parādīt zinātnisku pieeju probl mu risināšanā,  
- uz emties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilv ku 
darbu, 

- pie emt l mumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos, 
- sp j sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās,  
- nodrošināt darba tiesisko attiecību normu iev rošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un 
vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 
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Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
Rezultāti: Studiju kursu Filosofija, tika, Informācijas tehnoloģijas, Uzņ m jdarbības pamati, 
Mūzikas formas analīze, Mūzikas v sture, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā 
students ir apguvis zināšanas un prasmes ieg t un atlasīt nepieciešamo informāciju par 
m zikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju internetā, 
veikt elementārus apr inus MS Excel programmā, ieguvis zināšanas m zikas materiālu 
prezent šanā, izmantojot POWER POINT programmu, sintez t m zikas un m zikas 
pedagoģijas dažādas teor tiskās atzi as, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības 
praks , risināt probl msituācijas, no tikas viedokļa analiz t dažādas ska u režisora 
profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un 
iema as, kas nepieciešamas p tnieciskā darba veikšanai m zikas tehnoloģiju nozar .  
Absolvents spēj: 
- patstāvīgi ieg t, atlasīt un analiz t informāciju m zikas un m zikas tehnoloģiju jomā, to 
izmantot,  

- pie emt l mumus un risināt probl mas m zikas zinātnes nozar  ska u režisora profesijā,  
- parādīt, ka izprot ska u režisora un pedagoga profesionālo tiku,  
- izv rt t savas un sadarbības partneru - profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību,  
- piedalīties m zikas tehnoloģiju profesionālās jomas attīstībā.  

 

2.7.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  
Studiju programmā uz em personas, kuras ir apguvušas vispār jo vid jo izglītību vai 

profesionālo vid jo izglītību un nokārtojušas uz emšanas papildu prasības m zikas 
profesionālās ievirzes pamatizglītības programmas nosl guma prasību apjomā.    

Studijām profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla 
apakšprogrammā Skaņu režija reflektantiem, kuri vid jo izglītību ieguvuši 2004.gadā un 
v lāk, jāiesniedz vispār jās vid jās izglītības sertifikāta kopiju par centraliz to eksāmenu 
sekmīgu nokārtošanu mācību priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda un Matemātika. 

Personas, kuras ieguvušas vid jo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras 
ieguvušas vid jo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centraliz to 
eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vid jās izglītības 
gala pārbaudījumu v rt jumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda un Matemātikā, kur 

ieg tais v rt jums nedrīkst b t zemāks par 5 - “viduv ji” (10 ballu sist mā) vai 3 - 

“viduv ji” (5 atzīmju sist mā). 
        

 

Papildu prasību pārbaudījumi: 
Mūzika un skatuves māksla   
Skaņu režija 

 kolokvijs m zikas teorijā 

 kolokvijs m zikas literat rā, solfedžo un klaviersp l  
 

 

2.7.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 
sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izv les vai brīvās izv les daļām, 
norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 
 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



475 

 

 

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. Teor tisko zināšanu apguves  
nodrošināšanai plānoti 7 studiju kursi (64,5 KP) - Akustika, Elektrotehnika un 

elektronika, Digitālo signālu mācība un apstrāde,  M zikas v sture un teorija, 
Instrumentu mācība, Ska u ierakstu tehnoloģijas,  Džeza un populārās m zikas 
v sture;  
 praktisko iema u apguvei – 8 studiju kursi (55,5 KP) - Audio sist mu komponenti 
un sist mu veidošana, Klaviersp le, Muzikālās dzirdes attīstības praktikums, 
M zikas notācija un interpretācija, Elektroakustiskā m zika, Ska u ierakstu 
produc šana, Daudzkanālu ierakstu sist mas, Ska u ieraksta gala apstrāde 
(māsterings). Praktisko iema u apguves rezultātā students uzkrāj profesionāli radošā 
darba pieredzi, tiek nodrošināta studiju kursu teor tisko zināšanu un praktiskās 
darbības vienotība.   
2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kult ra, 
Uz m jdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un vadīšanas 
pamati), Ievads kult ras analīz , Literat ra m zikā, Mākslas v sture, Filozofija un 

est tika, Pedagoga tika, Svešvaloda nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro 
un sociālo zināt u nozar , attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiema as.  

B daļa – 

ierobežotās 

izv les 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 ska u režisors var tu veikt 
ska u režijas profesionālo mācību priekšmetu pedagoga pienākumus m zikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestād s.  
Ierobežotās izv les daļas apguve paver plašākas darba tirgus iesp jas, kā arī veicina 
augsti kvalific tu speciālistu integr šanos m zikas profesionālās izglītības sist mā. 
Teorētiskā daļa– 19,5 KP: Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, 
Vispār jā metodika, M zikas tehnoloģiju mācīšanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  Pedagoģiskā prakse 

C daļa - brīvās 
izv les kursi 9 

ECTS  KP 

Brīvās izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju programmas specializācijas 
satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu saturs dod iesp ju padziļināt 
vai paplašināt zināšanas un prasmes, piem ram – kora mācībā, mūzikas notācijas 
mācībā, instrumentu sp l , orķestra diriģ šanas pamatos, svešvalodās u.c. 

Prakse – 39 KP Prakses periods ir 5 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā darba pieredzi. Prakse 
nodrošina studiju kursu teor tisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.  
Prakses laikā ir plānota:  apska ošanas prakse – praktiska koncertu apska ošana, 
ska u ierakstu prakse – darbs ska u ierakstu studijā. 

Valsts 

pārbaudījumi 
18 ECTS KP 

Studiju programmas nosl gumā 8.semestrī studentam ir jākārto valsts pārbaudījums, 
kas sastāv no trīs sastāvdaļām - diplomeksāmeniem: 
1) kolokvijs m zikas tehnoloģijās  
kolokvijā students apliecina ska u režisoram nepieciešamās teor tiskās zināšanas, 
kuras ieg tas visa studiju perioda laikā šādos studiju kursos:  Akustika, 

Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Digitālo signālu mācība 
un apstrāde, Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana.  
2)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāv šana  ska u ieraksta produc šanā 

Diplomeksāmens sastāv no divām daļām: 
pirmajā daļā tiek veikts kameransambļa (2-7 dalībnieki) 5-10 min tes  
gara ska darba vai ska darba daļas ieraksts ska u ierakstu studijā. Darba veikšanas 
laika limits ir 60 min tes.  Pirms ieraksta veikšanas students izv las un uzstāda 
nepieciešamo tehniku, kas neietilpst norādītajā hronometrāžā.  
otrajā daļā students atska o un aizstāv samont to ierakstu.  
Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā v ro ieraksta procesu, otrajā daļā - 

noklausās samont tā ieraksta atska ojumu un studenta argumentus. 
Diplomeksāmena komisija izv rt  studenta prasmi izveidot ska as modeli, 
izv l ties tehniku, darbu ar m zi iem, ieraksta kvalitāti. 
3)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāv šana ska u režijā  (koncerta 
apska ošana) 
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Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši produktīvā:  Pirms koncerta students 

uzstāda apska ošanas tehniku un veic uzstādītās sist mas m rījumus un 
nepieciešamos regul jumus.  
Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu ar nepieciešamās tehnikas 
sarakstu, skaļru u un mikrofonu izvietojuma plānu.  
Praktiski veic akad miskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās m zikas koncerta 
apska ošanu. 
Diplomeksāmena komisija noklausās apska otu koncertu un izv rt  izv l tās 
tehnikas pamatotību, skaļru u un mikrofonu izvietojuma plānu,  apska ošanas 
sist mas m rījumu un regul jumu precizitāti, apska ošanas darba kvalitāti – balansu 

un ska as modeļa atbilstība izpildījuma stila prasībām. 
 

Studiju plāns 
 

Saīsinājumu apzīm jumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – pl smu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i – ieskaite;  

E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 – 60 KP 

Akustika  10,5 G 175 105 45iv/4,5 30iv/3 30E/3      

Elektrotehnika 

un elektronika  

3 G 35 45    45iv/3     

Digitālo signālu  
mācība un 
apstrāde 

3 G 35 45     45iv/3    

M zikas 
v sture un 
teorija 

24 G 400 240 30i/4,5 30E/ 

4,5 

30i/3 30E/3 30i/ 

1,5 

30E/3 30i/ 

1,5 

30E/3 

Instrumentu 

mācība  
4,5 G 90 30 30i/4,5        

M zikas 
notācija un 
interpretācija 

9 G 150 90  30iv/3 30iv/3 30iv/3     

Džeza un 
populārās 
m zikas 
v sture 

6 G 100 60     30iv/3 30iv/3   

Praktiskā daļa –  60 KP 

Audio sist mu 
komponenti un 

sist mu 
veidošana  

7,5 G 110 90 45iv/4,5 

 

45E/3 

 

      

Klaviersp le 4,5 I 75 45  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15 iv/ 

1,5 

    

Muzikālās 
dzirdes attīstības 
praktikums  

4,5 G 30 90  30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

    

Elektroakustiskā 
m zika  

4,5 G 60 60   30iv/3 30iv/ 

1,5 

    

Ska u ierakstu 
tehnoloģijas 

9 G 135 105 60iv/6 45iv/3       

Ska u ierakstu 
produc šana  

16,5 G 320 120   30iv/ 

3 

30E/ 

4,5 

30iv/ 

4,5 

30E/ 

4,5 

  

Daudzkanālu 
ierakstu sist mas  

 

6 

 

G 

 

100 

 

60 

 30iv/3 30iv/3      

Ska u ieraksta 
gala apstrāde 
(māsterings)  

 

7,5 

 

G 

 

140 

 

60 

    30iv/ 

4,5 

30iv/3   
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 
kult ra 

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

Ievads kult ras 
analīz  

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Uz m jdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati, vides 

aizsardzība, civilā 
aizsardzība) 

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

Literat ras  v sture 4,5 P 90 30   15i/3 15i/1,5     

Uz m jdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 100 35/10   15i/1,5 20/10i/

3 

    

Mākslas v sture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

est tika 

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 m zikas 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     

Vispār jā 
metodika 

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

M zikas 
tehnoloģiju 
mācīšanas  
metodika 

3 G 50 30      30DE/3   

Pedagoga tika  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 sp le  3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta sp le  1,5 G 25 15      15i/1,5   

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

Skatuves 

uzvedības kult ra 

3 G 65 15      15i/3   

Diriģ šanas 
pamati 

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

M zikas notācijas 
mācība 

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

M zikas notācijas 
mācība 

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

Ska as dizains 3 G 50 30     15i/1,5 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 

 Apska ošanas 
prakse 

15 I 360 40    10i/ 

1,5 

10i/3 10i3 10i/ 

7,5 

 

Ska u ierakstu 
prakse 

24 I 580 60     15i/3 15i/ 

4,5 

15i/ 

10,5 15i/6 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs m zikas 
tehnoloģijās  

3 G 65 15        15DE 

/3 

Ska u režija 
(apska ošana) 

7,5 I 

 

170 30        30 DE 

/7,5 

Ska u ierakstu 

produc šana 

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 krit riji un v rt šanas metodes 
studiju rezultātu sasniegšanai un nov rt šanai, pārbaudes formas un kārtība). 
        Studiju programmas saturu studenti apg st kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organiz tas pl smu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta plānojumam, doc tāji pl smu un grupu nodarbības struktur  lekciju, semināru, 
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika 
izv rt tas un konkretiz tas  visu studiju kursu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba 
stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves zināšanu un prasmju nov rt šanai 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 v rt šanas nosacījumi, v rt šanas krit riji, kā arī apelācijas kārtība.   
Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atš irīgi, 
katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formul tas studiju kursa aprakstā.   
        Profesionālās bakalaura studiju programmas Skaņu režija studiju plāna realiz šanā 2015./2016. 

akad miskajā gadā piedalījās četri akad miskā personāla doc tāji – doc. Andris ze, asoc. prof. 
Māris Kupčs, asoc. prof. Normunds Šn  doc. Rolands Kronlaks, kā arī pieaicinātie doc tāji – Art rs 
P rkons, Ivars Ozols, Krišjānis Geidāns, Andrejs Zarenkovs, viesprofesors Jens Šunemans. 
      2015./16. akad. gadā  sagaidījām otro izlaidumu ska u režijas specialitāt . Absolventu skaits 
bija salīdzinoši mazāks (trīs pret septi iem iepriekš jā akad. gadā), to kop jais līmenis 
diplomeksāmenos bija augsts, taču zemāks par labākajiem absolventiem pirmajā gadā. 
Diplomeksāmenu komisija augstāk nov rt ja studentu sniegumu ska u ierakstu produc šanas jomā, 
mazliet zemāk sniegumu apska ošanā. Līdzīgi kā iepriekš jā gadā, secinājām, ka teorijas un 

prakses sazobe sagatavošanai apska ošanas jomā, pirms izdarītajiem grozījumiem studiju 
programmā 2014. gadā nebija optimāla,  Jau šobrīd ir indikācijas, ka situācija ir uzlabojusies, par to 
liecina gan studentu un pasniedz ju atsauksmes, gan arī praktiskie rezultāti zemākajos studiju 
gados. To veicina labāk saska ota studiju kursos sniegtās informācijas pārmantojamība, kā arī 
jaunievedumi apska ošanas prakses realizācijā.  
      No 2015./2016. akad miskā gada tika palielināts stundu skaits studiju kursā Elektroakustiskās 
m zika bakalaura studiju programmā Kompozīcija stud jošajiem. Papildus kontaktstundas dod 
iesp ju 2. kursā iepazīstināt ar m zikas tehnoloģijām vispārināti, stud jošajiem sākotn ji apg stot 
elektroniskās m zikas iesp jas tikai pamatvilcienos, koncentr joties uz to muzikālo pielietojumu 
un, tikai v lāk,  3. un 4. kursā,  apskatot dziļāk tehnoloģisko pusi un strādājot ar inovatīviem 
tehnoloģiskajiem līdzekļiem. 
         Ska u režijas programmas studenti aktīvi iesaistījās dažādos pasākumos, kas saistīti ar vi u 
izv l to profesiju – koncertu apska ošanu un ska u ierakstu veikšanu.  
        Veiksmīga sadarbība izveidojās ar vairākām JVLMA katedram, ska u režijas studenti ierakstīja 
vairākus eksāmenus un diplomeksāmenus, sagatavoja stud jošo darbu ierakstus, kuri nepieciešami 
pieteikumiem uz Erasmus apmai as programmu. Fragmenti no konkursa par JVLMA labāko 
kameransambli tika pārraidīti arī Latvijas Radio 3 “Klasika”. Ska u režijas studentu komanda 
pasniedz ja Andreja Zarenkova vadībā veica divus ierakstus Senās mūzikas festivāla ietvaros, 8. 
j lijā Rīgas Sv. Jā a baznīcā un 9. j lijā Rundāles pilī veicot baroka or estra no Itālijas Coin du Roi 
koncertu ierakstus. Sadarbībā ar VSIA Latvijas Koncerti, 1. kursa ska u režijas studenti apska oja 
b rnu koncertu s riju, kura norit ja Spī eru koncertzāl . Uz 2016./17. akad misko gadu ir panākta 
vienošanās ar Latvijas Radio 3 “Klasika”, ka JVLMA simfoniskā or estra ierakstus pasniedz ju 
pārraudzībā veiks ska u režijas studenti, jo tā ir retā iesp ja studentiem praktiz ties simfoniskās 
m zikas ierakstos.    
      M su nodaļas studenti piedalījās Erasmus programmas studentu apmai ā. 2015./2016.akad. 
gadā Hāgas konservatorijā stud ja 3. kursa studente Ausma Lāce, bet Varšavas M zikas akad mijā 
3. kursa studente Agnese Strelča. 4. kursa students Ravils Vanags izmanto Erasmus + praksi 
staž joties Viljandī Kult ras akad mijā. Nākamajā studiju gadā (2016./17) m su programmas 
studentes Laima Adelaide Priedīte un Karīna emere dosies apmai ā uz Berlīnes Mākslu 
universtāti, kuras Tonmeister studiju programma ir viena no prestižākajām Eiropā. 
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       Vairāki katedras studenti jau ir nodarbināti ska u režisora specialitāt  – Jānis u is un Reinis 
dris strādā par ska u operatoriem kult ras pilī Ziemeļblāzma, Reinis dris strādā arī par ska u un 

gaismu operatoru koncertzāl  Ave Sol.  Sta islavs Kuļikovs darbojas kā ska u režisors Valsts Leļļu 
teātrī un veic dažādus līgumdarbus.  
      Sadarbībā ar džeza katedru, tiek regulāri rīkotas džeza p cpusdienas JVLMA kafejnīcā Pusbalsī. 
Arī m su doc tāji Ivars Ozols, Andris ze un Krišjānis Geidāns aktīvi iesaista studentus praktiskajā 
darbā.  
       Spilgts notikums JVLMA dzīv  bija otrā m sdienu m zikas festivāla deciBels norise, kura 
iniciators un mākslinieciskais vadītājs ir m z. tehnoloģiju katedras vadītājs Rolands Kronlaks. 
Ned ļas garumā  (16.-20.02) tika nosp l ti seši koncerti un sarīkotas festivāla viesa, saksofonista 
Klausa G zinga meistarklases. Visos koncertos darbojās ska u režijas studenti un pasniedz ji: 
atklāšanas koncertu Loops  apska oja Art rs Čukurs, Klausa G zinga koncertus – doc tājs Ivars 
Ozols, Etnodžeza koncertu – Jānis u is, nosl guma koncertu Stimme – Ravils Vanags. Cita ska u 
režijas studentu komanda r p jās par festivāla koncertu ierakstiem. Festivāls tika izvirzīts  Latvijas 
Televīzijas un Latvijas Radio balvas “Kilograms kult ras 2016” pavasara balsojumam kategorijā 
“Pārsteigums”, uzvar ja tajā, un kā ceturkš a uzvar tājs piedalīsies arī gada nosl guma balsojumā.  
      Katedras doc tāji savos studiju kursos izvirzīto m r u sasniegšanai, saglabājot labākās ilgstoši 
aprob tās metodes, veic inovācijas atbilstoši pārmai ām, ko rada tehniskie jauninājumi, 
māksliniecisko paradigmu mai as - priekšstati par labu (vai oriģinālu, savadabīgu) skan jumu un tā 
tehniskās realizācijas principiem. Doc tāji seko līdzi tehniskajām inovācijam, stud  jaunāko 
literat ru un ierakstus, seko kult rprocesiem Latvijā un pasaul .  
        Tā kā ska u režisora profesija nav izol jama no sadarbības ar atska otājmāksliniekiem, kā arī 
ierakstu un apska ošanas darbu pas tītājiem, ļoti svarīga ir studentu sociālo prasmju veidošana, 
tād ļ katedrā piev rš lielu uzmanību tam, lai akad mijā ieg tās zināšanas un prasmes tiktu 
sasaistītas ar reālu darbošanās pieredzi. To nodrošina gan ilgstošs prakses  laiks, kurš paredz ts 
studiju programmā, gan arī sadarbības piedāvājumi no ārpuses, kā arī ska u režijas studentu 
sadarbība ar atska otājmākslas studentiem JVLMA.  

M zikas tehnoloģiju katedrā tika organiz tas vairākas tikšanās un meistarklases: 
Birmingemas Konservatorijas m z. tehnoloģiju nodaļas vadītāja Saimona Hola (Simon Hall) 

meistarklases un lekcijas, Zalcburgas Mozarteum universitātes profesora, komponista Ahima 
Bornhofta meistarklases elektroakustiskajā m zikā un sadarbībā ar festivālu Skaņu mežs 
komponista Jakoba Ulmana lekcija. 

Docents Andris ze, kā arī doc tāji Ivars Ozols un Krišjānis Geidāns apmekl ja Frankfurtes 
m zikas mesi – nozīmīgāko m zikas tehnoloģiju izstādi Eiropā.  
Vērtēšanas sistēma. Studiju rezultātu v rt šana notiek saska ā ar studiju programmā un studiju 
kursu aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju 

procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarp jas doc tāju  un studentu  
sadarbības, no studentu un doc tāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības 
izv rt šanas.  

Studiju rezultātu v rt šanā ir iesaitīti gan doc tāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. 
Studiju rezultātus apspriež, izv rt  un pie em l mumus par studiju darba pilnveidi katedru  
s d s. Par l mumu izpildi sistemātiski tiek zi ots M zikas tehnoloģijas katedrai, atseviš us 
jautājumus apspriež un pie em l mumus Senāts. Studentu kompetence tika v rt ta 
starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskait s, koncertos. V rt šanas veidi ir noteikti 
studiju plānos, v rt šanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu aprakstu prasībās. Ar 
kompetences v rt šanas sist mu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā.  

2014.2015.akad miskajā gadā nosl dzās pirmais četrgadīgais profesionālā bakalaura 
studiju programmas pilns cikls. M zikas akad mijas v stur  tika ierakstīti pirmie absolventi, 
kuri apguva akredit tu studiju programmu un ieguva profesionālo bakalaura grādu m zikā un 
ska u režisora profesionālo kvalifikāciju. Darba tirg  ienāca ļoti talantīgi, profesionāli spilgti  
septi i ska u režisori, kuri visi strādā savā specialitāt . 2015./2016.akad miskajā gadā uzsāka 
studijas otrā četrgadīgā profesionālā bakalaura studiju programmas pilna cikla studenti. 

V rt šanas pamatprincipi: v rt jot otrā līme a profesionālās augstākās izglītības programmas 

apguvi, iev ro šādus pamatprincipus: 
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- zināšanu un prasmju v rt šanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas m r iem un 
uzdevumiem, kā arī studiju kursu m r iem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai 
izglītības sasniegumu v rt šanai; 
- v rt juma obligātuma princips – nepieciešams ieg t pozitīvu v rt jumu studiju plāna A daļas, 
B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  
  V rt šanas pamatformas: programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite, ieskaite ar 

v rt jumu un eksāmens. Lai organiz tu eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 
kredītpunkti. 
V rt šanas krit riji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skalā:  
1)  ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vid js apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandrīz viduv ji”); 
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).    

Ieskait  studiju kursa apguves līme a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
 

2.7.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 
ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Kult ras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izp ti īsteno un  
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pas tījumu speciālistu sagatavošanai veic Kult ras 
ministrija sadarbībā ar JVLMA. Kult ras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāp c JVLMA 
absolventu nodarbinātībai ir radītas plašas iesp jas. Ska u režisori strādā ne tikai kult ras 
instit cijās, bet arī kult rizglītības iestād s, veic telpu apska ošanu sporta pasākumos, kulta  
iestād s, citu juridisku un fizisku personu rīkotajos pasākumus. 

JVLMA absolventi - Ska u režisori strādā: 
Nacionālā Opera un balets; Latvijas radio; Latvijas Televīzija; Kino centrs Latvija; Kult ras mani; Interešu 

izglītības centri; Teātri; Sporta ar nas; Baznīcas; Kult rizglītības 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 finans tā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izv rt šana un 
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realiz ja 
Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.akad miskajā gadā 

izv rt ja studiju virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju 
programmu Mūzika un skatuves māksla. Studiju virziena Mākslas studiju programmas v rt ja 
par četrām galvenajām v rt šanas grupām:  

1. Kvalitāte;  
2. Resursi;  

3. Ilgtsp ja;  
4. Sadarbība un pārklāšanās  

iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):  
 M r i un uzdevumi;  
 Studiju saturs un organizācija;  
 Studijas un zināšanu nov rt šana;  
 Studiju nodrošinājums un vadība;  
 Personāla un stud jošo zinātniskās p tniecības (radošais) darbs;  
 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  
Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīm ta 

studiju programmas īstenošanas kvalitāte, doc tāju un studentu sadarbība ar darba tirgus 
pārstāvjiem, prakses līgumu kvantitatīva un kvalitatīva esamība. Nov rt jot studiju programmas 
īstenošanas procesu un rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes 
ska u režisorus, jaunie speciālisti ir sp jīgi iekļauties kult ras aprites plašajā darba tirg  gan 
Latvijā, gan ārvalstīs.  
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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

od
ar

bī
bu

 
v

ei
d

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 m rvienības, telpu 
akustisko parametru ietekmi uz ska as viļ u izplatīšanos, telpu akustikas normatīvus;- 
ska as viļ u veidus, parametrus un izplatīšanās mehānismus, ska as lauka raksturojumus, 
frekvenču joslas, ska as līme us un to m rījumus, 
- psihoakustiku 

Students prot:  - izm rīt un apr ināt galvenos telpu akustiku raksturojošos parametrus, 
- izmantot akustiskās simul šanas programmas, 
- sastādīt prasības telpu akustikas projekt tājiem,  
- defin t telpu akustiskos parametrus, 
- optimiz t 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 pl smas likumsakarības, 
- elektronikas elementu ( rezistoru, indukcijas spoļu, kondensatoru, pusvadītāju) īpašības 
un darbības principus, 
- elektronikas elementu savstarp jās iedarbības pamatus un likumsakarības. 
Students prot: - izm rīt strāvas un sprieguma parametrus, 
- veikt elementārus elektrotehniskus apr inus, 
- uzzīm t elementāru elektronisku di, 
- identific t elektroniskus elementus praks  un sh mā. 

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 konvert šanas principus, 
- digitālu signālu standartus; 
- digitālo signālu formātus, digitālu signālu parametrus, konvert šanas procesu starp 
dažādiem formātiem,  
- datorprogrammu plug-in moduļu pielietošanu 

- digitālos ska u failu formātus, darbības principus ar ska as failiem internetā, darbības 
procesus ar ska as failiem datorā. 
Students prot veikt digitālu signālu apstrādi konkr tā datorprogrammā, rediģ t, mont t, 

koriģ t digitālus signālus ar datorprogrammu. 

 

M zikas 
v sture un 
teorija 

 

 

24 

 

 

G 

8 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis  zināšanas par b tiskiem m zikas 
attīstības procesiem - m zikas žanru attīstību, kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem 
stiliem, dažādu laikmetu m zikas est tiskajām nostādn m pasaul , akcent jot Rietum- un  

Austrumeiropas m zikas kult ru parādības.   Kursa ietvaros students ieguvis zināšanas par 
m zikas formas pamatkomponentiem, m zikas formveides attīstības procesiem un 
likumsakarībām, m zikas homofonām un polifonām formām  v sturiskajā kontekstā. 
Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis pamatprasmes lietot m zikas v sturisko 
un stilistisko terminoloģiju, atš irt nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas p c to 
est tiskajām nostādn m un ska raksta principiem, pazīt p c dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu laikmetu m zikas stilu reprezentantus. 

Instrumentu 

mācība  
4,5 G 

1 sem. i 

Apg stot studiju kursa saturu, students ir ieguvis zināšanas par simfoniskā or estra 
instrumentiem, to skan juma spektrālajām īpašībām, tehniskām iesp jām, diapazoniem, 
reģistriem, tembriem. 

 

Ska u ierakstu 
tehnoloģijas  

 

 

6 

 

 

 

G 

 

2 sem. 

 

 

E 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin ska u ierakstu tehnoloģijas veidus, ska u 
ierakstu principus un metodes, mikrofonu izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai 
nepieciešamo ierīču raksturojumus. Students prot praktiski veikt ierakstus, atpazīt ierakstā 
izmantoto tehnoloģiju, izv l ties optimālo ieraksta tehnoloģiju konkr tai situācijai. 
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Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Džeza un 
populārās 
m zikas 
v sture 

 

6 

 

G 2 sem. 

 

i 

 

Apg stot studiju kursa saturu, students ir ieguvis zināšanas par 
b tiskiem džeza un populārās m zikas attīstības procesiem – 

dažādu stilu sakn m, attīstības procesiem, to spilgtāko pārstāvju 
iepazīšanu, m zikas izteiksmes līdzekļiem un tehniskajām 
nians m. 

Praktiskā daļa –  55,5 KP 

 

 

Audio 

sist mu 
komponenti 

un sist mu 
veidošana  

 

 

12 

 

 

G 

3 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin mikrofonu, skaļru u, 
pastiprinātāju, miks šanas pulšu, signālu apstrādes ierīču darbības 
principus un raksturojošos parametrus, ska as viļ u mijiedarbības 
principus un parametrus, audio sist mu komponenšu darbības 
principus un raksturojumus, audio savienojumu veidus un 

principus. 

Students prot: 

- praktiski izmantot audio ierīces, veikt regul šanu un parametru 
koriģ šanu ar jebkuru no audio ierīc m, izv l ties nepieciešamo 
audio ierīci konkr ta darba veikšanai, 
- izm rīt un nov rt t dažādu audio komponenšu parametrus, 
- sastādīt audio komponenšu savienojumu sh mu, 
- veikt audio sist mas darbības simulāciju ar datorprogrammas 
palīdzību, 
- sastādīt audio sist mas, tās komponenšu savienojumu 
specifikāciju, 
- veikt kompleksus audio sist mas m rījumus, 
- optimiz t audio sist mas darbību, 
- pārbaudīt audio sist mas komponenšu atbilstību tehniskajām 
prasībām. 

 

Klaviersp le 

 

4,5 

 

I 3 sem. i 

Klaviersp les programmas rezultātā students ir  attīstījis 
klaviersp les prasmes, kuras  ir nepieciešamas, lai ska u režisors 
iepazītu dažādu laikmetu, stilu un žanru kompozīcijas, analiz tu 
klavierm zikā lietotās kompozīcijas tehnikas.  

Muzikālās 
dzirdes 

attīstības 
praktikums  

 

9 

 

G 3 sem. 

 

i 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir attīstījis analītiskās 
dzirdes iema as, analiz jot ar dzirdi galveno v sturisko stilu 
m zikas valodas izteiksmes līdzekļus, pilnveidojis dzirdes un 
inton šanas iema as, apguvis dažādu instrumentu spektrālo 
sastāvu, sakarības starp signāla spektru un tembru. 

 

M zikas 
notācija un 
interpretācija 

 

9 

 

G 3 sem. 

 

 

 

 

iv 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas 
izpratnes līmenī par m zikas notāciju, dažādu laikmetu un stilu 
kamerm zikas, kora m zikas un simfoniskā or estra partit ru 
pierakstu, ir attīstījis prasmes analiz t partit ras no ska u režisora 
darba perspektīvas – m zi u izvietojums telpā, paredzamās 
skan juma dinamiskās virsotnes. Ir attīstījis interpretācijas analīzes 
iema as, sp ju atš irt dažādu interpretāciju stilus, m zi u sp les 
precizitāti attiecībā uz nošu pierakstu. 

 

Elektro-

akustiskā 
m zika  

 

3 

 

G 
2 sem. i 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin ska as sint zes 
tehnikas, sempl šanas tehnikas, ska as efektu darbību, 
elektroakustiskās m zikas attīstības procesus v sturiskā kontekstā. 
Students prot strādāt ar Max/Msp un Logic Pro programmām, 
patstāvīgi izveidot ska as sint zes un sempl šanas algoritmus. 

 

Ska u 
ierakstu 

produc šana  

 

9 

 

G 2 sem. 

 

E 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 
prasmes ska u ierakstu produc šanā, ska as modeļa izveid  un 
atbilstošu tehnisko līdzekļu izv l ,  ir apguvis  producentam 
nepieciešamās saskarsmes prasmes ar atska otājmāksliniekiem un 
tehnoloģisko specifiku darbam ska u ierakstu studijā. 

Daudzkanālu 
ierakstu 

sist mas  

 

3 

 

G 

1 sem. i 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin daudzkanālu ierakstu 
sist mu uzb vi un principus, standartu prasības daudzkanālu 
sist mām, daudzkanālu sist mu attīstības v sturi un nākotnes 
tendences. 

Students prot izveidot daudzkanālu ierakstu sist mu un veikt 
ierakstu. 
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Studiju kursi  

ECTS 

 

KP 
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s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

Ska u 
ieraksta gala 

apstrāde 
(māsterings)  

 

6 

 

G 2 sem. 

 

 

i 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin tehniskos parametrus 

ska u ieraksta gala noform šanai, standartu prasības ska u ierakstu 
formātiem, metodes psihoakustisku rezultātu sasniegšanai. 
Students prot tehniski noform t ierakstu atbilstoši formāta 
standartam, pielietot atbilstošas metodes ieraksta skan juma 
uzlabošanai. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

 

 

Latviešu 
valodas 

kult ra 

(lietiš ie 
raksti) 

 

 

1,5 

 

 

P 1 sem. 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

Studiju kursā students ieg st zināšanas  par valodas kult ras 
principiem, krit rijiem un avotiem, par normām m sdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīm m, par valodas / runas eti eti un tiku.  
Studiju kursā students ieg st prasmes un iema as apzināti lietot 
koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, 
atš irt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no 

neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un 
ikdienas darbību saistītus lietiš us tekstus, lietot vārdnīcas un citu 
palīgliterat ru tekstveides procesā. 

 

 

Ievads kult ras 
analīz  

 

 

1,5 

 

 

P 1 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa satura apguves rezultātā students zina  izpratnes 
līmenī par kult ras veidošanās mehānismiem, zinātnes, filosofijas 
un reliģijas atš irībām, m r iem un darbības principiem, kult ras 
tipoloģiskās klasifikācijas veidiem un principiem, reliģijas lomu 

cilv ka pasaules modeļa un v rtību veidošanās procesus, 
eksistenciālo probl mu risināšanu, sp j raksturot kult ru un 
civilizācijas tipus, salīdzināt civilizācijas un kult ras, patstāvīgi 
analiz t kult ras strukt ruun izdalīt galvenās v rtības kā kult ras 
kodolu, sp j izmantot kritisko domāšanu, analiz jot dažādu kult ru, 
subkult ru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus, sp j izvirzīt 
probl mu jautājumus un diskut t par kult ru un sociālajiem 
procesiem – to saistībā ar mākslu un m ziku, b s orient ts izstrādāt 
sistemātisku un motiv tu personisko viedokli par dažādām 
kult rām un starpkult ru dialoga metod m.  

Uz m j-
darbības 
pamati  

(Darba 

tiesiskās 
attiecības, 
autortiesības, 
blakus 

tiesības, vides 
aizsardzība, 
civilā 
aizsardzība) 

 

 

1,5 

 

 

P 

1 sem. 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students orient jas Latvijas darba 
likumdošanas pamatos, izpratnes līmenī zina darba attiecību 
tiesiskos pamatus, darba dev ja un darbinieka pienākumus un 
tiesības, orient jas autortiesību un blakus tiesību specifiskajos 

jautājumos, ieguvis zināšanas izpratnes līmenī par vides 
aizsardzībus un civilo aizsardzību  atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

 

 

Literat ras 

v sture 

 

 

4,5 

 

 

P 2 sem. 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literat ru kult ras v stures attīstības kontekstā, 
izcilākajiem daiļdarbiem Eiropas un latviešu literat rā, literārā 
teksta interpretācijas iesp jām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j: 
- apzināties izv rt t literat ras lomu kult ras attīstībā;  
- izv rt t literārā teksta lomu m zikā un valodas izteiksmes 
līdzekļu lietojuma nozīmi ska darba interpretācijā; 
- izmantot g tās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguv . 

Uz m j-
darbības 

pamati 

(projektu 

izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

 

 

 

4,5 

 

 

 

P/G 
2 sem. i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par:  m zikas industriju kā 
savstarp ji saistītu uz m jdarbību kopumu tirgus saimniecības 
apstākļos, nozares darbību reglament jošiem tiesībaktiem, 
ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, m zikas 
projektu izveides b tību 

Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi sagatavot 
un vadīt m zikas projekta realizāciju. 
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KP 
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Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

 

 

 

 

Mākslas 
v sture 

 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

P 2 sem. i 

Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 
attīstību, tās avotiem, b tiskākajiem virzieniem un kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarp jo attiecību mai u Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kult rā; 
* arhitekt ras un dizaina attīstības tendenc m; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas mai u p c Otrā pasaules 
kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi salīdzināt 
un v rt t 20.gs. vizuālās un ska u mākslas attīstības tendences, 
formul t savu viedokli. 

 

 

Filosofija un 

est tika 

 

 

4,5 

 

 

P 2 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursa satura apguves rezultātā students  zina vispārīgās antīkās, 
viduslaiku, renesanses, jauno laiku, 19. un 20.gadsimta est tikas 
iezīmes, izprot to atš irības, zina est tikā svarīgākos domātājus un 
vi u nozīmīgākos darbus, kā arī izprot to galvenās idejas. Studenti 
prot izmantot ieg tās zināšanas, lai samekl tu nepieciešamos 
tektuālos avotus un interpret jošo literat ru ar est tiku saistītu 
jautājumupadziļinātai izp tei, studenti prot analiz t gan ikdienas, 
gan m zikas/horeogrāvijas  profesionālajā vid  sastopamos 
priekšstatus par m ziku, m zi i, to sociālo lomu. Students sp j 
izv rt t est tikas idejas, kas ir aktuālas speciālista darbībā, sp j 
argument t un aizstāv t savu pozīciju, apzinoties savu zināšanu 
robežas un situācijas, kad nepieciešama padziļināta kāda jautājuma, 
viedokļa,  nostājas vai priekšstatu izp te. 

 

 

Svešvaloda 

 

 

7,5 

 

 

G 

4 sem. 

 

 

E 

 

Students ir ieguvis zināšanas tādā līmenī, lai sp tu komunic t, 
izteikt viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar pašu un specialitāti, 
sp j izprast vid ji sarežģītus tekstus par vidi, kult ru, specialitāti 
un, izmantojot jaunākos informācijas līdzekļus, sp j atlasīt 
vajadzīgo informāciju. Students ieguvis prasmes, kas 
nepieciešamas pienākumu veikšanai, kas formul tas vokālista 
5.līme a profesiju standartā, prot lietot valodu kā informācijas 
ieguves, izzi as un apmai as līdzekli, izprot valodas sist mu un 
normas, valodas kult ru un stilus,  sociokult ras kompetenc  
izmanto valodu kā izzi as, sadarbības, iekļaušanās un saskarsmes 
līdzekli kult ras kontekstā. Izprot valodas lietošans īpatnības 
daudzkult ru vid .   

B daļa – profesionālās izglītības m zikas 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 teor tiski b tiskākos vispār jās, attīstības, personības un 
sociālās psiholoģijas jautājumus,  sp j tos 

ilustr t ar praktiskās pieredzes piem riem; 
* sp j sintez t attīstības un personības psiholoģijas dažādas 
teor tiskās atzi as, piem rojot dažādām pedagoģiskajām 
situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iema as savas personības un profesionālās 
darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks , prot 
risināt probl msituācijas; 
* prot noteikt audz k u individuālās īpatnības, p tīt un analiz t 
audz k u personības attīstību; 
* prot ieg t un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 
nozar , sp j to analiz t un izmantot praks . 
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Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

 

 

Pedagoģija 

 

 

 

6 

 

 

 

P 2 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praks  mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt m r us sev un audz k iem, plānot to sasniegšanu; 
* sp j organiz t mācību un audzināšanas darbu saska ā ar 
izvirzītajiem m r iem un uzdevumiem; 
* pārzina vispār jās mācību metodes, mācību stundas veidošanas 
principus; 

* sp j sadarboties ar kol ģiem, audz k u vecākiem un sabiedrību: 
* sp j veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* sp j izv rt t un veicināt audz k u izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot ieg t un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praks . 

 

Vispār jā 
metodika 

 

1,5 

 

P/G 1 sem. 

 

 

i 

 

 

Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 
valstu izglītības sist mu, par izglītības iestāžu strukt ru un to 
darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 
programmu ieviešanu un nov rt šanu, par izglītības iestād  
nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

 

 

M zikas 
tehnoloģiju  
mācības 
metodika 

 

 

 

3 

 

 

 

G 1 sem. 

 

 

 

DE 

 

 

Studiju kursā students apg st teor tiskās zināšanas un 
praktiskās iema as m zikas 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, audz k u  sasniegumu v rt šanas veidus, formas, 

krit rijus.  
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

Pedagoga 

tika 

 

3 

 

P 
1 sem. 

 

i 

 

Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par tikas 
pamatkategorijām, tikumisko mācību attīstību noteiktās 
domāšanas paradigmās un v sturiskos laikmetos, tikas 
saikni ar filozofiju, mākslu, m ziku, tikumības probl mām 
m sdienās, analīzes un pašanalīzes prasm m. 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

 

Pedagoģiskā 
prakse 

 

4,5 

 

I 
2 sem. 

 

DE 

 

Students ieg tās teor tiskās  zināšanas aprob  pedagoģiskajā 
praks  m zikas profesionālajās izglītības iestād s  saska ā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  

Instrumenta 

spēle  
3 G 

2 sem. i 

Izv loties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves 
programmu izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, 
emot v rā stud jošo profesionālās v lmes studiju kursu 

satura padziļināšanai vai paplašināšanai, kas ir 
nepieciešamas ska u 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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Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 teor tisko zināšanu 
un praktiskās darbības vienotību.   
Prakses laikā ir plānota:  apska ošanas prakse – praktiska 

koncertu apska ošana, ska u ierakstu prakse – darbs ska u 
ierakstu studijā. 

Skaņu ierakstu 
prakse 

24 I 
4 sem. 

 

Iv 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP                                                              Valsts pārbaudījumos students pierāda studiju 
programmas apguves rezultātā ieg tās zināšanas un parsmes un  

apliecina sagatavotības atbilstību 5.līme a profesionālās kvalifikācijas prasībām,  
kas ir formul tas ska u režisora profesijas standartā. 

 

Kolokvijs 

m zikas 
tehnoloģijās  

 

3 

 

G 
1 sem. 

 

 

DE 

 

 

Kolokvijā students apliecina ska u režisoram 
nepieciešamās teor tiskās zināšanas, kuras ieg tas visa 
studiju perioda laikā šādos studiju kursos:  Akustika, 

Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu 
tehnoloģijas, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana.  
 

 
 

Ska u režija 
(apska ošana) 

 

 

 

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 apska ošanas tehniku 
un veic uzstādītās sist mas m rījumus un 
nepieciešamos regul jumus.  
Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu 
ar nepieciešamās tehnikas sarakstu, skaļru u un 
mikrofonu izvietojuma plānu. Praktiski veic 
akad miskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās 
m zikas koncerta apska ošanu. 
Diplomeksāmena komisija noklausās apska otu 
koncertu un izv rt  izv l tās tehnikas pamatotību, 
skaļru u un mikrofonu izvietojuma plānu,  
apska ošanas sist mas m rījumu un regul jumu 
precizitāti, apska ošanas darba kvalitāti – balansu un 

ska as modeļa atbilstība izpildījuma stila prasībām. 
 

 

Ska u 
ierakstu 

produc šana 

 

 

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 min tes gara ska darba vai ska darba 
daļas ieraksts ska u ierakstu studijā. Darba veikšanas 
laika limits ir 60 min tes.  Pirms ieraksta veikšanas 
students izv las un uzstāda nepieciešamo tehniku, kas 
neietilpst norādītajā hronometrāžā;  
- otrajā daļā students atska o un aizstāv samont to 
ierakstu.  

Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā v ro ieraksta 
procesu, otrajā daļā - noklausās samont tā ieraksta 
atska ojumu un studenta argumentus. 
Diplomeksāmena komisija izv rt  studenta prasmi 
izveidot ska as modeli, izv l ties tehniku, darbu ar 
m zi iem, 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 reglament  speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta strukt ra atbilst AL prasībām, 
programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līme a 
profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Skaņu režisors  un Ministru kabineta 

noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstrukt ras (saīsin. EKI) apraksta prasībām, t.i. 6.līme a 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: 
– ska u režisors ir speciālists, kurš ir apguvis zināšanas par m zikas attīstības procesiem, 
dažādu laikmetu m zikas stiliem un žanriem, skan juma est tiku, kā arī prasmes strādāt ar 
m zikas ierakstu un apska ošanas tehnoloģijām, veikt publisku pasākumu apska ošanu un 
ska u ierakstus, radīt ska as partit ras; atbilstoši darba uzdevumam veikt ar apska ošanas un 
ska as ieraksta darbību saistītu pas tījumu izpildi – ska as sist mu veidošanu, ska as 
sist mas instalācijas plānošanu, koncertu un publisku pasākumu apska ošanu, ska as ierakstu 
veikšanu, ska as partit ras veidošanu, ska as ieraksta p capstrādi (mastering), telpu akustisko 
parametru m rījumus, ekspertīzi par ska u ierakstu un apska ošanas tehnoloģiju 
pielietojumiem. 

     Ska u režisors strādā kult ras un izglītības instit cijās, kino industrijā, televīzijā, radio, 
apska ošanas uz mumos, kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 
 

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 

nepieciešamās kompetences ieguvi 
 

1. Sp ja orient ties telpu akustikas jautājumos. Akustika 

2. Sp ja pārzināt m zikas attīstības procesus, 
dažādu laikmetu m zikas stilus un žanrus, 
skan juma est tiku. 

M zikas v sture un teorija, Instrumentu mācība, 
M zikas notācija un interpretācija, Džeza un 
populārās m zikas v sture, Klaviersp le, 
Muzikālās dzirdes attīstības praktikums, 
Elektroakustiskā m zika, Ska u ierakstu 
tehnoloģijas, Ska u ierakstu gala apstrāde 
(māsterings), Apska ošanas prakse, Ska u 
ierakstu prakse, Ska as dizains, Kora mācība 

3. Sp ja pārzināt dažādu m zikas instrumentu 
spektrālo sastāvu, sakarības starp signāla spektru un 
tembru. 

M zikas v sture un teorija, Instrumentu mācība, 
Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 
Ska u ierakstu produc šana, Daudzkanālu 
ierakstu sist mas 

4. Sp ja orient ties dažādu m zikas stilu ierakstu 
specifikā. 

M zikas v sture un teorija, Ska u ierakstu 
tehnoloģijas, M zikas notācija un interpretācija, 
Džeza un populārās m zikas v sture, 
Klaviersp le, Muzikālās dzirdes attīstības 
praktikums, Elektroakustiskā m zika, Ska u 
ierakstu gala apstrāde (māsterings), 
Apska ošanas prakse, Ska u ierakstu prakse, 
Ska as dizains 
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5. Sp ja pārzināt m zikas tehnoloģiju attīstības 
procesus, analogo un digitālo apska ošanas un 
ska u ierakstu tehnoloģiju. 

Ska u ierakstu tehnoloģijas, Digitālo signālu 
mācība un apstrāde, Apska ošanas prakse, 
Ska u ierakstu produc šana 

6. Sp ja ar tehnikas palīdzību izveidot savu ska as 
(skan juma) modeli, radoši strādāt ar ska as 
ieraksta tehnoloģijām. 

Ska u ierakstu tehnoloģijas, Apska ošanas 
prakse, Ska u ierakstu produc šana, Ska u 
ierakstu parkse, Digitālo signālu mācība un 
apstrāde 

7. Sp ja pārzināt ska u ierakstu tehnoloģiju veidus. Ska u ierakstu tehnoloģijas 

8. Sp ja pārzināt mikrofonu izvietojumu tehnikas. Akustika, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 
Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Daudzkanālu ierakstu sist mas, 
Apska ošanas prakse 

9. Sp ja sadarboties ar atska otājmāksliniekiem, 
dot ieteikumus ieraksta tapšanā un apska ošanas 
procesā. 

Uz m jdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse 

10. Sp ja pielietot specializ tās datorprogrammas 
apska ošanas un ierakstu procesā. 

Apska ošanas prakse, Ska u ierakstu prakse, 
Ska u ierakstu produc šana, Ska u ierakstu 
tehnoloģijas 

11. Sp ja pārzināt mikrofonu, skaļru u, 
pastiprinātāju, miks šanas pulšu, signālu apstrādes 
ierīču darbības principus un raksturojošos 
parametrus. 

Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 
Daudzkanālu ierakstu sist mas, Apska ošanas 
prakse 

12. Sp ja organiz t darbu ska u ierakstu studijā – 

plānot darba kārtību un konfigur t tehniku. 
Uz m jdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse, 
Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde 

13. Sp ja pārzināt ska as sint zes pamatprincipus. Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde 

14. Sp ja formul t un analītiski aprakstīt 
informāciju, probl mas un risinājumus par ska u 
ierakstu un apska ošanas tehnoloģijām, to 
inovācijām, izskaidrot un argument ti diskut t gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Uz m jdarbības pamati, Ska u ierakstu 
tehnoloģijas, Audio sist mu komponenti un 
sist mu veidošana, Digitālo signālu mācība un 
apstrāde, Psiholoģija, Pedagoģija 

 

15. Sp ja demonstr t zinātnisku pieeju probl mu 
risināšanā. 

Uz m jdarbības pamati, Ievads kult ras 
analīz , Filosofija un est tika   

16. Sp ja uz emties atbildību un iniciatīvu, veicot 
darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilv ku 
darbu. 

Uz m jdarbības pamati, Pedagoģija, 
Psiholoģija, Prakses  

17. Sp ja pie emt l mumus un rast risinājumus 
mainīgos vai neskaidros apstākļos. 

Uz m jdarbības pamati , Pedagoga tika, 
Psiholoģija, Prakse 

18. Sp ja sazināties valsts valodā un vismaz divās 
svešvalodās. 

Latviešu valodas kult ra, 
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. Izm rīt un apr ināt galvenos telpu akustiku 
raksturojošos parametrus. 

Akustika, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 
Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana 

2. Izv l ties ieraksta vai apska ošanas situācijai 
atbilstošu mikrofonu daudzumu un tipus. 

Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Apska ošanas prakse, Ska u ierakstu 
prakse 

3. Strādāt ar analogu un digitālu ska u miks šanas 
pulti. 

Ska u ierakstu tehnoloģijas, Audio sist mu 
komponenti un sist mu veidošana, Digitālo 
signālu mācība un apstrāde 

4. Izstrādāt apska ošanas iekārtu un ska u 
ierakstīšanas iekārtu izvietojuma un savienojumu 

sh mas. 

Ska u ierakstu tehnoloģijas, Audio sist mu 
komponenti un sist mu veidošana, Digitālo 
signālu mācība un apstrāde, Prakse 
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Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 
nepieciešamās kompetences ieguvi 

5. Veikt testa m rījumus, noregul t apska ošanas 
iekārtu un ska u ierakstīšanas iekārtas un optimiz t 
apska ošanas sist mu tehniskos parametrus. 

Ska u ierakstu tehnoloģijas, Audio sist mu 
komponenti un sist mu veidošana, Digitālo 
signālu mācība un apstrāde, Prakse 

6. Lietot ar apska ošanu saistīto informācijas 
tehnoloģiju – ska as signālu rediģ šanas, signāla 
virzīšanas (routing), miks šanas un māster šanas 
programmas. 

Digitālo signālu mācība un apstrāde, 
Apska ošanas prakse, Ska u ierakstu gala 
apstrāde (māsterings) 

7. Izm rīt un nov rt t dažādu audio komponenšu 
parametrus. 

Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana 

8. Sastādīt audio komponenšu (mikrofonu, 
pastiprinātāju, ska as signālu apstrādes ierīču, 
skaļru u) savienojumu sh mu.  

Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 
M zikas tehnoloģijas,  Prakse 

9. Veikt audio sist mas darbības model šanu ar 
datorprogrammas palīdzību. 

Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 
M zikas tehnoloģijas,  Prakse 

10. Sastādīt audio sist mas komponenšu un 
savienojumu specifikāciju. 

Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 
M zikas tehnoloģijas,  Prakse 

11. Veikt kompleksus audio sist mas m rījumus. Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 
M zikas tehnoloģijas,  Prakse 

12. Optimiz t audio sist mas darbību, izv loties 
atbilstošu signālu pastiprinājuma strukt ru. 

Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 
M zikas tehnoloģijas,  Prakse 

13. Pārbaudīt audio sist mas komponenšu atbilstību 
tehniskajām prasībām. 

Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Prakse 

14. Iev rot darba aizsardzības, elektrodrošības, 
ugunsdrošības un higi nas prasības. 

Uz m jdarbības pamati (darba aizsardzības, 
elektrodrošības, ugunsdrošības un higi nas 
prasības) 

15. Iev rot vides aizsardzības noteikumus. Uz m jdarbības pamati (vides aizsardzības 
noteikumi) 

16. Sazināties ar klientiem un sadarbības partneriem. Uz m jdarbības pamati, Psiholoģija, Pedagoga 
tika 

17. Veikt darbu individuāli. Uz m jdarbības pamati, Prakse 

18. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt darba 
grupā. 

Uz m jdarbības pamati, Psiholoģija, Prakse 

19. Izmantot informācijas mekl šanas un atlases 
līdzekļus. 

Uz m jdarbības pamati, visi profesionālie 
studiju kursi 

20. Sistemātiski pilnveidot profesionālo kvalifikāciju. Studijas, izmantojot kontakstundas un patstāvīgā 
darba formas, Meistarklases 

21. Pārvaldīt valsts valodu. Latviešu valodas kult ra 

22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas sazi as 
līmenī. 

Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda, Franču 
valoda 

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un 
vismaz divās svešvalodās. 

Profesionālie studiju kursi, M zikas v sture 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. literat ras vesture  Literat ras v sture  
1.2. mākslas v sture Mākslas v sture 

1.3. filozofija  Filosofija un est tika 

1.4. reliģiju v sture Ievads kult ras analīz  

1.5. tika Pedagoga tika 
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Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 
nepieciešamās kompetences ieguvi 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 
2.1. m zikas v sture un teorija M zikas v sture un teorija 
2.2. instrumentu mācība Instrumentu mācība 

2.3. džeza un populārās m zikas v sture Džeza un populārās m zikas v sture 

2.4. m zikas formas mācība M zikas v sture un teorija 

2.5. sociālā un saskarsmes psiholoģija Psiholoģija 

2.6. pedagoģija Pedagoģija, Pedagoga tika 

2.7. komercdarbības pamati Uz m jdarbības pamati 
2.8. profesionālie termini valsts valodā un vismaz 
divās svešvalodās 

Visi profesionālie studiju kursi, M zikas 
v sture un teorija, Klaviersp le, Instrumentu 
mācība, M zikas notācija un interpretācija, 
Svešvalodas (lietiš ās) 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 
līmenī: 
3.1. akustika (telpu akustikas pamati, telpu akustikas parametru 

definīcijas un m rvienības, telpu akustisko parametru ietekme 

uz ska as viļ u izplatīšanos, telpu akustikas normatīvi, ska as 
viļ u veidi, parametri un izplatīšanās mehānismi, ska as lauka 
raksturojums, frekvenču joslas, ska as līme i un to m rījums, 
psihoakustika) 

Akustika 

3.2. elektrotehnika un elektronika (elektriskās strāvas, 
sprieguma un jaudas definīcijas un likumsakarības, elektronu 
pl smas likumsakarības vadītājos, elektronikas elementu - 
rezistoru, indukcijas spoļu, kondensatoru, pusvadītāju - 
īpašības un darbības principi, elektronikas elementu 
savstarp jās 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 standartiz ti 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 ska u faili (formāti, ska as failu rediģ šanas 
principi, darbības principi ar ska as failiem internetā, darbības 
procesi ar ska as failiem datorā) 

Ska u ierakstu tehnoloģijas, Ska u 
ierakstu gala apstrāde, Digitālo signālu 
mācība un apstrāde 

3.5. ska u ierakstu tehnoloģijas (ska u ierakstu tehnoloģijas 
veidi, ska u ierakstu principi un metodes, mikrofonu 
izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai nepieciešamo ierīču 
raksturojums) 

Ska u ierakstu tehnoloģijas 

3.6. audio sist mu komponenti un sist mu veidošanas principi 
(mikrofonu, skaļru u, pastiprinātāju, miks šanas pulšu, signālu 
apstrādes ierīču darbības principi un raksturojošie parametri, 
ska as viļ u mijiedarbības principi un parametri, audio sist mu 
komponenšu darbības principi un raksturojumi, audio 
savienojumu veidi un principi) 

Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Digitālo signālu mācība un 
apstrāde, M zikas tehnoloģijas,  
Prakse 

3.7. m zikas instrumentu un vokāla spektrālais sastāvs, 
sakarības starp signāla spektru un tembru 

Audio sist mu komponenti un sist mu 
veidošana, Digitālo signālu mācība un 
apstrāde, M zikas tehnoloģijas,  
Prakse, Instrumentu mācība, Kora 
mācība, M zikas notācija un 
interpretācija, Ska u ierakstu prakse 

3.8. m zikas notācija (dažādu laikmetu un stilu kamerm zikas, 
kora m zikas un simfoniskā or estra partit ru pieraksti) 

M zikas notācija un interpretācija 
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Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kuru saturs nodrošina 
nepieciešamās kompetences ieguvi 

3.9. elektroakustiskās m zikas tehnikas (ska as sint ze, nolašu 
veidošana, ska as efektu darbība, elektroakustiskās m zikas 
attīstības procesi) 

Elektroakustiskā m zika 

3.10. ska u ierakstu produc šana (ska as modeļa izveide un 
atbilstošu tehnisko līdzekļu izv le, producentam nepieciešamās 
saskarsmes prasmes ar atska otājmāksliniekiem un 
tehnoloģisko specifiku darbam ska u ierakstu studijā) 

Ska u ierakstu produc šana 

3.11. daudzkanālu ierakstu sist mu uzb ve un principi, 
standartu prasības daudzkanālu sist mām, daudzkanālu sist mu 
attīstības v sture un nākotnes tendences 

Daudzkanālu ierakstu sist mas 

3.12. ska u ieraksta gala apstrāde (Mastering) (tehniskie 
parametri ska u ieraksta gala noform šanai, standartu prasības 
ska u ierakstu formātiem, metodes psihoakustisku rezultātu 
sasniegšanai) 

Ska u ieraksta gala apstrāde 
(mastering) 

3.13. valsts valoda Latviešu valodas kult ra 

3.14. divas svešvalodas sazi as līmenī Angļu valoda, Vācu valoda, Itāļu 
valoda, Franču valoda 

3.15. vides aizsardzība Uz m jdarbības pamati 
3.16. darba aizsardzība Uz m jdarbības pamati 
3.17. darba tiesiskās attiecības Uz m jdarbības pamati 
3.18. zinātniskās p tniecības metodes Uz m jdarbības pamati 
3.19. nozares attīstības strat ģija un plānošanas metodes Uz m jdarbības 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 
formul tajām bakalaura studiju programmu prasībām:  
Noteikumi par otrā līme a 
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 teor tiskie 
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 kop jo studiju 
ilgumu 4 gadi pilna laika studijās. 
Obligātais saturs 

II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kult ra (lietiš ie raksti)- 1 KP 

Ievads kult ras analīz   – 1 KP 

Uz m jdarbības pamati  4 KP: 
(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 

Uz m jdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literat ra  m zikā  – 3 KP 

Mākslas v sture – 3KP 

Filozofija  un est tika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

Kopā: 36 KP 

Akustika  – 6 KP 

Elektrotehnika un elektronika - 2 KP (teor tiskā daļa) 
Digitālo signālu mācība un apstrāde – 2 KP 

M zikas v sture un teorija – 16 KP 

Instrumentu mācība – 2 KP (teor tiskā daļa) 
Ska u ierakstu tehnoloģijas - 4 KP 

Džeza un populārās m zikas v sture - 4 KP 
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9.3. nozares profesionālās 
specializācijas studiju 
kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 

kredītpunkti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā: 60 KP 

Audio sist mu komponenti un sist mu veidošana – 8 KP 

Digitālo signālu mācība un apstrāde – 4 KP 

Elektrotehnika un elektronika – 2 KP (praktiskā daļa) 
Instrumentu mācība – 1 KP (praktiskā daļa) 
Klaviersp le  – 3 KP 

Muzikālās dzirdes attīstības praktikums – 6 KP 

M zikas notācija un interpretācija – 6 KP 

Elektroakustiskā m zika – 2 KP 

Ska u ierakstu produc šana  – 6 KP 

Daudzkanālu ierakstu sist mas – 2 KP 

Ska u ieraksta gala apstrāde (mastering) – 4 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga tika – 2 KP 

Vispār jā metodika – 1 KP 

M zikas tehnoloģiju mācības metodika – 2  KP 

M zikas tehnoloģijas mācīšanas pedagoģiskā prakse – 3 KP 

 

9.4. bakalaura programmas 

brīvās izv les 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 aizstāv šana un kura 
apjoms ir vismaz 12 

kredītpunktu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Izv loties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves saturu izstrādā 
studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā stud jošo 
profesionālās v lmes iepriekš apg to citu studiju kursu satura 
padziļināšanai vai paplašināšanai. 
 

Prakse: 26 KP  

Apska ošanas  prakse – 10 KP 

Ska u ierakstu  prakse – 16  KP 
 

Valsts pārbaudījumi LV 12 KP/ ECTS  18KP 
apjomā veido:  
Kolokvijs m zikas tehnoloģijās – 2 KP 

Ska u režija (apska ošana) – 5 KP 

Ska u ierakstu produc šana – 5 KP 

Studiju programmas nosl gumā 8.semestrī studentam ir 
jākārto valsts pārbaudījums, kas sastāv no trīs sastāvdaļām - 

diplomeksāmeniem: 
1) kolokvijs mūzikas tehnoloģijās  
kolokvijā students apliecina ska u režisoram nepieciešamās teor tiskās 
zināšanas, kuras ieg tas visa studiju perioda laikā šādos studiju kursos:  
Akustika, Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu tehnoloģijas, 

Digitālo signālu mācība un apstrāde, Audio sist mu komponenti un 
sist mu 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 

min tes gara ska darba vai ska darba daļas ieraksts ska u 
ierakstu studijā. Darba veikšanas laika limits ir 60 min tes.  Pirms 
ieraksta veikšanas students izv las un uzstāda nepieciešamo 
tehniku, kas neietilpst norādītajā hronometrāžā.  

- otrajā daļā students atska o un aizstāv samont to ierakstu.  
Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā v ro ieraksta procesu, bet otrajā 
daļā noklausās samont tā ieraksta atska ojumu un studenta argumentus. 
Diplomeksāmena komisija izv rt  studenta prasmi izveidot ska as modeli, 
izv l ties tehniku, darbu ar m zi iem, ieraksta kvalitāti. 
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10. Studiju kursu izv li 
bakalaura programmā, studiju 
kursu apjomu un saturu, kā arī 
prakses saturu atbilstoši 
ieg stamajam grādam nosaka 
attiecīgās profesijas standarts. 
 

11. Studiju procesā vismaz 30 
procentus no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. 
 

15. P c bakalaura programmas 
apguves pieš ir piektā līme a 
profesionālo kvalifikāciju un 
profesionālo bakalaura grādu 
nozar  (profesionālās darbības 
jomā). 

3)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana skaņu 
režijā  (koncerta apskaņošana) 
Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši produktīvā. 

Pirms koncerta students uzstāda apska ošanas tehniku un veic 
uzstādītās sist mas m rījumus un nepieciešamos regul jumus.  
Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu ar nepieciešamās 
tehnikas sarakstu, skaļru u un mikrofonu izvietojuma plānu.  
Praktiski veic akad miskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās m zikas 
koncerta apska ošanu. 
Diplomeksāmena komisija noklausās apska otu koncertu un izv rt  
izv l tās tehnikas pamatotību, skaļru u un mikrofonu izvietojuma plānu,  
apska ošanas sist mas m rījumu un regul jumu precizitāti, apska ošanas 
darba kvalitāti – balansu un ska as modeļa atbilstība izpildījuma stila 
prasībām. 
 
Studiju programmas saturu un realizācijas aprakstu izstrādāja JVLMA 
apstiprinātā darba grupa vienlaicīgi ar profesijas standarta Skaņu režisors  
projektu.  

 

 

 

 

M zikas tehnoloģiju nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 83 KP 
apjomā, t.i. vid. 51,5 procenti. 
 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek pieš irts profesionālais 
bakalaura grāds m zikā un ska u režisora  profesionālā kvalifikācija. 

 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finans tas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem krit rijiem 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 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 
m nesī x 12 m n. = 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 

M zikas v sture 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 sist mu 
komponenti un sist mu 
veidošana, iv 

45 : ar vid. 4 stud. = 

11,25 kst. 

9,57 

 

107,66 25,40 133,06 

Ska u ierakstu 
tehnoloģijas, iv 

60 : ar vid. 4 stud. = 15 

kst. 

9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Latviešu valodas 
kult ra, 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 

M zikas v sture un 
teorija, eks. 

30 : ar vid. 4 stud. = 

7,5 + eks. 0,5 = 8 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

M zikas notācija un 
interpretācija, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 

7,5 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Audio sist mu 
komponenti un 

sist mu veidošana, iv 

45 : ar vid. 4 stud. = 

11,25 kst. 

9,57 

 

107,66 25,40 133,06 

Klaviersp le, 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 

Ska u ierakstu 
tehnoloģijas, iv 

45 : ar vid. 4 stud. = 

11,25 kst. 

9,57 

 

107,66 25,40 133,06 

Daudzkanālu ierakstu 
sist mas, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 

7,5 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Ievads kult ras 
analīz , iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
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 

M zikas v sture un 
teorija, iesk. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

M zikas notācija un 
interpretācija, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Klaviersp le, 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 
m zika, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Ska u ierakstu 
produc šana, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Daudzkanālu ierakstu 
sist mas, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Literat ra m zikā, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
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 

M zikas v sture un 
teorija, eks. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

M zikas notācija un 
interpretācija, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Klaviersp le, 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 
m zika, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Ska u ierakstu 
produc šana, eks. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Literat ra m zikā, iesk. 15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uz m jdarbības 
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 

Apska ošanas 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 

M zikas v sture un 
teorija, iesk. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Džeza un populārās 
m zikas v sture, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Ska u ierakstu 
produc šana, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Ska u ierakstu gala 
apstrāde (māsterings), iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Mākslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Vispār jā metodika, 
iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Apska ošanas prakse, 
iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Ska u ierakstu prakse, 
iesk. 

15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Izv les studiju kursi, 
iesk. 

15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv les 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. M zikas v sture 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 
m zikas v sture, iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Ska u ierakstu 
produc šana, eks. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Ska u ierakstu gala 

apstrāde (māsterings), iv 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Mākslas v sture, iesk. 30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

M zikas 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 

Apska ošanas prakse, 
iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Ska u ierakstu prakse, 
iesk. 

15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Izv les studiju kursi, 
iesk. 

15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izv les 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 
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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. M zikas v sture un 
teorija, iesk. 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Filosofija un est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga tika, 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 

Izv les studiju kursi, 
iesk.  

15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apska ošanas prakse, 
iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Ska u 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. M zikas v sture un 
teorija, eks 

30 : ar vid. 4 stud. = 7,5 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 

 

76,56 18,06 94,62 

Filosofija un est tika, 
iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Ska u ierakstu prakse, 
iesk. 

15 9,57 

 

143,55 33,86 177,41 

Kolokvijs m zikas 
tehnoloģijās, DE 

15 : ar vid. 4 stud. = 

3,75 + eks. 1,5 = 5,25 

9,57 

 

50,24 11,85 62,09 

Ska u režija, DE 

(apska ošana) 
30 + 3 eks. = 33 9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

Ska u ierakstu 
produc šana, 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 

ned ļām) 
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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 M zikas akad mijas otrā līme a profesionālās augstākās izglītības  
bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Skaņu režija 

īstenošana Latvijā notiek tikai JVLMA. Tāp c 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 līme a studiju 

programmās. 
Ieg stamais grāds:  gan Hāgas konservatorijas, gan Sirejas universitāt  tiek ieg ts m zikas 

bakalaura grāds - m zika un  ska u ieraksti Bmus, bet JVLMA – profesionālais bakalaura grāds 
m zikā un ska u režisora 5.līme a profesionālā kvalifikācija  

Prasības uz iepriekš jo izglītību, salīdzinājums: 
Sirejas universitātes Tonmeister kursa reflektantiem tiek pieprasīts labs m zikas izpildījuma 

līmenis un labas teor tiskās zināšanas matemātikā, m zikā un fizikā. Tād ļ iestāšanās prasības ir A 
līme a nov rt jums šajos trīs priekšmetos (tipiski AAB) un atzīme 7 vai 8 m zikas izpildījumā.  

Hāgas konservatorija pieprasa vidusskolas diplomu un pamatizglītību m zikā (instrumenta 
sp li un harmonijas teoriju). Iestājeksāmeni noris divas dienas un ietver sevī: 

- Matemātikas testu 

- M zikas teoriju – partit ras lasīšana, mažora un minora ska kārtas zināšanas, akordu secības. 
- Solfedžo testu – intervālu klausīšanās, ritma uzdevumi, melodijas dziedāšana, ska us ierakstu 

v rt šana. 
- Instrumenta sp le; klasisko etīžu, džeza vai modernā repertuāra vokāls vai instrumentāls 

izpildījums. Izpildījuma laiks apm ram 15 min tes, programmas paraugi ir pieejami ietājeksāmenu 
prasību pielikumā. 

JVLMA uz emšanas prasības: jāiesniedz vid jo izglītību apliecinošs dokuments, pievienojot 
centraliz to eksāmenu Latviešu valoda un literat ra, Svešvaloda sertifikātus, kā arī matemātikas 
testa vietā reflektantiem jāiesniedz centraliz tā eksāmena serifikāts Matemātikā. 

Papildus prasību pārbaude (m zikas profesionālās ievirzes pamatizglītības programmu 
nosl guma prasību līmenī); 

M zikas literat rā un teorijā  
Klaviersp le 

Programmas īstenošanas ilgums un apjoms, gadi, KP 

Hāgas konservatorijā jāstud  4 gadi, 240 ECTS KP. 
Sirejas universitāte jāstud  4 gadi, 100 UK KP gadā vai 400 UK KP. 
Skaidrojums: 1 ECTS KP līdzv rtīgs apm ram 1,65 UK kredītpunktiem  
Plānotie rezultāti  
Hāgas konservatorijā sagatavotie speciālisti ir orient ti uz darbu kā ska u ierakstu producenti, 

ska u inženieri, ska u režisori teātros un koncertzāl s.  
Sirejas universitāt  sagatavotie speciālisti papildus tam, atrod darbu arī citās audio insdustrijas 

jomās, tādās kā audio ierīču radīšana, audio programmat ras izstrāde, audio sist mu uztur šana, 
tehniskā un akad miskā izp te u.c.. M zikas 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 zi ā ir salīdzināmas ar labākajām komercstudijām.   

JVLMA studiju programmas beidz js ir speciālists - ska u režisors, kurš ir apguvis zināšanas 
par m zikas attīstības procesiem, dažādu laikmetu m zikas stiliem un žanriem, skan juma est tiku, 
kā arī prasmes strādāt ar m zikas ierakstu un apska ošanas tehnoloģijām, veic publisku pasākumu 
apska ošanu un ska u ierakstus. 

Atbilstoši darba uzdevumam, ska u režisors veic, ar apska ošanas  un ska as ieraksta darbību 
saistītu pas tījumu izpildi – ska as sist mu veidošanu, ska as sist mas instalācijas plānošanu, 
koncertu un publisku pasākumu apska ošanu, ska as ierakstu veikšanu, ska as ieraksta p capstrādi 
(mastering), akustikas m rījumus, ekspertīzes sniegšanu ska u ierakstu un apska ošanas 
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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 m zikas vidusskolas 
līmenī akustika, kas ir 
fizikas tematiskā 
sastāvdaļa,  netiek apg ta  

Elektrotehnika 

un elektronika 

6 10 -  

Digitālo signālu 
mācība un 
apstrāde 

9 10  

Surrey univ. – 

audio signālu 
apstrāde 

Signālu un sist mu teorija 
18 KP 

JVLMA studiju kursa 

teor tiskā daļa Digitālo 
signālu mācība un apstrāde 

tiek papildināta ar 
praktiskajām iema ām  

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 apg ts  
m zikas skolās un 
m zikas vidusskolās  

M zikas v sture 
un teorija 

24 

 

 

 

 

10 (M zikas 
izpratne) 

Izv les 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 m zikas 
v sture 3 KP, vispār jā 
m zikas mācība 11 KP  

Džeza un 
populārās 
m zikas v sture 

6  

Izv les modulis 
Džeza studijas 

(10) 

- 

Džeza studijas ietvertas 
vispār jā m zikas mācībā 

JVLMA studiju kurss 

nepieciešams, lai ska u 
režisors orient jos arī citos 
m zikas žanros un stilos 

 

Audio sist mu 
komponenti un 

sist mu 
veidošana 

12 20  

Surrey univ. ar 

nosaukumu audio 

engineering 

6 KP 

M zikas tehnoloģijas 3 
KP, praktikums 3 KP 

JVLMA studiju kursa 

saturam ierādīta nozīmīga 
vieta, lai ska u režisors 
kompetenti veiktu savus 

pienākumus  
 

Klaviersp le 4,5 - 41 KP (instrumenta sp le) Latvijā studiju kursa 
saturs pietiekamā līmenī 
tiek apg ts  
m zikas skolās un 
m zikas vidusskolās 
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Studiju kursi 

JVLMA 

ECTS 

KP 

Surrey 

Universitāte 

UK 

Hāgas konservatorija 

ECTS  KP 

Skaidrojumi 

Muzikālās 
dzirdes attīstības 
praktikums 

9 - 9  

M zikas 
notācija un 
interpretācija 

9 10 M zikas klausīšanās 

18 KP 

JVLMA studiju kursa 

satura daļa iekļauta studiju 
kursā Mūzikas v sture un 
teorija 

Elektroakustiskā 
m zika 

3 10 5 JVLMA studiju kursa 

satura daļa iekļauta studiju 
kursā Mūzikas v sture un 
teorija 

Ska u ierakstu 
produc šana 

9 - 13 KP 

Specialitāte (ieraksts, 
produc šana)  

10 KP, 

Specialitātes teorija 3 KP 

Surrey. Univ. ir kurss 

Recording techniques ar  

praksi, iesp jams, ka tas 
ietver sevī to, kas JVLMA 
ir sadalīts starp kursiem 
Skaņu ierakstu tehnoloģijas 

un Skaņu ierakstu 
produc šana 

Daudzkanālu 
ierakstu 

sist mas 

3 -  JVLMA studiju kursa 

saturam ierādīta nozīmīga 
vieta, lai ska u režisors 
kompetenti veiktu savus 

pienākumus 

Ska as ieraksta 
gala apstrāde 
(māsterings) 

6 - - JVLMA studiju kursa 

satura apguves rezultātā 
stud jošais valsts 
pārbaudījumā pierāda savu 
atbilstību pieš iramajai 
profesionālai kvalifikācijai 

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
- stud jošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 
(atseviš i norādot tālmācību), valodām, filiāl m: 
Stud jošo skaits studiju programmā kopā  - 19 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem 
stud ja – 16 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem stud ja 3 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikul to stud jošo skaits – 4 studenti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzekļiem – 3  studenti, par fiziskas personas līdzekļiem – 1 students; 

-  absolventu skaits – 7 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem stud ja – 4 studenti; par 

fiziskas personas līdzekļiem stud ja 3 studenti. 
 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Galvenā m su darba kvalitātes izzi as forma ir aptaujas, kurās ieg stam stud jošo 
viedokli par studiju programmu konkr tu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu 
atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Akad miskā gada laikā aptaujā piedalījās 5  ska u režijas specializācijas studenti 
(studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot stud jošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka stud jošie pamatā ir 
apmierināti ar m su doc tāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu doc tāju 
vadībā sa em zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetenc m; 
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 -  uzsākot kursu, doc tāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, inform  stud jošos arī par 
kompetences pārbaudes prasībām un krit rijiem, 
- doc tāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  
- doc tāju attieksme pret studentiem ir labv līga.  
      Studenti pozitīvi v rt  iesp jas piedalīties starptautiskajāās meistarklas s, Erasmus un 

NordPlus apmai as programmās.  
Galvenie tr kumi, kurus stud jošie atzīm  ir: 
- lekciju studiju kursu doc tāji ne vienm r izraisīja interesi par studiju kursu, reti tiek 
motiv ta studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  
- ne visi doc tāji nodarbībās aptv ra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 

patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski. 
Izv rt jot stud jošo norādītos tr kumus, jāsecina, ka šādas doc tāju pieejas rezultātā, 

atseviš u studiju kursu apmekl tība visumā bija zema,  stud jošie bieži vien izv l jās studiju 
kursa saturu apg t patstāvīgajā darbā, bet ne vienm r šādai darba formai bija pozitīvi 
rezultāti. 

Stud jošo aptaujas rezultātā konstat tās m su darbības stiprās un vājās puses tika 
izv rt tas katedru s d s, tika pie emti konstruktīvi l mumi, 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, sekm tu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 
studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

2016.gada absolventi nov rt ja p d jo gadu laikā apg to studiju kursu īstenošanu p c 
studiju kursu svarīguma un doc šanas līme a.  

Apg tās studiju programmas satura īstenošanu un studiju procesa organizāciju 
absolventi nov rt ja pozitīvi, vienlaikus izteica arī daudzus priekšlikumus studiju satura 
pilnveidei. Absolventu ierosinājumi tika emti v rā. Priekšlikumi tika iestrādāti studiju 
plānos, kuru saturu jau īsteno, sākot no 2015.gada septembra. Profesionālo studiju kursu 
studiju kvalitāti uzrauga M zikas tehnoloģiju katedra, kura rīko katedras s des kopā ar 
studentiem, lai uzklausītu vi u viedokli un lietiš us priekšlikumus īstenotu studiju procesā.  

Apkopojot studiju vides aptaujas rezultātus, secinājām, ka JVLMA studiju vide kopumā ir 
labv līga, radoša un v rsta uz abpus ju sadarbību. Tom r iedziļinoties atbilžu daudzveidībā, 
jāsecina, ka daudzos aspektos m su darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas uz prakses un patstāvīgā 
darba iesp ju nodrošināšanu studentiem.  

 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
            2015./2016.akad miskajā gadā JVLMA Stud jošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 
iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpināja r p ties par stud jošajiem, rīkojot dažādus pasākumus 
un finansiāli atbalstot vi u radošās aktivitātes.  Pārskata periodā Stud jošo pašpārvalde arī 
organiz ja konkursus par finans juma pieš iršanu stud jošo radošajiem braucieniem, sedza 
dalības maksu stud jošajiem, kuri piedalījās un pārstāv ja JVLMA Biķernieku pusmaratonā 
2016.gada 30. aprīlī.  
      emot v rā stud jošo ilgstošo neapmierinātību ar vairāku studiju kursu satura īstenošanu, 
kopā ar Studiju programmu direkcijas vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 
doc tāju darba kvalitātes izv rt šana. Stud jošo pašpārvaldes inici to aptauju rezultātā notikusi 
pedagogu mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras v sture; Kora literatūra un 
stilistika. 

     Pašpārvalde bija izvirzījusi stud jošo pārstāvjus JVLMA koleģiālajās instit cijās: Stipendiju 
komisijā darbojās A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Senātā - A.Ašmane, 

.Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisijā - J.Bimbere, JVLMA Gada balvas 

komisijā - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grupā par ASIMUT sist mas ieviešanu JVLMA 
pārstāv ja A.Ašmane. Stud jošo pašpārvalde piedalījās otrā m sdienu m zikas festivāla 
„deciBels” rīkošanā JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo ž riju un pieš īra  
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savas simpātiju balvas 24. JVLMA labākā kameransambļa konkursā. Atv rto durvju dienā 
Stud jošo pašpārvalde aicināja stud jošos muzic t neierastās akad mijas vietās, kā rezultātā pie 
galvenās ieejas skan ja Johana Sebastiana Baha čella svītas, kā arī m zika ģitāras un kokles 
atska ojumā. Rīkoti arī vairāki tradicionāli JVLMA pasākumi – balle 1.septembrī, balle p c 
JVLMA un Swedbank Gada balva 2015 pasniegšanas ceremonijas, kā arī izlaidumā. Stud jošo 
pašpārvalde turpināja sadarbību ar Latvijas Mākslas akad mijas (LMA) un Latvijas Kult ras 
akad mijas (LKA) stud jošo pašpārvald m, kā arī piedalījās Latvijas Studentu apvienības darbā, 
apmekl jot regulārās LSA Domes s des, kur tiek pārstāv ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties 
ikgad jā LSA Kongresā, gan apmekl jot dažādu darba grupu un pašpārvalžu vadītāju s des. 
Pārstāvot JVLMA Stud jošo pašpārvaldi Latvijas Valsts Simtgades sv tku Jauniešu rīcības 
komitejā, kopīgi ar LMA un LKA pašpārvald m veidots pasākums „Baltā galdauta sv tki – 

#man4maijs”, kas 2016. gada 4. maijā norisinājās LMA teritorijā un guva plašu rīdzinieku un 
pils tas viesu atsaucību un uzmanību, piedaloties m su organiz tajās dažādās aktivitāt s, tādejādi 
g stot plašāku informāciju par Latvijas neatkarības atjaunošanu. 

               

         Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 
   1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekm tu satura apguves kvalitāti, lai b tu noteikti 
skaidri krit riji kompetences v rt šanai, skaidri formul tas pārbaudījumu prasības, lai studiju 
kursa apraksts b tu izstrādāts tā, ka students neb dams lekcijās var tu patstāvīgajā darbā 
pilnv rtīgi apg t saturu.   
  2. B tiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura apguvei 
plašāk izmantot e-studiju vidi.  

  3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti, atbalstīt atseviš u  studiju kursu apguvi 
angļu valodā, kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas iesp jas.  
  4. Sadarbībā ar Stud jošo pašpārvaldi veicināt stud jošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 
pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju vides 
sakārtotība, u.c.).  
  5. Palielināt stud jošo  atbildību par valsts budžeta līdzekļu m r tiecīgu izmantošanu (atbirums 
nesekmības d ļ, nepamatota eksmatrikul šanās p c stud jošā paša v l šanās). 
Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 
  6. Regulāri veikt stud jošo, absolventu un darba dev ju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 
programmu īstenošanas kvalitāti. 
   7. Nodrošinot JVLMA Senāta l mumu kvalitatīvu īstenošanu studiju procesa organizācijas 
jautājumos, panākt JVLMA iekš jās kontroles plānā iestrādāto termi u iev rošanu visām JVLMA 
strukt rvienībām. 
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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  
Diriģ šana 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 m r i 
 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līme a profesionālo mūzi u - 

atska otāmākslinieku, diri entu, vokālistu, komponistu un mūzikas pedagogu izglītošanu, kuri 
papildus profesionālā bakalaura mūzikas nozar  iegūtai kompetencei apgūst padzi inātas vai 
paplašinātas mūzikas zināt u teor tiskajos pamatos sak otas, praktiski piem rojamas ma istra 
profesionālās studijas.  

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- attīstīt mākslinieciski radošās, pedago iskās un zinātniski p tnieciskās prasmes;  
- lietot profesionālajām ma istra studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 
formas;  

- motiv t 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: ma istrants, apgūstot obligātās da as 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 izv les da as studiju kursus Mūzikas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  
literatūra,  Specializācijas un profila skaņdarbu stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes 
mūzikā, sp j parādīt padzi inātas vai arī paplašinātas (zināšanu apjoms ir atkarīgs no maģistranta 
individuālā studiju plāna un satura) zināšanas un izpratni, no kurām da a atbilst mūzikas zinātnes 
nozares un konkr tās profesionālās jomas (diri šana, atska otājmāksla, kompozīcija, vokālā 
māksla) jaunākajiem atklājumiem un, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un p tniecībai, 
tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskar . 
Prasmes (sp ja pielietot zināšanas, komunikācija, vispār jās prasmes) 
Rezultāti: ma istrants, apgūstot obligātās da as 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 izv les da as studiju kursus Mūzikas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  
literatūra,  Specializācijas un profila skaņdarbu stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes 
mūzikā un prakses da as studiju kursus Koncertprakse, Asistenta prakse, Meistarklase, sp j: 
- patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un probl mu risināšanas prasmes, lai veiktu māksliniecisku 
darbību, augsti kvalific tas mūzi a profesionālas funkcijas, kā arī veiktu savas specializācijas 
p tniecisku darbību;  
- argument ti izskaidrot un diskut t par sarež ītiem vai sist miskiem mūzikas nozares un mūzi a 
profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 
- patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; 
- uz emties atbildību par personāla (or estra, kora, kameransamb a, opertrupas, citu radošo 
kolektīvu dalībniekiem ) grupu darba rezultātiem un to analīzi;  
- veikt uz m jdarbību (kultūras institūcijas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga 
privātprakse); 
- īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozar ,  
- veikt profesionālo mūzi a darbu,  
- nodarboties ar p tniecību, 
- turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarež ītos un neprognoz jamos apstāk os 
un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 
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  Kompetence (analīze, sint ze un nov rt šana) 
Studiju programmas apguves rezultātā ma istrants sp j patstāvīgi formul t un kritiski analiz t 
sarež ītas profesionālas un zinātniskas probl mas, pamatot l mumus, un, ja nepieciešams, 
veikt papildu analīzi, sp j integr t dažādu jomu (mūzika, psiholo ija, f ilosofija, augstskolu 

didaktika) zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, profesionālās darbības metožu 
attīstībā (atska otājmākslā, diri šanas mākslā, kompozīcijas mākslā, vokālajā mākslā), 
parādīt izpratni un tisko atbildību par profesionālās darbības iesp jamo ietekmi uz vidi un 
sabiedrību.   

    

 2.8.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  
Uz emšanai profesionālajā ma istra studiju programmā ir šādas iepriekš jās izglītības 

prasības:  
- uz emšanai profesionālā ma istra 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 ma istrants padzi inās un/vai paplašinās profesionālajā ma istra 
studiju programmā; 
        - uz emšanai profesionālā ma istra studiju programmā Mūzika apakšprogrammā 
Mūzika un izglītība nepieciešams bakalaura grāds mūzikas vai mūzikas pedago ijas nozar  
un profesionālā bakalaura studiju līmenī apgūtas tās specialitātes zināšanas un prasmes, 
kuras ma istrants padzi inās un/vai paplašinās profesionālajā ma istra studiju programmā;  

-  reflektantam jānokārto uz emšanas  iestāpārbaudījumi:    
apakšprogrammā: Instrumentālā mūzika (akad miskā, senās mūzikas vai džeza 
instrumenta sp le) 

 instrumenta sp le – profilu Solo instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu kameransamblis, 
Stīgu kvartets un Klavierpavadījums reflektantiem 

 stīgu kvartets - stīgu kvarteta profila reflektantiem 

 kameransamblis - kameransamb a profila reflektantiem (kameransamb i ar klavier m, 
akordeonu vai arfu; klavieru dueti);  

 klavierpavadījums - klavierpavadījuma profila reflektantiem 

 kolokvijs – visiem reflektantiem 

apakšprogrammā: Vokālā mūzika – operdziedāšana/ kamerdziedāšana/senā 
mūzika/džeza mūzika 

 akad miskā dziedāšana vai senās mūzikas dziedāšana, vai džeza mūzikas dziedāšana  

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Diriģ šana – kora diri šana/ simfoniskā or estra diri šana/ pūt ju 
or estra diri šana 

 diri šana 

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Kompozīcija 

 kompozīcija 

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Mūzika un izglītība – Mūzikas mācība 

 pedago iskās un mākslinieciskās darbības kolokvijs 

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Mūzika un izglītība specializāciju - mūzikas mācība, instrumenta 
spēles mācība maksas studiju noda as reflektantiem, kuri saistīti ar darba tirgu: 

 kolokvijs par iecer to ma istra darba t mu 

 instrumenta sp le (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 ma istranti teor tiskās atzi as aprob tu 
praktiskajā darbā – gan mākslinieciskajā, gan asistenta praks . Šāda pieeja auj ma istrantam 
jau studiju laikā integr ties darba tirgus vid . Prakses darbs tiek organiz ts sadarbībā ar 
koncertorganizācijām, profesionālajiem or estriem, koriem,  ir nosl gti abpus ji sadarbības 
līgumi. Studiju programmas apguve paredz ta 4 semestru periodā LV 80/ ECTS 120 
kredītpunktu apjomā. Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja 
pārbaudījuma v rt jums ir pozitīvs. Studiju rezultāti tiek uzskaitīti, atspogu oti studiju kart s, 
apspriesti un analiz ti katedru s d s katra semestra nosl gumā, kā arī semestra darba procesā, 
analiz jot uzstāšanos koncertos vai citos mākslinieciskajos projektos (māksliniecisko sasniegumu 
starppārbaudījumi tiek organiz ti koncertprakses ietvaros). 
Programmas daļas  
A daļa (obligātie kursi) - 30 ECTS KP, plānotie studiju kursi nodrošina jaunāko sasniegumu 
apguvi mūzikas nozares teorijā un praks , nodrošina iesp jas padzi inātu zināšanu apguvi 
p tnieciskā darba teor tiskajos pamatos, mūzikas est tikā un filosofijā, mūzikas stilos un 
interpretācijā, laikmetīgās mūzikas analīz , mūzikas psiholo ijā, mūzikas menedžmentā, 
sociālajā psiholo ijā, svešvalodās, auj apgūt augstskolu didaktikas pamatus.  
B daļa - (ierobežotās izv les kursi) – 31,5 ECTS KP, plānotie studiju kursi paredz iesp ju 
specializ ties dažādās mūzikas sf rās, padzi inot profesionālā bakalaura studiju programmās 
iegūtās zināšanas un prasmes.  
C daļa – (brīvās izv les kursi) – 13,5 ECTS KP, dod  iesp ju padzi ināt zināšanas un prasmes 
specializācijas profīlkursos.   
Prakse – 13,5 ECTS KP: studiju kursi dod iesp ju studiju un p tnieciskajā darbā iegūtos 
teor tiskos atzinumus pārbaudīt praktiskajā darbībā, sekm  profesionālo iema u izkopšanu, 
veicina teorijas un prakses vienotību.  
Valsts pārbaudījumi – 31,5 ECTS KP: paredz tajos studiju kursos ma istrantam ir jāpierāda 
zinātniski p tnieciskā kompetence ma istra referāta izstrād  un aizstāv šanā, kā arī teor tisko 
zināšanu un atzi u pielietojums izv l tās specializācijas vai profila praktiskajā darbībā 
(programmas sagatavošana un atska ojums divdalīgajā publiskajā koncertā).  

 

Studiju plāni 
 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu sp le profils  

Klavierspēle 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete 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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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
od

ar
bī

bu
 

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 v sture, 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  klaviersp le 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 (ang u 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 (itā u 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/ r eles 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavesīns/ r eles 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavesīns/ r eles 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Klavesīns/ r eles 10,5 G 235 45  15i/3 15i/3 15i/4,5  

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

Klavesīns/ r eles  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 
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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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 
atska ojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 

                                    
apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu sp le  

profils  Klavierpavadījums 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete 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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 v sture, 
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 (ang u 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 (itā u val. ) 
1,5 G 25 15   15i/1,5  

Instrumenta sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncerteksāmena  
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu sp le  

profils  Klavieru duets 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete 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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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
od

ar
bī

bu
 

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 v sture, 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   

Klaviersp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klaviersp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Klaviersp le 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 (ang u 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 (itā u 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
od

ar
bī

bu
 

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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert eksāmena  
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu sp le 

profils  rģeļsp le 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete 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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 
r e mūzikas literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

r e mākslas v sture 3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas r e sp les 
metodikā 

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

Praktiskā daļa –  16,5 KP 

r e sp le 16,5 I 341  99  33E/4,5 33E/6 33 E/6  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  

r e pavadījums/ 
ansamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

r e pavadījums/ 
ansamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

r e pavadījums/ 
ansamblis 

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

r e pavadījums/ 
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   

enerālbass un improvizācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

enerālbass un improvizācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

enerālbass un improvizācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

enerālbass un improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (ang u val., vācu 
val., franču val., itā u valoda ) 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Diri šana  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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert eksāmena  
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Senā mūzika profils Klavesīna sp le        
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete 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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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   

Tausti instrumentu v sture 3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas klavesīna sp les 
metodikā 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 sp le 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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

enerālbass un improvizācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

enerālbass un improvizācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

enerālbass un improvizācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

enerālbass un improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (ang u val., vācu 
val., franču val., itā u valoda ) 

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

Diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Diri šana  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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncerteksāmena  
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

18 I 450 30     30DE/18 

Baroka kameransamb a 
koncerteksāmena 
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

9 G 210 30    30 

DE/9 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu sp le 
profils   Akordeona sp le 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 v sture, 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 sp le 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   

Aranž šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Aranž šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Aranž šana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Or estra/ansamb a diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Or estra/ansamb a diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Or estra/ansamb a diri šana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Or estra/ansamb a diri šana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (ang u 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 (itā u val. ) 
1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru sp le  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  

Ansamb a 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atska ojums 

27 I 690 30    30DE/27 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu sp le  
profils  Kameransamblis 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 

Kameransamb a literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kameransamb a mūzikas 
v sture, 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 (ang u 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 (itā u val. ) 
1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atska ojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 

 

  



518 

 

 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija  Stīgu instrumentu spēle   

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

 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 
v sture, stils un 
interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas stīgu 
instrumentu sp les 
metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Vijoles/alta/čella 
sp le/kontrabasa 
sp le/arfas sp le 

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   

Or estra diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Or estra diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Or estra diri šana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Or estra diri šana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (ang u 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 (itā u val. ) 
1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  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  

Or estra 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  
programmas 

sagatavošana un 
atska ojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija   Stīgu instrumentu sp le 

profils  Kokles sp le 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 v sture, 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 sp le  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  

Aranž šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Aranž šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Aranž šana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Or estra/ansamb a 
diri šana 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Or estra/ansamb a 
diri šana 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Or estra/ansamb a 
diri šana 

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

Or estra/ansamb a 
diri šana 

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

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (ang u 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 (itā u val. ) 
1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru sp le  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   

Kok u  būve, labošana, 
apkope 

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

Kok u  būve, labošana, 
apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Kok u  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  

Ansamb a 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 aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atska ojums 

27 I 690 30     30 DE/27 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija   Stīgu instrumentu sp le 

profils   Kameransamblis 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 
Kameransamb a literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kameransamb a mūzikas 
v sture, 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   

Or estra diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Or estra diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Or estra diri šana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Or estra diri šana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 (ang u 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 (itā u 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  

Or estra 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  
programmas 

sagatavošana un 
atska ojums 

 27 G 690 30     30 DE/27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



524 

 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija   Stīgu instrumentu sp le  
profils  Stīgu kvartets 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 
v sture, stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas stīgu instrumentu 
sp les 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   

Or estra diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Or estra diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Or estra diri šana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Or estra diri šana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (ang u 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 (itā u val. ) 
1,5 G 25 15   15i/1,5  

 



525 

 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  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  

Or estra 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  
programmas 

sagatavošana un 
atska ojums 

27 G 690 30     30DE/27 
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apakšprogramma Instrumentālā mūzika  specializācija   Pūšaminstrumentu sp le 

profils  Solo instrumenta spēle (flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / 

mežraga /  trompetes / trombona / eifonija / tubas sp le) 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 
fiziolo ija 

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 
v sture, stils un 
interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas 
pūšaminstrumenta sp les 
metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Pūšaminstrumenta sp le 
(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  

Or estra diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Or estra diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Or estra diri šana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Or estra diri šana  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 (ang u 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 (itā u val. ) 
1,5 G 25 15   15i/1,5  

 



527 

 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  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  

Or estra 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atska ojums 

27 I 690  30     30 DE/27 

 

 

 

 

 

 

 

  



528 

 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika  specializācija   Pūšaminstrumentu sp le 

profils  Kameransamblis 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 
Kameransamb a literatūra 3 G 50 30 15iv/1,5 15iv/1,5   

Kameransamb a v sture, stils 
un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas pūšaminstrumentu 
sp les 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   

Or estra diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Or estra diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Or estra diri šana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Or estra diri šana  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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (ang u 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 (itā u val. ) 
1,5 G 25 15   15i/1,5  

 



529 

 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 m līšu 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  

Or estra 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  
programmas 

sagatavošana un 
atska ojums 

27 G 690 30     30DE/ 

27 

 
 



530 

 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija   Sitaminstrumentu sp le 
 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 v sture, 
stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas sitaminstrumentu 
sp les metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Sitaminstrumentu sp le  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  

Or estra diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Or estra diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Or estra diri šana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Or estra diri šana  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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Ansamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 (ang u 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 (itā u 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  

Or estra 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  
programmas 

sagatavošana un 
atska ojums 

27 I 690 30     30 DE/ 

27 
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apakšprogramma  Diriģ šana   specializācija  Kora diriģ šana 

 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 
fiziolo ija 

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 diri šana, darbs ar 
kori 

10,5 I 181 99 33E/3 33E/4,5 33E/3  

Or estra diri šana 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 sp le 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru sp le 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru sp le 

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

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru sp le 

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

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru sp le 

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

Aranž šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Aranž šana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Aranž šana 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Or estra diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Or estra diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Or estra diri šana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Or estra diri šana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(ang u val. ) 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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  
(itā u 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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru sp le 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    

Diri šanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diri šanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

6 G 130 30 15i/1,5 15i/4,5   

Diri šanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

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

Diri šanas 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atska ojums 

27 I 690  30     30 DE/27 
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apakšprogramma Diriģ šana   specializācija Simfoniskā orķestra diriģ šana    

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 
fiziolo ija 

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 

Or estra mūzikas v sture 
un interpretācija 

6 G 100 60 15i/1,5 45E/4,5   

Inovācijas simfoniskā 
or estra darba metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Or estra diri šana 12 I 221 99 33E/3 33E/4,5 33E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru sp le 

 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 sp le 

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

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru sp le 

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

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru sp le 

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

Kora diri šana  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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Partitūru sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Partitūru sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 (ang u 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 (itā u val. ) 
1,5 G 25 15   15i/1,5  

Diri šanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diri šanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diri šanas pasniegšanas 
metodika 

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

Diri šanas 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atska ojums 

27 I 690 30    30DE/ 

27 
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apakšprogramma Diriģ šana   specializācija Pūt ju orķestra diriģ šana  
 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 
fiziolo ija 

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 

Or estra mūzikas v sture 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Izcilākie or estra 
diri enti, programmas, 
stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas or estra darba 
metodikā 

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

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Or estra diri šana 12 I 221 99 33E/3 33E/4,5 33E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru sp le 

 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 sp le 

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

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru sp le 

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

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru sp le 

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

Kora diri šana 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 sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Partitūru sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru sp le 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 (ang u 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 (itā u 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   

Diri šanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diri šanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diri šanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

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

Diri šanas 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atska ojums 

27 I 690 30    30DE/ 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



538 

 

apakšprogramma  Vokālā mūzika  specializācija  Kamerdziedāšana 
 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

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

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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

Operas dramatur ija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Operas dramatur ija 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  
(ang u 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 

(itā u 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atska ojums 

27 I 690 30    30 DE/ 

27 
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apakšprogramma  Vokālā mūzika  specializācija  Operdziedāšana 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 
fiziolo ija 

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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le  4,5 G 75 45 15i/1,5 30i/3   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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

Operas dramatur ija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Operas dramatur ija 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  
(ang u 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  
(itā u 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 
aizstāv šana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atska ojums 

27 I 690 30    30 DE/ 

27 
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apakšprogramma     Kompozīcija 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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   

Or estra diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Or estra diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Or estra diri šana 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas un elektroakustiskā 
mūzika 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas un elektroakustiskā 
mūzika 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas un elektroakustiskā 
mūzika 

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

Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas un elektroakustiskā 
mūzika 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta sp le 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  
(ang u 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  
(itā u val. ) 

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

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāv šana 

 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
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 
fiziolo ija 

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 pedago ijas v sture 
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 treni a sist mas 

 4,5 G 90 30  30E/4,5    

Pedago isko p tījumu 
metodolo ija 

 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 sp le 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru sp le 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru sp le 

3 G 65 15  15i/3   

Diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

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

Diri šana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas 
interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

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

Džeza mūzikas mācības 
metodika 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas mācības 
metodika 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas mācības 
metodika 

 4,5 G 80 40 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas mācības 
metodika 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 sp le 13,5 G 315 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta sp le 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 
 (ang u 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  
(itā u 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 aizstāv šana 

/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
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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   

enerālbass 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Instrumenta sp le 6 I 66 54 18iv/1,5 18iv/3 18iv/1,5  

Baroka or estris 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  
V sturiskā 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   

Or estra diri šana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Or estra diri šana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Or estra diri šana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Or estra diri šana 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta sp le 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta sp le 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Instrumentu būve, labošana, 
apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 (ang u 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 (itā u 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  

Or estra/ansamb a 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 aizstāv šana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 
atska ojums 

27 I/G 680 10/30    40DE/ 

27 

 

apakšprogramma  Vokālā mūzika  specializācija Senā mūzika     
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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   

enerālbass 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
od

ar
bī

bu
 

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   

V sturiskā 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 sp le 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta sp le 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 dramatur ija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Operas dramatur ija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Operas dramatur ija 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  
(ang u 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  
(itā u val. ) 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 aizstāv šana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atska ojums 

27 I/G 680 10/30    40DE/ 

27 

 

apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Džeza mūzika  
Saīsinājumu apzīm jumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i – ieskaite; 

iv-ieskaite ar v rt jumu; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 aranž šana 
un kompozīcija 

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

Džeza mūzikas  p tniecība 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Produc šana un projektu 
menedžments 

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

Praktiskā daļa – 15 KP 

Instrumenta sp le 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 

N
od

ar
bī

bu
 

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 aranž šana un 
kompozīcija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas aranž šana un 
kompozīcija 

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

Džeza mūzikas aranž šana un 
kompozīcija 

4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza un popmūzikas v sture 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  

Izv les 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  

Produc šanas 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 

aizstāv šana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- eksāmena  
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

27 I 690 30     30DE/ 

27 

apakšprogramma Vokālā mūzika  specializācija Džeza mūzika    
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 eti ete  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 psiholo ija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras sociolo ija 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 fiziolo ija 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 aranž šana un 
kompozīcija 

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

Džeza mūzikas  p tniecība 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Produc šana un projektu 
menedžments 

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

 

 

ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

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 aranž šana un 
kompozīcija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas aranž šana un 
kompozīcija 

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

Džeza mūzikas aranž šana un 
kompozīcija 

4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza un popmūzikas v sture 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  

Izv les 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  
(ang u 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 

 (itā u 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  

Produc šanas 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 
aizstāv šana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atska ojums 

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 krit riji un v rt šanas 
metodes studiju rezultātu sasniegšanai un nov rt šanai, pārbaudes formas un kārtība). 
       Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organiz tas galvenokārt piektdienās un sestdienās, tādejādi dodot 

ma istrantiem iesp ju studijas savienot ar mākslinieciski profesionālās darbības projektiem. 
Kontaktstundas tiek plānotas plūsmu, grupu un individuālo nodarbību formās. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta plānojumam, doc tāji plūsmu un grupu nodarbības struktur  lekciju, semināru, 
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 
tika izv rt tas un konkretiz tas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un 
patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves nosl guma studentu 
zināšanu un prasmju nov rt šanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā 
atspogu otas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un 

norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 
pārbaudes un v rt šanas nosacījumi, v rt šanas krit riji, kā arī apelācijas kārtība.   
Katras specializācijas un profila profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā 

darba uzdevumi ir oti atš irīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formul tas 
katra studiju kursa aprakstā.  Atska otājmākslinieka izglītošanā liela nozīme ir mākslinieciskās 
prakses darba plānošanai un tās norisei. Prakse ir plānota līdztekus teor tiskajām un praktiskajām 
nodarbībām. Prakse tika organiz ta koncertu formā gan Mūzikas akad mijā, gan ārpus tās. 
Atska otājmākslinieka praktiskās iema as ma istranti apguva arī sp l jot ansamb os, or estros, 
sniedzot publiskos koncertus, uzstājoties akad miskajos koncertos. Vairāki ma istranti strādā 
profesionālajos kolektīvos – LNO or estrī, Valsts simfoniskajā or estrī, sp l  projektu or estros, 
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu studiju programmas ma istranti ir pieaicināti darbā 
profesionālajos  pūt ju or estros.  
      Būtiska nozīme ir piev rsta asistenta darba praksei. Šīs prakses kvalitatīvai norisei 

ma istranti iegūst mūzikas augstskolas doc tājam nepieciešamās prasmes, praktiski tiek 
sagatavota jaunā doc tāju mai a. Ma istranti savu pieredzes bagāto doc tāju vadībā strādā kā 
profesoru asistenti, piedalās meistarklas s, analiz  un izstrādā studiju kursu aprakstus, kā arī 
bakalaura līmenim atbilstošu studiju kursu māksliniecisko repertuāru. 

     Pirmo reizi JVLMA norisinājās Eiropas Kamermūzikas skolotāju asociācijas ECMTA 9. 
Konference /10.-12.04.2015/, kurā piedalījās 31 dalībnieks no 11 dalībvalstīm. Augstā 
organizatoriskā līmenī tika veikti sagatavošanās darbi ECMTA konferencei un 36. 
starptautiskajam mūzikas augstskolu studentu kameransamb u festivālam JVLMA. Interesantus 
referātus bija sagatavojuši prof. Aldis Liepi š (Latvijas komponistu kamermūzika), asoc. prof. 

Herta Hansena (Kameransambļa apmācība Latvijas mūzikas izglītības sistēmā) un doc. Indri is 
Veitners (Džeza kompozīciju interpretācija kamermūzikā). Pirmo reizi mūsu katedras v stur  
JVLMA notika v rienīgas meistarklases kameransamblī vienlaicīgi pie 14 viesprofesoriem, kurās 
jaunie mūzi i no sešām dalībvalstīm var ja slīp t savu meistarību. Mūsu akad miju pārstāv ja 14 
ansamb i ar interesantām un teicamā līmenī sagatavotām programmām. Visi viesprofesori atzinīgi 
nov rt ja mūsu akad mijas kameransamb u līmeni, kas ir oti svarīgs katedras darba rādītājs.  
     ECMTA konferences ietvaros, kā jau ierasts sākot no 2008. gada, notika arī 36. starptautiskais 
mūzikas augstskolu studentu kameransamb u festivāls, kurā muzic ja dažādu sastāvu 
kameransamb i: klavieru trio no Igaunijas Mūzikas un teātra akad mijas, stīgu kvartets no 
Lietuvas Mūzikas un teātra akad mijas, klavieru trio no Friderika Šop na Mūzikas universitātes 
/Varšava/, stīgu kvartets no Gildholas Mūzikas un drāmas skolas /Londona/, duets no Kipras 
Eiropas universitātes /Nikosija/, klavieru duets no P. Čaikovska Maskavas Valsts konservatorijas 
un mūsu akad mijas labākie kameransamb i – 23. konkursa JVLMA labākais studentu 
kameransamblis laureāti – duets vijolniece Madara Liepi a un pianists Daumants Liepi š (prof. 
Jā a Ma ecka klase) un JVLMA Saksofonu kvartets Edgars Trapans, Katrīna Kivleniece Gundars 
Kokins un Viesturs Celms (doc. Arvīda Kazlauska klase). Prieks par mūsu studentu artistisko 
sniegumu festivālā, jo, neraugoties uz sp cīgo konkurenci, mūsu akad mijas koncerts bija viens no 
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labākajiem. Abi ansamb i izpelnījās ovācijas arī Eiropas Mūzikas padomes (European Music 

Counsil) konferenc , kas notika JVLMA /12.06.2015./ un kurā piedalījās pārstāvji no 34 
dalībvalstīm. 
         ECMTA priekšs d tājs Dr. Evans Rothsteins, Gildholas Mūzikas un Drāmas skolas Stīgu 
instrumentu katedras vadītāja vietnieks atsauksm  atzinīgi nov rt jis mūsu darbu: “Eiropas 
Kamermūzikas pasniedz ju asociācijas vārdā v los pateikties Jums par izdevušos mūsu 9. 
ikgad jo pavasara konferenci. Siner ija, kas valdīja starp mums un Baltijas valstu starptautisko 
studentu kamermūzikas festivālu, izraisīja mūsos lielu interesi. Pasākumu organiz šana un 
koordin šana bija priekšzīmīga. Jūsu profesoru un studentu piedalīšanās izraisīja apbrīnu mūsos. 
Jūsu personāla iesaistīšanās un augstais profesionālisms jebkurā līmenī bija pārsteidzošs. Mūsu 
dalībnieki un studenti, kuri piedalījās meistarklas s un koncertos tika uz emti ar lielu atsaucību 
visas ned as nogales garumā. Jūsu profesoru lekcijas par Latviešu mūziku un pedago ijas 
jautājumiem izraisīja lielu interesi. Mūzikas akad mijas telpas deva mums iesp ju visus 
pasākumus organiz t centraliz ti, un tie bija pieejami visiem. Akad mijas kafejnīca k uva par 
mūsu regulāro tikšanās vietu. Visi šie apstāk i nodrošināja tieši to vidi, kas nepieciešama 
kopīguma sajūtas un solidāru attiecību radīšanai. Kopumā emot, 9. ECMTA konferences 
31dalībnieks bija no Latvijas, Krievijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, Itālijas, 
Polijas, Portugāles. Bez tam uz Jūsu festivālu tika uzaicināti arī 18 studenti no konferences 
dalībnieku mācību iestād m. Kopā ar studentu viesansamb iem konferences laikā organiz tajās 
meistarklas s piedalījās vismaz 14 JVLMA ansamb i ar 13 ECMTA profesoriem, no kuriem 4 bija 
ERASMUS apmai as dalībnieki.     Noorganiz tie trīs studentu koncerti bija no visiem viedok iem 
vienkārši brīniš īgi un tika nevainojami koordin ti. Nobeidzot, sūtu jums v lreiz savu bezgalīgo 
pateicību par jūsu ieguldījumu kamermūzikas pasniegšanas un izpildīšanas attīstībā, kā arī par to, 
ka dalījāties jūsu brīniš īgās mācību iestādes personāla un telpu iesp jās ar saviem kol iem visā 
Eiropā. Esmu pārliecināts, ka m s atcer simies šo tikšanos, kā vienu no tām, kas bija 
vispatīkamākās, skaistākās un bagātinošākās.” 

    Vērtēšanas sistēma. Studiju rezultātu v rt šana notiek saska ā ar nolikumu par studiju  

programmu īstenošanu un nolikumu par studiju kursu pārbaudījumu organiz šanas un stud jošo 
kompetences v rt šanas kārtību. Studiju rezultātu v rt šanā ir iesaitīti gan doc tāji, gan 
ma istranti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izv rt  un pie em l mumus 
par studiju darba pilnveidi katedru  s d s. Par l mumu izpildi studiju programmu un 
apakšprogrammu vadītāji sistemātiski zi o katedras s d s, atseviš us jautājumus apspriež un 
pie em l mumus Senāts. Ma istrantu kompetence tika v rt ta starprezultātos – semestra un 

kursa eksāmenos, ieskait s, koncertos.  Studiju programmas nosl gumā – valsts 

pārbaudījumos. V rt šanas veidi ir noteikti studiju plānos, v rt šanas formas un metodes 
iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar kompetences v rt šanas sist mu ma istranti 
tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā. V rt jums izriet no kursa programmā 
paredz to prasību izpildījuma kvalitātes. Prasību vidū iek auta krietna da a patstāvīgi veicamā 
darba. V rt jot ma istrantu sniegumu specializācijas kursos, tiek emts v rā ska darbu 
iestud šanas procesā ieguldītais darbs, snieguma kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā 
kopsakarība un profesionālā izaugsme. Tiek izmantotas arī dinamiskākās v rt juma formas 
ārpus ieskait m un eksāmeniem, kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo 
darbu realizācijas veidos un konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklas m un konkursiem, 
u.c.).  

Visos gadījumos v rt jums tiek pieš irts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un krit riju 
sist mām, emot v rā katra ma istranta individuālās sp jas, kā arī šo sp ju salīdzinājumu ar 
studiju kursa biedru sniegumu. 

Ma istranti intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmekl  nodarbības, atbildīgi un 
radoši plāno patstāvīgā  darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos projektos, 
sekm  mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redz jumu studiju procesa 
organiz šanas uzlabošanā, iesaistās stud jošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienm r 
laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.  
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Katru gadu ma istrantu sniegumu diplomeksāmenos v rt  ārvalstu augstskolu neatkarīgie 
eksperti, diplomeksāmenu priekšs d tāju pienākumus veic arī Latvijas vadošo profesionālo 
institūciju mākslinieki.  
Lai motiv tu stud jošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju kursos 

katedru vadītāji ierosināja stud jošo kompetenci ieskait  v rt t diferenc ti.  
V rt šanas pamatprincipi 
V rt jot profesionālās ma istra studiju programmas apguvi, iev ro šādus pamatprincipus: 
- zināšanu un prasmju v rt šanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas m r iem 

un uzdevumiem, kā arī studiju kursu m r iem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums 
pozitīvai izglītības sasniegumu v rt šanai; 
- v rt juma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu v rt jumu studiju plāna A 

da as, B da as, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  
  V rt šanas pamatformas 

Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organiz tu 
eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
V rt šanas krit riji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skalā:  
1)  oti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves līmenis (8 – “ oti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vid js apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandrīz viduv ji”); 
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ oti vāji”, 1 – “ oti, oti vāji”).    
Ieskait  studiju kursa apguves līme a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts - 

“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 izp ti īsteno un  
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 
ministrija sadarbībā ar JVLMA. 

Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāp c JVLMA absolventu nodarbinātībai ir 
radītas plašas iesp jas, 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 Dārzi a mūzikas vidusskola;  
Rīgas Doma kora skola;  
Jāzepa Medi a Rīgas Mūzikas vidusskola;  
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;  
Daugavpils Mūzikas vidusskola;  
Jelgavas Mūzikas vidusskola;  
Emi a Melngai a Liepājas mūzikas vidusskola;  
Jā a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;  
Ventspils Mūzikas vidusskola;  
Rīgas horeogrāfijas vidusskola;  
Profesionālās organizācijas 

- Latvijas Nacionālais simfoniskais  or estris;  
- Valsts kameror estris Sinfonietta Rīga;  

- Nacionālā Opera un balets - simfoniskais or estris, koris, vokālisti – solisti; 

- Liepājas simfoniskais or estris; 
- Profesionālais pūt ju or estris Rīga; 

- valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Koncerti”;  
- valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA";  
- valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" – or estris;  
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            - Akad miskais koris “Latvija” 

            - Latvijas Radio koris; 

            - Rīgas koris Ave Sol  

            Amatiermākslas joma:   

            184 folkloras grupas, 70 kok u 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 finans tā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izv rt šana un 
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realiz ja 
Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izv rt ja studiju 

virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesionālo bakalaura studiju programmu 
Instrumentālā mūzika. 

Studiju virziena Mākslas studiju programmas v rt ja par četrām galvenajām v rt šanas 
grupām:  

1. Kvalitāte;  
2. Resursi;  

3. Ilgtsp ja;  
4. Sadarbība un pārklāšanās  
iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):  

 M r i un uzdevumi;  
 Studiju saturs un organizācija;  
 Studijas un zināšanu nov rt šana;  
 Studiju nodrošinājums un vadība;  
 Personāla un stud jošo zinātniskās p tniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  
 

Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīm ta 
studiju programmas īstenošanas kvalitāte, produktīva un radoša sadarbība ar darba dev jiem un 
profesionālajām organizācijām. Nov rt jot studiju programmas īstenošanas procesu un 
rezultātus, komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes mūzi us, ka jaunie 
speciālisti ir sp jīgi iek auties kultūras aprites plašajā darba tirgū ne tikai Latvijā, bet arī 
starptautiskajā m rogā. 
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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 sada ā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus.  

Obligātās daļas studiju kursi  

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

A daļa (obligātā) – 30 KP 
 Profesionālā 
eti ete  

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par profesionālās eti etes 
pamatjautājumiem un praktisku uzdevumu darba formā tren  
profesionālas eti etes pamatprincipiem atbilstošu uzvedību. Attīsta 
sp ju uzstāties auditorijas priekšā un prasmes piedalīties profesionālā 
(lietiš ā) sarunā. Kopumā – sniedz  zināšanas par sabiedrībā 
vispārpie emtām normām profesionālajā eti et , lai topošais 
skatuves mākslinieks, pedagogs vai komponists sp tu patstāvīgi 
izlemt par profesionālajai eti etei atbilstošu rīcību un uzvedību. 

Kursa satura apguves rezultātā students: 
- ieguvis izpratni par uzvedības kultūras noteikumiem - profesionālo 
eti eti kā uzvedības kultūras sastāvda u; 
- orient jas lietiš ās eti etes aktualitāt s mūsdienu pasaul ; 
- izpratis personīgā t la veidošanas nozīmi, pamatvajadzības un 
saskarsmes struktūru; 
- ieguvis izpratni par kultūrdialogu un uzvedības normām 
profesionālajā eti et  starptautiskajās attiecībās; 
- izprot neverbālās un verbālās eti etes nozīmi kā vienu no 
svarīgākajiem un ietekmīgākajiem saskarsmes līdzek iem; 
- ieguvis zināšanas par sv tku eti etes nozīmi savstarp jo attiecību 
komunikācijā; 
- ieguvis zināšanas par ap rbu, dāvināšanas, ziedu un apsveikumu 
eti etes normām, kā arī atribūtikas pielietošanu dažādās dzīves 
situācijās; 
- ieguvis zināšanas par eti ete un aktualitātes rakstiskā, virtuālā un 
telefoniskā sazi ā; 
- iegūtas zināšanas par sv tku eti eti, protokolu, galda kultūru, 
ap rba kultūru, ziedu un dāvināšanas kultūru; 
- iegūtas zināšanas par profesionālo eti eti, kas ir specifiska, strādājot 
mūzi a, doc tāja un skatuves mākslinieka profesijās; 
- sp j pielietot iegūtās zināšanas par uzvedības kultūru, profesionālo 
eti eti un protokolu dažādās situācijās. 

Stils un 

interpretācija 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitāt m mūsdienu 
atska otājmākslā un ar to saistīto teor tisko un māksliniecisko 
probl mu loku, par izciliem dažādu laikmetu un jaunākās paaudzes 
atska otājmāksliniekiem. Studiju kurss attīsta prasmes analiz t un 
v rt t 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 viedok a, ska darbu uzbūves lo ikas. Studiju 
kursa apguves rezultātā ma istrants sp j analiz t mūsdienu mūzikas 
stilus, žanrus, formas, prot raksturot laikmetīgās mūzikas valodu, 
attīstības un formveides principus, formas tipus, laikmetīgās mūzikas 
komponistu stila izpausmes un pielietot ska darbu interpretācijā.  
 

Mūzikas 
psiholo ija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss aplūko mūzikas un mākslas psihologu iev rojamākos 
p tījumus, jaunākās atzi as, psiholo ijas likumsakarību izpausmes 
atska otājmākslinieka, horeogrāfa, komponista, muzikologa un 
mākslu pedagoga darbībā. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Kultūras 
sociolo ija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sabiedrības un kultūras 
attiecībām industriālā un postindustriālā sabiedrībā,, dzīves 
v rtībām un idejām, par jaunākajām teorijām kultūras 
sociolo ijā kultūru globalizācijas apstāk os.  

Kultūras 
projektu 

vadība 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju kā 
savstarp ji saistītu uz m jdarbības kopumu, iepazīstina ar 
uz m jdarbības veidiem, sniedz ieskatu uz m jdarbības 
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 p tnieciskā darba 
veikšanas metodolo ijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 
ma istra diplomreferāta izstrādei.  

Mūzikas 
uztveres 

fiziolo ija 

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 iesp jām, absolūtās dzirdes 
fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualiz t diskusiju par 
kolektīvās muzic šanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā ma istrants iegūst zināšanas: 
- par indivīda mūzikas uztveres atš irībām mūzikas mācīšanās 
kontekstā; 
- par erme a fiziolo iju mūzikas mācīšanās procesā; 
- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 
- par kolektīvās muzic šanas nozīmi; 
- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 
- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 
Studiju kursā ma istrants iegūst prasmes un iemaņas: 
- apzināti lietot profesionālo terminolo iju saistībā mūzikas uztveri, 
mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 
- sp t analiz t ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 
literatūru; 
- prast izveidot datu bāzi praktiskā p tījuma 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, metod m, kompetences v rt šanas principiem 
un krit rijiem. 

Svešvaloda 6 G 3 sem. E Studiju kurss padzi ina bakalaura studiju programmā iegūtās 
svešvalodas prasmes.  
 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu sp le profilu 

Klaviersp le, Klavierpavadījums, specializācijas Stīgu instrumentu sp le profilu Vijoļsp le, 
Alta sp le, Čella sp le, Kontrabasa sp le, Arfas sp le, Stīgu kameransamblis, Stīgu kvartets, 
specializācijas Pūšaminstrumentu sp le/Sitaminstrumentu sp le profilu solo instrumentu 

sp le, Pūt ju kameransamblis  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Instrumenta/ 

Klavier-

pavadījuma/ 
kameransamb a
/ 

stīgu kvarteta 
mūzikas 
literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padzi ina un paplašina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par mūsdienu mūzikas 
literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, mūsdienu 
atska otājmākslas skolām.   
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Instrumenta/ 

Klavier-

pavadījuma/ 
kameransamb a
/ 

stīgu kvarteta 
mūzikas 
v sture, stils un 
interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padzi ina 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  

sp les  metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta sp les 
attīstības jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un 
interpretācijas inovācijām. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Instrumenta/ 

Klavier-

pavadījuma/ 
kameransamb a
/ 

stīgu kvarteta 
sp le  

15 I 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna katru semestri apgūst un 
publiski atska o pilna koncerta programmu.  

Mūsdienu 
mūzikas 
notācija 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas 
stilu notācijas pa mieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes 
jaunās notācijas pielietošanai ska darba iestud šanas 
procesā. 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu 
sp le profila rģeļsp le   B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
r e mūzikas 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padzi ina un paplašina bakalaura 
studiju programmā iegūtās zināšanas par mūsdienu 
r e mūzikas literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, 

mūsdienu atska otājmākslas skolām.   
r e mākslas 

v sture 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padzi ina un paplašina bakalaura 
studiju programmā iegūtās zināšanas par  r e mākslas 
attīstību, par mūsdienu r e mūzikas stiliem,  
interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 

instrumenta  

sp les  metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta sp les 
attīstības jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un 
interpretācijas inovācijām, mūsdienu mūzikas notācijas 
pa mieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai ska darba iestud šanas procesā 

. 

 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 

r e sp le 16,5 I 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna katru semestri apgūst 
un publiski atska o pilna koncerta programmu.  
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu 
sp le profila Klavesīna sp le  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 v

ei
ds

 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma 
veids/ 

Saīsin.:  
E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 
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 padzi ina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par klavesīna 
mūzikas literatūru, mūsdienu  interpretu 
repertuāru, atska otājmākslas skolām.   

Tausti -

instrumentu 

v sture 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par  klavesīna 
sp les attīstību, par klavesīna mūzikas stiliem,  
interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 
klavesīna 
sp les 
metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta 
sp les attīstības tehnikām, repertuāra apguves un 
interpretācijas inovācijām, attīsta prasmes jaunās 
notācijas ska darbu iestud šanu.  

Praktiskā daļa –  16,5 KP 

Klavesīna 
sp le 

13,5 I 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna katru semestri 
apgūst un publiski atska o pilna koncerta 
programmu.  

Baroka kamer-

ansamblis un 

pavadījums 

3 I 3 sem. i Studiju kursa ietvaros ma istrants padzi ina 
kolektīvās muzic šanas prasmes, katru semestri 
apgūst un publiski atska o  koncerta programmas 
vienu da u. 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu 
sp le profila Akordeona sp le B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 v

ei
ds

 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma 
veids/ 

Saīsin.:  
E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 
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 padzi ina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par akordeona mūzikas 
literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, mūsdienu 
atska otājmākslas skolām.   
 

Akordeona un 

radniecīgo 
instrumentu 

v sture, stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par  akordeona un tā 
radniecīgo instrumentu sp les 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 pa mieniem, to klasifikāciju, 
attīsta prasmes jaunās notācijas pielietošanai 
ska darba iestud šanas procesā. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 v

ei
ds

 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma 
veids/ 

Saīsin.:  
E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 
ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Akordeona 

sp le 

12 I 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna katru semestri 
apgūst un publiski atska o pilna koncerta programmu.  
 

Akordeonu 

ansamblis 

 4,5 G 3 sem. i Studiju kursa ietvaros ma istrants padzi ina kolektīvās 
muzic šanas prasmes, katru semestri apgūst un 
publiski atska o  koncerta programmas vienu da u. 
 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Stīgu instrumentu 
sp le profila Kokles sp le  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 padzi ina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par kokles mūzikas literatūru, mūsdienu  
interpretu repertuāru, mūsdienu atska otājmākslas skolām.   

Kokles un 

radniecīgo 
instrumentu 

v sture, stils un 
interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par  kokles un tās radniecīgo instrumentu 
sp les 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 
pa mieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās notācijas 
pielietošanai ska darba iestud šanas procesā. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Kokles sp le 12 I 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski atska o pilna koncerta programmu.  
Kameransamblis  4,5 G 3 sem. i Studiju kursa ietvaros ma istrants padzi ina kolektīvās 

muzic šanas prasmes, katru semestri apgūst un publiski atska o  
koncerta programmas vienu da u. 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Džeza mūzika  B- ierobežotās 
izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Džeza mūzikas 
v sture un 
literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padzi ina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par dzeža mūzikas literatūru, mūsdienu  
interpretu repertuāru, mūsdienu atska otājmākslas 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, ska darbu   
interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Džeza mūzikas 
aranž šana 

3 G 2 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu valstu džeza 
mūzikas nozīmīgākajiem aranž tājiem, aranž šanas 
pa mieniem, attīsta prasmes veidot džeza mūzikas 
aranž jumus dažādiem izpildītāju sastāviem 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Instrumenta sp le 15 I 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna katru semestri apgūst un publiski 

atska o pilna koncerta programmu.  
Džeza mūzikas  
notācija 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. džeza mūzikas jaunās 
notācijas pa mieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās notācijas 
pielietošanai ska darba iestud šanas procesā. 
 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Senā mūzika 

B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 padzi ina bakalaura studiju programmā iegūtās 
zināšanas par senās mūzikas literatūru, instrumentu v sturisko attīstību, 
senās mūzikas ansamb u sastāviem, to repertuāru, atska otājmākslas 
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 atsl gām, attīsta prasmes brīvi orient ties 
senās mūzikas ornamentācijas pamatprincipos, praktiski pielietot seno 
ornamentiku un izrotājumus, iestud jot ska darbus.  

enerālbass 1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss veido izpratni par senās mūzikas ska darba harmonisko 
plānu, vadoties no basa partijas ar un bez cipariem, attīsta prasmi sp l t 
ciparoto basu komplic tas pakāpes ska darbiem, izveidot melodiju 
dotajam basam ar cipariem, to ornamentāli attīstīt baroka stila ietvaros.  

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Baroka or estris 9 G 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna kopā ar baroka or estri katru 

semestri iestud  un publiski atska o pilna koncerta programmu.  
Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa ietvaros ma istrants padzi ina kolektīvās muzic šanas 
prasmes, katru semestri kopā ar ansamb i apgūst un publiski atska o  
koncerta programmas vienu da u 

apakšprogrammas Diriģ šana B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 
specializācija Kora diriģ šana  

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 padzi ina 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, diri entu personībām, izcilāko koru 
kolektīvu repertuāru, kora mūzikas interpretācijas spilgtākajiem 
paraugiem, sniedz zināšanas par kora mūzikas jaunās notācijas 

pielietošanu ska darba iestud šanas procesā. 
Inovācijas kora 
darba metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. kora darba 
inovācijām, ska darbu iestud šanas jaunākiem atzinumiem, koru 
darbības menedžmentu. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Kora diri šana, 
darbs ar kori 

10,5 I 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna katru semestri apgūst un publiski ar 
kori atska o pilna koncerta programmu.  
 

Or estra 
diri šana 

6 I 3 sem. i Studiju kursa ietvaros ma istrants padzi ina diri šanas prasmes vokāli 
simfonisko un simfonisko žanru interpretācijā, katru semestri p c 
individuāla plāna apgūst programmu vismaz 15 minūšu hronometrāžas 
apm rā.  
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specializācijas Simfoniskā orķestra diriģ šana B- ierobežotās izvēles daļas 
studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Or estra 
mūzikas v sture 
un interpretācija 

6 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padzi ina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par mūsdienu simfoniskās mūzikas literatūras 
un or estru attīstību pasaules mūzikas kontekstā, par ska darbu 
interpretācijas spilgtākajiem paraugiem. 
 

Inovācijas 
simfoniskā 
or estra darba 
metodikā 

1,5 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par diri entu personībām, izcilāko or estru 
repertuāru, iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. or estra 
darba inovācijām, ska darbu iestud šanas jaunākiem 
atzinumiem. 

 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Or estra 
diri šana 

12 I 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna katru semestri apgūst un 
publiski ar or estri atska o pilna koncerta programmu.  
 

Mūsdienu 
mūzikas notācija 
un partitūru 
sp le 

 4,5 I 3 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 
notācijas pa mieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai ska darba iestud šanas procesā, apgūst 
simfoniskā or estra mūsdienu mūzikas partitūru sp li. 
 

 

specializācijas Pūt ju orķestra diriģ šana B- ierobežotās izvēles daļas studiju 

kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Or estra 
mūzikas v sture 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padzi ina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par pūt ju or estru  mūsdienu mūzikas 
literatūras un or estru attīstību pasaules mūzikas kontekstā.   
  

Izcilākie 
or estra 
diri enti, 
programmas, 

stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par or estra diri entu personībām, izcilāko 
or estru repertuāru, par ska darbu interpretācijas spilgtākajiem 
paraugiem. 

Inovācijas 
or estra darba 
metodikā 

 

1,5 G   Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. or estra 
darba inovācijām, ska darbu iestud šanas jaunākiem 
atzinumiem. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Or estra 
diri šana 

12 I 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna katru semestri apgūst un 
publiski ar or estri atska o pilna koncerta programmu.  
 

Mūsdienu 
mūzikas notācija 
un partitūru 
sp le 

 4,5 I 3 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 
notācijas pa mieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai ska darba iestud šanas procesā, apgūst 
simfoniskā or estra mūsdienu mūzikas partitūru sp li. 
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apakšprogrammas Vokālā mūzika specializāciju  Kamerdziedāšana/Operdziedāšana 

B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 padzi ina 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 novitāt m, ar to saistīto teor tisko 
un māksliniecisko probl mu loku, par izciliem dažādu laikmetu 
un jaunākās paaudzes atska otājmāksliniekiem.  

Inovācijas 
kamer-

dziedāšanas / 
operdziedāšanas 

metodikā 

1,5 G   Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. 
kamermūzikas un opermūzikas iestud šanas novitāt m, attīsta 
prasmes analiz t un v rt t 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 Ma istrants p c 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
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 padzi ina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par senās mūzikas literatūru, vokālo žanru 
attīstību, senās mūzikas ansamb u sastāviem, to repertuāru, 
atska otājmākslas 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 atsl gām, attīsta 
prasmes brīvi orient ties senās mūzikas ornamentācijas 
pamatprincipos, praktiski pielietot seno ornamentiku un 

izrotājumus, iestud jot ska darbus.  
enerālbass 1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss veido izpratni par senās mūzikas ska darba 

harmonisko plānu, vadoties no basa partijas ar un bez cipariem, 
attīsta prasmi sp l t ciparoto basu komplic tas pakāpes 
ska darbiem, 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 Ma istrants p c individuāla plāna kopā ar or estri katru 
semestri iestud  un publiski atska o pilna koncerta programmu.  

Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa ietvaros ma istrants padzi ina kolektīvās 
muzic šanas prasmes, katru semestri kopā ar ansamb i apgūst 
un publiski atska o  koncerta programmas vienu da u 
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apakšprogrammas Kompozīcija  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi  

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 viedok a, ska darbu uzbūves 
lo ikas. Studiju kursa apguves rezultātā ma istrants sp j 
analiz t 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 novitāt m 
mūsdienu atska otājmākslā un ar to saistīto teor tisko un 
māksliniecisko probl mu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 
jaunākās paaudzes atska otājmāksliniekiem, kompozīciju 
stiliem, jaunākām kompozīcijas tehnikām. Studiju kurss attīsta 
prasmes analiz t un v rt t 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 ma istranti rada dažādu stilu, sastāvu, žanru un 

tehniku izv rstus mākslinieciski pilnv rtīgus ska darbus  un 
nodrošina šo kompozīciju publisku atska ojumu: 
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 model t jaunākās 20. un 21.gs. 
or estra rakstības tehnikas, instrument t izv rstas formas 
ska darbus, veidojot m r tiecīgu tembru dramatur iju lielākā 
m rogā par bakalaura programmas studiju kursā apgūto, 
pārvaldīt sarež ītus or estra faktūras veidošanas pa mienus.  
 

Asistenta prakse  4,5 I 2 sem. i Ma istrants iegūtās teor tiskās  zināšanas aprob  pedago iskajā 
praks  ar JVLMA kompozīcijas noda as studentiem saska ā ar 
asistenta prakses darba programmu. 

 

Meistarklase  1,5 I 1. – 4. sem. 

laikā 

i Students patstāvīgā darba formā piedalās meistarklas s ne 
mazāk kā 40 stundas studiju periodā un darba pārskatu 
atspogu o meistarklašu uzskaites pārskatā, kuru studiju perioda 
beigās iesniedz katedras vadītājam un sa em nov rt jumu.  
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība specializācijas Mūzikas mācība 

B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   30 KP    
Mūzikas 
pedago ijas 
v sture un 
teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispār jās pedago ijas kursā 
iegūtām zināšanām, aplūko mūzikas pedago ijas 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 izpausm m 20. un 21.gs. 
Latvijā, Krievijā un Rietumeiropā. Iepazīstina ar jaunāko 
literatūru, mācību līdzek iem, videomateriāliem, attīsta prasmes 
salīdzināt, v rt t un praktiskajā darbā pielietot jaunākās atzi as.  
 

Inovācijas 
mūzikas 
literatūras saturā  
un metodikā 

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas literatūras 
mācīšanas metodiskās domas attīstības dažādām izpausm m 20. 
un 21.gs. Latvijā, Krievijā un Rietumeiropā. Iepazīstina ar 
jaunāko literatūru, mācību līdzek iem, videomateriāliem, attīsta 
prasmes salīdzināt, v rt t un praktiskajā darbā pielietot 
jaunākās atzi as. 

Muzikālās 
dzirdes attīstības 
un treni a 
sist mas 

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss aplūko muzikālās dzirdes attīstības sist mu 
klasifikāciju, konkr tās izpausmes formas 20. un 21.gs. 
Latvijas, Krievijas un Rietumeiropas muzikologu metodiskajos 

darbos, iepazīstina ar metodisko sist mu galvenajiem darba 
pa mieniem, mācību datorprogrammām, audio/video 
materiāliem, dzirdes diagnostikas testiem.  

Pedago isko 
p tījumu 
metodolo ija 

 4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākām metod m un 
daudzveidīgām metodolo ijām īstenojot pedago iskos 
p tījumus  

Mūzikas 
uztveres 

attīstības aspekti 

3 G 2 sem. iv Kursa m r is ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres 
un apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt 
ar muzikālās apdāvinātības noteikšanas iesp jām, absolūtās dzirdes 
fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualiz t diskusiju par 
kolektīvās muzic šanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā ma istrants iegūst zināšanas: 
- par indivīda mūzikas uztveres atš irībām mūzikas mācīšanās 
kontekstā; 
- par erme a fiziolo iju mūzikas mācīšanās procesā; 
- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 
- par kolektīvās muzic šanas nozīmi; 
- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 
- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 
- apzināti lietot profesionālo terminolo iju saistībā mūzikas uztveri, 
mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 
- sp t analiz t ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 
literatūru; 
- prast izveidot datu bāzi praktiskā p tījuma uzsākšanai. 

Augstākās 
izglītības vadība 

3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 
reglament jošiem ār jiem un iekš jiem 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, padzi ina bakalaura studiju programmā iegūtas 
zināšanas par vokālista/korista balss attīstības pa mieniem, 
dziedot mūsdienu mūziku .  
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība specializācijas Instrumenta sp les 
mācība  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   31,5 KP    
Instrumenta 

sp le 

13,5 I 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna katru semestri apgūst un 
atska o programmu vienas koncerta da as apjomā.  

Mūzikas 
pedago ijas 
v sture un teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispār jās pedago ijas kursā 
iegūtām zināšanām, aplūko mūzikas pedago ijas domas 
attīstību Latvijā, kas balstās uz nacionālās kultūras tradīcijām, 
apskata mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 
nostādnes Latvijā un ārvalstīs. 

Instrumenta sp les 
v sture, stils un 
interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padzi ina 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 sp les attīstības 
jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un interpretācijas 
inovācijām. 

Mūzikas uztveres 
attīstības aspekti 

3 G 2 sem. iv Kursa m r is ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres 
un apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt 
ar muzikālās apdāvinātības noteikšanas iesp jām, absolūtās dzirdes 
fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualiz t diskusiju par 
kolektīvās muzic šanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā ma istrants iegūst zināšanas: 
- par indivīda mūzikas uztveres atš irībām mūzikas mācīšanās 
kontekstā; 
- par erme a fiziolo iju mūzikas mācīšanās procesā; 
- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 
- par kolektīvās muzic šanas nozīmi; 
- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 
- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 
- apzināti lietot profesionālo terminolo iju saistībā mūzikas uztveri, 
mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 
- sp t analiz t ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 
literatūru; 
- prast izveidot datu bāzi praktiskā p tījuma uzsākšanai. 

Augstākās 
izglītības vadība 

3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 
reglament jošiem ār jiem un iekš jiem 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 Akad miskās 
dziedāšanas mācība  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi  

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   31,5 KP    
Akad miskā 
dziedāšana 

13,5 I 3 sem. E Ma istrants p c individuāla plāna katru semestri apgūst 
programmu vienas koncerta da as apjomā. 

Mūzikas 
pedago ijas 
v sture un 
teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispār jās pedago ijas kursā 
iegūtām zināšanām, aplūko mūzikas pedago ijas domas 
attīstību Latvijā, kas balstās uz nacionālās kultūras tradīcijām, 
apskata mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 
nostādnes Latvijā un ārvalstīs. 

Vokālās mākslas 
v sture, stils un 
interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padzi ina 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 m r is ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres 

un apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt 
ar muzikālās apdāvinātības noteikšanas iesp jām, absolūtās dzirdes 
fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualiz t diskusiju par 
kolektīvās muzic šanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā ma istrants iegūst zināšanas: 
- par indivīda mūzikas uztveres atš irībām mūzikas mācīšanās 
kontekstā; 
- par erme a fiziolo iju mūzikas mācīšanās procesā; 
- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 
- par kolektīvās muzic šanas nozīmi; 
- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 
- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 
- apzināti lietot profesionālo terminolo iju saistībā mūzikas uztveri, 
mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 
- sp t analiz t ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 
literatūru; 
- prast izveidot datu bāzi praktiskā p tījuma uzsākšanai. 

Augstākās 
izglītības vadība 

3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 
reglament jošiem ār jiem un iekš jiem 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
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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  

 

Izv loties piedāvāto studiju kursu,  kursa 
apguves programmu izstrādā ma istranti 
kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā 
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš 
apgūto citu studiju kursu satura 
padzi ināšanai 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/ 
r e sp le 

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 eti ete 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 

r e -pavadījums/ 
ansamblis 

4,5 līdz 
13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

enerālbass un 
improvizācija 

4,5 līdz 
13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Diri šana 4,5 līdz 
13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Instrumenta sp le 4,5 līdz 
13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Partitūru sp le 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 

Aranž šana 4,5 līdz 
13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru 
sp le 

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 

Diri šanas 
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 dramatur ija 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 

 

  



569 

 

profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika studiju kursu Prakse anotācijas 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Prakse – 21 KP 

Koncertprakse vai 

Koncertprakse un  

or estra prakse 
vai 

nodarbību 
vadīšanas prakse 

15 I 3 sem. i Studiju kursa ietvaros, atbilstoši individuālajā plānā 
izstrādātajam grafikam ma istrants uzstājas koncertos, 
apgūst or estra repertuāru vai vada nodarbības 
konkr tās specializācijas (profila) mācību priekšmetos.   

Asistenta prakse  4,5 I 2 sem. i Ma istrants iegūtās teor tiskās  zināšanas aprob  
pedago iskajā praks  ar JVLMA bakalaura studiju 
programmu studentiem saska ā ar asistenta prakses 
darba programmu. 

Meistarklase 1,5 I 1. - 4. sem. 

periodā 

I Ma istrants patstāvīgā darba formā piedalās 
meistarklas s ne mazāk kā 40 stundas studiju periodā un 
darba pārskatu atspogu o meistarklašu uzskaites 
pārskatā, kuru studiju perioda beigās iesniedz katedras 
vadītājam un sa em nov rt jumu.   

apakšprogrammu  Instrumentālā mūzika, Diriģ šana, Vokālā mūzika valsts 

pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāv šana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā ma istrants stādā ar 
zinātnisko, mūzikas uzzi u literatūru un materiāliem, 
diskogrāfiju, izmantojot teor tiskajos kursos gūtās zināšanas 
un praks  iegūtās atzi as, izstrādā diplomreferātu un 
publiski to aizstāv. 

Diploma 

koncert- 

eksāmena  
programmas 

sagatavošana un 
atska ojums  

 27 I 1 sem.  DE  

Ma istrants sagatavo un publiski atska o pilna koncerta 
programmu. 

apakšprogrammas Kompozīcija valsts pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāv šana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā ma istrants stādā ar 
zinātnisko, mūzikas uzzi u literatūru un materiāliem, 
diskogrāfiju, izmantojot teor tiskajos kursos gūtās zināšanas 
un praks  iegūtās atzi as, izstrādā diplomreferātu un 
publiski to aizstāv. 

Diplom-

eksāmena  
Kompozīcija  
programmas 

sagatavošana  

15 I 2 sem.  DE Studiju kursā ma istrants rada dažādu stilu, sastāvu, žanru 
un tehniku izv rstus mākslinieciski pilnv rtīgus ska darbus  
un nodrošina šo kompozīciju publisku atska ojumu,  
hronometrāža ir vismaz 30 minūtes. 

Diplom-

eksāmens  
Instrumentācija  

12 I 1 sem. DE Diplomeksāmenā ma istrants pierāda savu kompetenci 
model t jaunākās 20. un 21.gs. or estra rakstības tehnikas, 
instrument t izv rstas formas ska darbus ar sarež ītu 
or estra faktūru.  
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība  

specializācijas Mūzikas mācība  valsts pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāv šana 

21 I 2 sem. DE Studiju kursa apguves procesā ma istrants stādā ar 
zinātnisko, mūzikas un mūzikas pedago ijas uzzi u 
literatūru un materiāliem, diskogrāfiju, izmantojot 
teor tiskajos kursos gūtās zināšanas un praks  iegūtās 
atzi as, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.  

Diplomdarba 

praktikums 
10,5 I 1 sem.  DE Studiju kursa apguves procesā ma istrants atbilstoši 

sava diplomreferāta t mai atzi as aprob  praks  un 
pierāda tās nodarbībā vai lekcijā.  

specializāciju Instrumenta sp les mācība,  
Akad miskās dziedāšanas mācība valsts pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāv šana 

12 I 2 sem. DE Studiju kursa apguves procesā ma istrants stādā ar 
zinātnisko, mūzikas un mūzikas pedago ijas uzzi u 
literatūru un materiāliem, diskogrāfiju, izmantojot 
teor tiskajos kursos gūtās zināšanas un praks  iegūtās 
atzi as, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.  

Diplom 

eksāmena 
programmas 

sagatavošana un 
atska ojums  

16,5 I 1 sem.  DE  

Ma istrants sagatavo un diplomeksāmenā 
atska o/izpilda vienas da as koncerta programmu.  

Diplomdarba 

praktikums 
3 I 1 sem.  DE Studiju kursa apguves procesā ma istrants atbilstoši 

sava diplomreferāta t mai atzi as aprob  praks  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 reglament  speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 
programmā aprakstītie studiju rezultāti  - uz profesionālā bakalaura kompetences bāzes 
padzi inātas un paplašinātas zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līme a profesionālās 
kvalifikācijas profesijas standartiem Instrumentu mūziķis, Diriģents (projekts), Vokālists, 
Komponists (profesijas standarti atrodas Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora Pielikumu 

sada ā, pielikums apstiprināts ar MK noteikumiem) un  Ministru kabineta noteikumu 
Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (saīsin. EKI) 7.līme a aprakstu prasībām. Studiju programma ir licenc ta, 
divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobrī Augstākās izglītības 
padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena Māksla īstenotās 
programmas, tai skaitā arī profesionālā ma istra studiju programmu Mūzika. Ekspertu 

v rt jums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir oti augsts.  
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Profesionālās ma istra studiju programmas Mūzika satura atbilstība Ministru 
kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu ma istra studiju programmu prasībām.  

Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu (izvilkums): 

IV. Maģistra programmas 
obligātais saturs 

17. Ma istra programmas apjoms ir 
vismaz 40 kredītpunkti.  

 

 

 

 

 

18. Ma istra programmas obligāto 
saturu veido: 

18.1. studiju kursi, kas nodrošina 
jaunāko sasniegumu apguvi nozares 
teorijā un praks  un kuru apjoms ir 
vismaz 7 kredītpunkti; 
 

 

 

 

 

18.2. p tnieciskā darba, jaunrades 
darba, projekt šanas darba un 
vadībzinību studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti; 
 

 

 

18.3. pedago ijas un psiholo ijas 
studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 

2 kredītpunkti 
 

 

 

18.4. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti 

 

 

 

 

18.5. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvda a ir ma istra darba vai 
diplomdarba (diplomprojekta) 

izstrādāšana un aizstāv šana un 
kura apjoms ir vismaz 20 

kredītpunktu. 
 

Profesionālā ma istra studiju programmas Mūzika 
satura un apjoma parametri: 

 

 

 

Programmas apjoms ir 80 KP ar kop jo studiju 
ilgumu 2 gadi pilna laika studijās: 
A da a (obligātā) – 20 KP 

B da a (ierobežotās izv les) – 16 KP 

C da a (brīvās izv les) – 9 KP 

Prakse – 14 KP 

Valsts pārbaudījumi – 21 KP 
 

 

 

Profesionālā eti ete  – 2 KP 

Laikmetīgās mūzikas analīze – 2 KP 

Kultūras sociolo ija – 2 KP 

Inovācijas mūzikas v stur , teorijā, ska darbu 
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 da as praktiskie kursi:  
Instrumenta/ Klavierpavadījuma/ 
kameransamb a/stīgu kvarteta sp le/ diri šana/ 
kompozīcija/ - vid. 10 KP 

Kopā: vid. 14 KP 
 

A daļa 
Augstskolu didaktika – 2 KP 

Sociālā psiholo ija – 1 KP 

Mūzikas psiholo ija – 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 
Ma istra diplomreferāta izstrāde un aizstāv šana – 3 KP 

Diploma koncerteksāmena programmas sagatavošana un 
atska ojums – 18 KP 
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21. Studiju kursu izv li ma istra 
programmā, studiju kursu saturu un 
apjomu, kā arī prakses saturu 
atbilstoši iegūstamajam grādam 
nosaka attiecīgās profesijas 
standarts. 

 

22. P c ma istra programmas 
apguves pieš ir profesionālo 
ma istra grādu nozar , starpnozar  
vai profesijā. 

 

 

Profesijas standarti Instrumentu mūziķis, Vokālists, 
Komponists, Diriģents (projekts) 
 

 

 

 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek pieš irts 
profesionālais ma istra grāds mūzikā. 

 

 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem krit rijiem 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 

Klaviersp le 2328,61 

Klavierpavadījums 2614,31 

Klavieru duets 2328,61 

Kameransamblis (visu veidu) 2328,61 

r e sp le 2328,61 

Akordeona sp le 2459,31 

Stīgu 572nstrument sp le 2925,71 

Kokles sp le 2631,40 

Stīgu kvartets 2328,61 

Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu 
sp le/Kameransamblis 

2925,71 

Kora diri šana 4249,16 

Simfoniskā/pūt ju or estra diri šana 3712,35 

Operdziedāšana/ 
kamerdziedāšana 

2925,71 

Kompozīcija 2879,72 

Džeza mūzika (instrumentālā/vokālā) 2857,96 

Senā mūzika/ Klavesīna sp le 3049,63 

Senā mūzika (instrumentālā, vokālā) 3539,11 

Instrumentu 

sp les 
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 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 =  
EUR 42,21 m nesī x 12 m n. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1792,67 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11 x 1,5 ma . 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 ma . 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 ma . 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 ma . koefic. = EUR 1615,01) 

- Sportam gadā – EUR 38,41 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61 x 1,5 ma . 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 ma . koefic. = EUR 19,24) 

 

Akadēmiskā personāla izmaksu kalkulācija 

specializācijas Taustiņinstrumentu sp le profils Klaviersp le 

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 psiholo ija, 
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 
fiziolo ija, 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 

Klaviersp le, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C da as studiju kursi, 
iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 30 

kst. : ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 sociolo ija, 
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 v sture, stils 
un interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + eks. 

0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Klaviersp le, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C da as studiju kursi, 
iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 eti ete, 
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 

Klaviersp le, 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 da as studiju kursi, 
iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra diplomreferāta 
izstrāde, izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 
atska ošana, 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 ned ām) 

specializācijas Taustiņinstrumentu sp le 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 psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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. 
Atska otājmākslinieks 

30 + eks. 3  

15 + eks. 1 = 16 

11,75 

6,02 

387,75 

96,32 = 484,07 

114,19 598,26 

C da as studiju kursi, iesk. 15 kst. x 2 kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 10 kst. 
11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
sociolo ija, 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
v sture, stils un 
interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Klavierpavadījums  
eks. 

Atska otāj-
mākslinieks 

30 + eks. 3  

 

 

15 + eks. 1 = 

16 

11,75 

 

 

6,02 

387,75 

 

 

96,32 = 

484,07 

114,19 598,26 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
eti ete, 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. 

Atska otāj-
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 
atska ošana, DE 

Atska otājmāksli-
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 ned ām) 
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specializācijas Taustiņinstrumentu sp le 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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
sociolo ija, 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 

v sture, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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  
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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 
eti ete, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 

 

 

 

 

 

 



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 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 
atska ošana, 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 ned ām) 



583 

 

 specializācijas Taustiņinstrumentu sp le 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 
psiholo ija, 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 

fiziolo ija, 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 

Kameransamb a 
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

 

  



584 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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 
sociolo ija, 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 

Kameransamb a 
literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kameransamb a 
v sture, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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  
 

 

        

  



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 

 

3. 

Profesionālā 
eti ete, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 

 

 

 

 

 

 



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 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 
atska ošana, 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 ned ām) 

 

 

  



587 

 

specializācijas Taustiņinstrumentu sp le profils rģeļsp le 

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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 

r e sp les 
literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

r e sp le, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

 

  



588 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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 
sociolo ija, 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 

r e sp les 
literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

r e sp les 
v sture, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

r e sp le, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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  
 

 

        

  



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 

 

3. 

Profesionālā 
eti ete, 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 
r e sp les 

metodikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

r e sp le, eks. 30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C da a, iesk. 15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 

 

 

 

 

 



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 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 
atska ošana, 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 ned ām) 

  



591 

 

specializācijas Taustiņinstrumentu sp le profils Akordeona sp le 

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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 sp le, 
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

 

  



592 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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 
sociolo ija, 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 

v sture, stils un 
interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Akordeona sp le, 
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
 

 

        

  



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 

 

3. 

Profesionālā 
eti ete, 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 sp le, 
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 

 

 

 

 

 

 



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 

 

4. 

 

Augstskolu 

didaktika, eks. 

30 : 30 = 1 + 0,5 

eks. = 1,5 

11,75 17,63 4,16 21,79 

Diploma 

koncertprogrammas 

sagatavošana un 

atska ošana, 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 ned ām) 
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specializācijas Stīgu instrumentu sp le  
profils Vijoļsp le/alta sp le/čella sp le/kontrabasa sp le/arfas sp le 

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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 sp le, 
eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

 

  



596 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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 
sociolo ija, 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 v sture, 
stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Instrumenta sp le, 
eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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  
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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 
eti ete, 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 sp les 
metodikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta sp le, 
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 
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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 
atska ošana, 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 ned ām) 
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specializācijas Stīgu instrumentu sp le profils Kokles sp le 

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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 sp le, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
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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 
sociolo ija, 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 

v sture, stils un 
interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Kokles sp le, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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  
 

 

        

  



601 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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 
eti ete, 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 sp le, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 
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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 
atska ošana, 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 ned ām) 

 

  



603 

 

specializācijas Stīgu instrumentu sp le  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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 

Kameransamb a 
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 da as studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
sociolo ija, 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 

Kameransamb a 
literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Kameransamb a 
v sture, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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  
 

 

        

  



605 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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 
eti ete, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 

 

 

 

 

 

 



606 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 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 
atska ošana, 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 ned ām) 

 

 

  



607 

 

specializācijas Stīgu instrumentu sp le 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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

 

  



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 

 

2. 

Kultūras 
sociolo ija, 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 

Kameransamb a 
literatūra, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Stīgu kvarteta 
v sture, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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  
 

 

        

  



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 

 

3. 

Profesionālā 
eti ete, 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 sp les 
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 da as studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 

 

 

 

 

 



610 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 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 
atska ošana, 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 ned ām) 

 

 

  



611 

 

specializācijas Pūšaminstrumentu sp le/Sitaminstrumentu sp les  
profils Pūšaminstrumenta sp le (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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 sp le, 
eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

 

  



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 

 

2. 

Kultūras 
sociolo ija, 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 v sture, 
stils un 

interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Instrumenta sp le, 
eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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  
 

 

        

  



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 

 

3. 

Profesionālā 
eti ete, 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 sp les 
metodikā, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta sp le, 
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 

 

 



614 

 

 

 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 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 
atska ošana, 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 ned ām) 

  



615 

 

 apakšprogrammas Diriģ šana specializācijas Kora diriģ šana 

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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 diri šana, 
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 

Or estra  
diri šana, iesk. 
Koncertmeistari 2 

15 

 

30 

11,75 

 

6,02 

176,25 

 

180,60 = 

356,85 

84,18 441,03 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

 

  



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 

 

2. 

Kultūras 
sociolo ija, 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 diri šana, 
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 

Or estra  
diri šana, iesk. 
Koncertmeistari 2 

15 

 

30 

11,75 

 

6,02 

176,25 

 

180,60 = 

356,85 

84,18 441,03 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
eti ete, 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 diri šana, 
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 

Or estra  
diri šana, eks. 
Koncertmeistari 2 

15  

  

30 

11,75 

 

6,02 

176,25 

 

180,60 = 

356,85 

84,18 441,03 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 
atska ošana, 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 ned ām) 
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 apakšprogrammas Diriģ šana  
specializācijas Simfoniskā orķestra/ Pūt ju orķestra diriģ šana 

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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 

Or estra mūzikas 
v sture un 
interpretācija, iesk. 

15 : 1,5 = 10 11,75 117,50 27,72 145,22 

Or estra 
diri šana, 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 sp le, 
iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
sociolo ija, 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 

Or estra mūzikas 
v sture un 
interpretācija, iesk. 

15 : 1,5 = 10 

(simf. – 45) 

11,75 117,50 27,72 145,22 

Or estra 
diri šana, 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 sp le, 
iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
eti ete, 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 or estra 
darba metodikā, 
iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Or estra 
diri šana, 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 sp le, 
iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

C da as studiju 

kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 

 



622 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 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 
atska ošana, 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 ned ām) 
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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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

 

  



624 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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 
sociolo ija, 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 
v sture, stils un 
interpretācija/ 
opermūzikas 
v sture, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Kamerdziedāšana/
Operdziedāšana 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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  
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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 
eti ete, 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 
sp le, eks. 
Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + eks. 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 709,86 

C da as studiju 

kursi, iesk. 

15 : 6 = 2,5 11,75 32,31 7,62 39,93 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 
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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 
atska ošana, 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 ned ām) 

 

 

  



627 

 

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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

 

  



628 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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 
sociolo ija, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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  
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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 
eti ete, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 

 



630 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 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 

ned ām) 
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specializācijas Senā mūzika  profils Klavesīna sp le 

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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 sp le, 
eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
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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 
sociolo ija, 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 

Tausti instrumentu 
v sture, stils un 
interpretācija, eks. 

30 : 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Klavesīna sp le, 
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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,- 
 

 

        

  



633 

 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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 
eti ete, 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 sp les 
metodikā, iesk. 

15  11,75 176,25 41,58 217,83 

Klavesīna sp le, 
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 
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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 

atska ošana, DE 

30 + DE 4,5 

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Baroka 

kameransamb a 
koncerteksāmena 
programmas 

sagatavošana un 
atska ojums, 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 ned ām) 
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specializācijas Senā mūzika  

profila Stīgu instrumentu/pūšaminstrumentu sp le 

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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 sp le, 
iv 

Koncertmeistars 

15 + eks. 3  

 

15 

11,75 

 

6,02 

211,50 

 

90,30 = 301,80 

71,19 372,99 

Baroka or estris, 
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 

Or estra darba 
prakse, iesk. 

5 11,75 58,75 13,86 72,61 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 

 

  



636 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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 
sociolo ija, 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 sp le, 
iv 

Koncertmeistars 

15 + eks. 3  

 

15 

11,75 

 

6,02 

211,50 

 

90,30 = 

301,80 

71,19 372,99 

Baroka or estris, 
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 

Or estra 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
eti ete, 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 

enerālbass, iesk. 15 : ar 2 stud. 

= 7,5 

11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta sp le, 
iv 

Koncertmeistars 

15 + eks. 3  

 

15 

11,75 

 

6,02 

211,50 

 

90,30 = 

301,80 

71,19 372,99 

Baroka or estris, 
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 

Or estra 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 
atska ojums, 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 ned ām) 
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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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 
aranž šana un 
kompozīcija, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta sp le, 
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
sociolo ija, 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 
aranž šana un 
kompozīcija, iv 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Džeza mūzikas 
p tniecība, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Produc šana un 
projekta 

menedžments, 
iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta 

sp le/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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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  
 

 

        

  



641 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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 
eti ete, 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 
p tniecība, iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Produc šana un 
projekta 

menedžments, 
iesk. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

Instrumenta 

sp le/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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Produc šanas 
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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, 
izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 
atska ošana, 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 

ned ām) 
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība  
specializācijas Instrumenta sp les mācība  

(profilinstrumentu sp le 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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 sp le, 
eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 

 
709,86 

Mūzikas 
pedago ijas 
v sture 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
sociolo ija, 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 sp le, 
eks. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3  

 

30 + 1 

11,75 

 

6,02 

387,75 

 

186,62 = 

574,37 

135,49 

 
709,86 

Mūzikas 
pedago ijas 
v sture un teorija, 
eks. 

15 : 2 = 7,5 + 

eks. 0,5 = 8 

11,75 94,- 22,17 116,17 

Instrumenta 

v sture, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
eti ete, 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 sp le, 
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Ma istra 
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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana , DE 

10 +  3 + 1,5 + 6 

= 20,5 

11,75 240,86 56,82 297,68 

Instrumenta sp le - 

Diplomeksāmena 
programmas 

sagatavošana un 
atska ojums, 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 

ned ām) 
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība  
specializācijas Instrumenta sp les mācība  

(profilinstrumentu sp le 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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 sp le, 
eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Mūzikas 
pedago ijas 
v sture 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
sociolo ija, 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 sp le, 
eks. 

30 + eks. 3  

 

11,75 387,75 91,47 479,22 

Mūzikas 
pedago ijas 
v sture un teorija, 
eks. 

15 : 2 = 7,5 + 

eks. 0,5 = 8 

11,75 94,- 22,17 116,17 

Instrumenta 

v sture, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
eti ete, 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 sp le, 
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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Ma istra 
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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana , DE 

10 +  3 + 1,5 + 6 

= 20,5 

11,75 240,86 56,82 297,68 

Instrumenta sp le, 
Diplomeksāmena 
programmas 

sagatavošana un 
atska ojums, 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 

ned ām) 
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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 
psiholo ija, 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 
fiziolo ija, 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 
pedago ijas 
v sture un teorija, 
iesk. 

15 : 3 = 5 11,75 58,75 13,86 72,61 

Muzikālās dzirdes 
attīstības un 
treni a sist mas, 
eks. 

30 : 2 + 15 + eks. 

0,5. = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Pedago isko 
p tījumu 
metodolo ija, iv. 

15 : 2 = 7,5 11,75 88,13 20,79 108,92 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 kursi = 

30 kst. : ar vid. 3 

ma . 10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
sociolo ija, 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 
pedago ijas 
v sture 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 

Pedago isko 
p tījumu 
metodolo ija, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as 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 
eti ete, 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 da as studiju 
kursi, iesk. 

15 kst. x 2 

kursi = 30 kst. 

: ar vid. 3 ma . 
10 kst. 

11,75 117,50 27,72 145,22 

C da as studiju 
kursi, iesk. 

15 : 10 = 1,5 11,75 17,63 4,16 21,79 

Ma istra 
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 

Ma istra 
diplomreferāta 
izstrāde, izv rt šana, 
aizstāv šana,  
recenz šana  

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 

ned ām) 
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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, uz emšanas prasības, kompetences 

v rt juma apraksts  ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas 
adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura krit rijiem. Eiropas 
konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un krit riji pamatojas 
uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 
gan līdzības, gan atš irības. Salīdzinājumam m s izv l jāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas 
un Teātra akad mijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūzi u 
izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akredit tas un 
diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.  

Tāpat kā JVLMA abu valstu augstākās izglītības sist mā studiju programmas apjoms tiek 
noteikts saska ā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums ir 2 līdz 3 
gadi, studiju programmas apjoms arī  ir ECTS 120/160 KP.  

Lai ma istranti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas da ām, arī vi iem jābūt 
iepriekš jai - bakalaura līme a sagatavotībai.  

Veiktā analīze auj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā ma istra studiju 
programma Mūzika savā pašreiz jā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  mūzi u sagatavotības 
līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pie emtajiem standartiem. 
Studiju kursu Kameransamblis un Klavierpavadījums salīdzinājums ar citām augstskolām, ko 
savā ma istra darbā izstrādājusi ma istre Līga Kārkli a, apskatāms tabulās:  

Tabula Nr.1 

Valsts Pilsēta Akadēmija Studiju programmas 

nosaukums 

Latvija Rīga Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akad mija 

Klavierpavadījums 

Lietuva Vi a Lietuvas Mūzikas un Teātra 
akad mija 

/Lietuvos Muzikos ir Teatro 

akademija/ 

Koncertmeistars 

Koncertmeistaris 

Igaunija Tallina Igaunijas Mūzikas un Teātra 
akad mija 

/Eesti Muusika – ja Teatriakadeemia/ 

Klavierpavadījums 

Saateklass 

Somija Helsinki Sibeliusa akad mija 

/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 elne elnes Mūzikas un Dejas augstskola 

/Hochschule für Musik und Tanz 

Köln/ 

Klavierpavadījums 

Liedbegleitung 

Vācija Leipciga Leipcigas F liksa Mendelszona –
Bartoldi Mūzikas un Teātra 

augstskola 

/Hochschule für Musik und Theater 

„Felix Mendelssohn Bartholdy“ 
Leipzig/ 

Vokālais koučings 

Vokale Korrepetition 

Amerikas 

Savienotās 
valstis 

ujorka Džuljarda skola 

/The Juilliard School/ 
Collaborative piano/ 

Sadarbības pianists 

http://www.polifonia-/
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Tabula Nr. 2 

 Rīga Vi a Tallina Helsinki Hamburga elne Leipciga ujorka 

Klavierpavadījums OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. 

Kameransamblis Izv. Izv. OBL. Izv. Izv. OBL. OBL.  

Klaviersp le Izv. OBL. OBL. Izv. Izv. OBL. Izv. Izv. 

Klavesīns, 
ciparotais bass. 

 Izv.  Izv.   Izv.  

Dziedāšana    Izv.  OBL. Izv.  

Diri šana  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 

produc šana 

  OBL.  OBL.    

Valodu apmācība OBL.   OBL.     

Fon tika/Ortoepija Izv. OBL. OBL. OBL.  Izv.  OBL. 

Lasīšana no lapas  OBL. OBL.
 

Izv. 
 

OBL. Izv.  

Transpon šana  OBL.  Izv.  OBL. Izv.  

Mūzikas uztveres 
fiziolo ija 

OBL.     Izv. Izv.  

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- stud jošo skaits kopā - 83 ma istranti, no tiem: par valsts budžeta līdzek iem stud ja – 78, par 

fiziskas personas līdzek iem stud ja 5 ma istranti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikul to stud jošo skaits -  kopā 40 ma istranti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzek iem – 38 ma istranti, par fiziskas personas līdzek iem – 2 ma istranti; 
- absolventu skaits kopā – 31 ma istranti, no tiem: par valsts budžeta līdzek iem – 29 ma istrants, par 
studiju maksu  – 2 ma istranti; 

 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 
to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Galvenā mūsu darba kvalitātes izzi as forma ir aptaujas, kurās iegūstam stud jošo 
viedokli par studiju programmu konkr tu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu 
atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Apkopojot stud jošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka stud jošie pamatā ir 
apmierināti ar mūsu doc tāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu doc tāju 
vadībā vi i sa em zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetenc m; 
 -  uzsākot kursu, doc tāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, inform  stud jošos par 
kompetences pārbaudes prasībām un krit rijiem. 
      Ma istranti pozitīvi v rt  iesp jas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklas s, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programmās.  
            Džeza katedras studenti p c katedras vadītāja lūguma katrreiz raksta atsauksmes par 

studiju programmu un tās kvalitāti. Aptauju rezultāti tiek fiks ti un emti v rā nākamā studiju 

gada organizācijā. Tas attiecas galvenokārt uz personālijām, kā arī uz mācību procesa realizācijas 

gaitu. Daudzi no priekšlikumiem ir tikuši realiz ti, kā piem ram, savlaicīga ma istrantu 

inform šana, daudzpusīgu mūzikālo un starpdisciplināro projektu organiz šana, priekšlikumi 
328. telpas lietderīgas izmantošanas organiz šanai utt. 
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          Kameransamb a un klavierpavadījuma katedrā regulāri notiek stud jošo aptaujas rezultātu 
analīze par studiju kursu saturu un doc šanas kvalitāti. Sa emtas pozitīvas atsauksmes par visu 
katedras doc tāju darbu. Ma istranti pozitīvi v rt  iesp jas piedalīties starptautiskos 
kamermūzikas festivālos, meistarklas s un konkursos. Vairāki ma istranti studiju kursu -  

kameransamblis apgūst kā izv les studiju kursu, kas dod iesp ju padzi ināt praktiskās iema as 
kamermuzic šanā.  
 

7) Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti 
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā; 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekm tu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 
jau otro gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

2015.gada absolventi nov rt ja p d jo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu p c 
studiju kursu svarīguma un doc šanas līme a, emot v rā piedāvātos krit rijus:  

Nov rt t studiju kursa svarīguma pakāpi piecu ba lu sist mā, kur: 
5 – oti svarīgs 

4 – svarīgs 

3 – vid ji svarīgs 

2 –  nesvarīgs 

1  – nav vajadzīgs 

1.2. Nov rt t pasniegšanas 
līmeni, kur: 
5 – oti augsts 

4 – augsts 

3 – vid js 

2 – zems 

1 – oti zems 

 
Studiju programma, kuras ietvaros 

Jūs apgūstat v rt jamo studiju 
kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 
līmenis 

Nepieciešamās 
izmai as studiju 

kursa apjomā 

M / Mūzika / Instrumentālā 
mūzika / V sturisko instrumentu 
sp le 

Baroka vijo sp le oti 
svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 
izmai ām 

M / Mūzika / Instrumentālā 
mūzika / Pūšaminstrumentu sp le / 
Eifonija\M / Mūzika / 
Instrumentālā mūzika / 
Pūšaminstrumentu sp le / Tubas 
sp le 

Eifonija sp le Svarīgs Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Instrumentālā 
mūzika / Stīgu instrumentu sp le / 
Alta sp le 

Kameransamblis Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 
izmai ām 

M / Mūzika / Instrumentālā 
mūzika / Stīgu instrumentu sp le / 
Vijo sp le 

Kameransamblis oti 
svarīgs 

oti augsts Jāatstāj bez 
izmai ām 

M / Mūzika / Instrumentālā 
mūzika / Tausti instrumentu sp le 
/ Klaviersp le 

Klavierpavadījums oti 
svarīgs 

oti augsts Jāatstāj bez 
izmai ām 

M / Mūzika / Diri šana / Kora 
diri šana 

Kora diri šana Svarīgs Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Diri šana / Pūt ju 

or estra diri šana 
Mūzikas augstskolu 
didaktika 

Svarīgs oti augsts Jāatstāj bez 
izmai ām 

M / Mūzika / Instrumentālā 
mūzika / Tausti instrumentu sp le 
/ Klaviersp le 

Mūzikas augstskolu 
didaktika 

Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Instrumentālā 
mūzika / Tausti instrumentu sp le 
/ Klaviersp le 

Mūzikas augstskolu 
didaktika 

Vid ji 
svarīgs 

Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Instrumentālā 
mūzika / Stīgu instrumentu sp le / 
Vijo sp le 

Mūzikas uztveres fiziolo ija Svarīgs oti augsts Jāatstāj bez 
izmai ām 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 
Operdziedāšana 

Operdziedāšana oti 
svarīgs 

Augsts Jāpalielina 
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Studiju programma, kuras ietvaros 

Jūs apgūstat v rt jamo studiju 
kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 
līmenis 

Nepieciešamās 
izmai as studiju 

kursa apjomā 

M / Mūzika / Instrumentālā 
mūzika / Stīgu instrumentu sp le / 
Čella sp le 

Profesionālā eti ete Nesvarīgs Augsts Jāsamazina 

M / Mūzika / Instrumentālā 
mūzika / Stīgu instrumentu sp le / 
Vijo sp le 

Profesionālā eti ete Nesvarīgs Vid js Jāsamazina 

M / Mūzika / Mūzika un izglītība / 
Mūzikas mācība 

Profesionālā eti ete Svarīgs Augsts Jāsamazina 

M / Mūzika / Mūzika un izglītība / 
Mūzikas mācība 

Svešvaloda oti 
svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Instrumentālā 
mūzika / Stīgu instrumentu sp le / 
Vijo sp le 

Zinātnisko darba pamati oti 
svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 
izmai ām 

  

Studiju vides nov rt juma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labv līga, radoša un 
v rsta uz abpus ju sadarbību. Tom r iedzi inoties atbilžu daudzveidībā, jāsecina, ka daudzos 
aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas uz prakses vienādu iesp ju nodrošināšanu 
visiem studentiem.  

  8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
        2015./2016.akad miskajā gadā JVLMA Stud jošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 
iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpināja rūp ties par stud jošajiem, rīkojot dažādus pasākumus 
un finansiāli atbalstot vi u radošās aktivitātes.  Pārskata periodā Stud jošo pašpārvalde arī 
organiz ja konkursus par finans juma pieš iršanu stud jošo radošajiem braucieniem, sedza 
dalības maksu stud jošajiem, kuri piedalījās un pārstāv ja JVLMA Biķernieku pusmaratonā 
2016.gada 30. aprīlī.  
      emot v rā stud jošo ilgstošo neapmierinātību ar vairāku studiju kursu satura īstenošanu, 
kopā ar Studiju programmu direkcijas vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padzi ināta vairāku 
doc tāju darba kvalitātes izv rt šana. Stud jošo pašpārvaldes inici to aptauju rezultātā notikusi 
pedagogu mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras vēsture; Kora literatūra un 
stilistika. 

     Pašpārvalde bija izvirzījusi stud jošo pārstāvjus JVLMA kole iālajās institūcijās: Stipendiju 
komisijā darbojās A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Senātā - A.Ašmane, 

.Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisijā - J.Bimbere, JVLMA Gada balvas 

komisijā - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grupā par ASIMUT sist mas ieviešanu JVLMA 
pārstāv ja A.Ašmane. Stud jošo pašpārvalde piedalījās otrā mūsdienu mūzikas festivāla 
„deciBels” rīkošanā JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un pieš īra  
savas simpātiju balvas 24. JVLMA labākā kameransamb a konkursā. Atv rto durvju dienā 
Stud jošo pašpārvalde aicināja stud jošos muzic t neierastās akad mijas vietās, kā rezultātā pie 
galvenās ieejas skan ja Johana Sebastiana Baha čella svītas, kā arī mūzika itāras un kokles 
atska ojumā. Rīkoti arī vairāki tradicionāli JVLMA pasākumi – balle 1.septembrī, balle p c 
JVLMA un Swedbank Gada balva 2015 pasniegšanas ceremonijas, kā arī izlaidumā. Stud jošo 
pašpārvalde turpināja sadarbību ar Latvijas Mākslas akad mijas (LMA) un Latvijas Kultūras 
akad mijas (LKA) stud jošo pašpārvald m, kā arī piedalījās Latvijas Studentu apvienības darbā, 
apmekl jot regulārās LSA Domes s des, kur tiek pārstāv ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties 
ikgad jā LSA Kongresā, gan apmekl jot dažādu darba grupu un pašpārvalžu vadītāju s des. 
Pārstāvot JVLMA Stud jošo pašpārvaldi Latvijas Valsts Simtgades sv tku Jauniešu rīcības 
komitejā, kopīgi ar LMA un LKA pašpārvald m veidots pasākums „Baltā galdauta sv tki – 

#man4maijs”, kas 2016. gada 4. maijā norisinājās LMA teritorijā un guva plašu rīdzinieku un 
pils tas viesu atsaucību un uzmanību, piedaloties mūsu organiz tajās dažādās aktivitāt s, tādejādi 
gūstot plašāku informāciju par Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
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Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 

Nākošā akad miskā gada m r is:  Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju 
iesp jas  

1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekm tu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti 
skaidri krit riji kompetences v rt šanai, skaidri formul tas pārbaudījumu prasības, lai studiju kursa 
apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās var tu patstāvīgajā darbā pilnv rtīgi 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 atseviš u  studiju kursu apguvi 
ang u valodā, kas aktīvas mobilitātes apstāk os nodrošinās plašākas komunikācijas iesp jas.  

4. Sadarbībā ar Stud jošo pašpārvaldi veicināt stud jošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 
pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju vides 
sakārtotība, u.c.).  

5. Palielināt stud jošo  atbildību par valsts budžeta līdzek u m r tiecīgu izmantošanu (atbirums 
nesekmības d , nepamatota eksmatrikul šanās p c stud jošā paša v l šanās). 

6. Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 
7. Regulāri veikt stud jošo, absolventu un darba dev ju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 

programmu īstenošanas kvalitāti. 
8. Kameransamb a un klavierpavadījuma katedras redz jums savas darbības pilnveidei: 

turpināt uzlabot jauno mūzi u vispusīgu sagatavošanu studiju kursos Kameransamblis un 

Klavierpavadījums, paverot daudz jaunu radošu iesp ju. Turpināt un attīstīt tālāk praks  sevi 
pierādījušos projektus: turpināt sadarbību ar Eiropas Kamermūzikas pedagogu asociāciju 
ECMTA konferenc s un citos kopīgos pasākumos; piedalīties regulārajos Starptautiskajos 
mūzikas augstskolu studentu kameransamb u festivālos un konkursos; turpināt ikgad jā 
konkursa JVLMA labākais studentu kameransamblis organiz šanu; turpināt sadarbību ar 
Latvijas Radio, Latvijas Klaviersp les skolotāju asociāciju, Latvijas mūzikas skolām un 
vidusskolām kameransamb u meistarklašu un konkursu organiz šanā un piedalīšanos žūriju 
darbā; turpināt sadarbību ar Jāzepa Medi a Rīgas 1.mūzikas skolu starptautisko kameransamb u 
festivālu – konkursu Muzicējam kopā ar draugiem organiz šanā un žūrijas darbā, kā arī 
piedalīšanos Ziemas meistarklašu kameransambļu skolotājiem noris s; turpināt sadarbību ar 
RLB Mūzikas komisiju cikla JVLMA mācībspēku, maģistrantu un studentu koncerti  RLB Zelta 

zāl  organiz šanā un piedalīšanos cikla koncertos. 
9. Profesionālās ma istra studiju programmas Mūzika izmai u īstenošanas pasākumi: 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akad mija (saīsin. – JVLMA), pamatojoties uz Ministru 

kabineta 14.07.2015. noteikumu Nr. 407 Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas 
noteikumi punktā 8.7. un apakšpunktā 8.7.1. paredz tajām iesp jām, 2016.gada maijā iesniedza AIC 
Studiju programmu akreditācijas komisijai iesniegumu apstiprināt izmai as studiju virzienā 
Mākslas. 

Studiju virziens  Mākslas akredit ts līdz 2019.gada 23.maijam. 
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas s des 2013.gada 24.maija l mums Nr.32 un 2013.gada 
17.jūlija l mums Nr.239. 

Studiju virzienā Mākslas JVLMA v l jās veikt šādas izmai as: 
1. sakarā ar profesionālās ma istra studiju programmas Mūzika  un profesionālās ma istra studiju 
programmas  Horeogrāfija nepieciešamību apvienot vienā studiju programmā tika mainīts studiju 
programmas nosaukums uz “Profesionālā ma istra studiju programma Mūzika un skatuves māksla”. 

Pamatojums: Studiju programmu izmai as ir saistītas ar Augstākās izglītības padomes 
atbalstītajiem principiem, veidojot valsts budžeta finans to studiju vietu sadalījuma projektu. 
Atbalstīto principu starpā ir ieviests princips, kas reglament  no valsts budžeta līdzek iem finans to 
minimālo kop jo stud jošo skaitu studiju programmā, t.sk. ma istra studiju programmā, kurā ir 
noteikti 15 stud jošie visos vienas studiju programmas studiju gados kopā. 
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Izvilkums no Augstākās izglītības padomes atbalstītajiem principiem: 
“6.Lai nodrošinātu valsts budžeta līdzek u ieguldījumu un izlietojuma efektivitāti, 
augstskolās tiek reglament ts minimālais kop jais stud jošo skaits bakalaura un ma istra 
studiju programmās, kas tiek finans tas no valsts budžeta līdzek iem. 2016.gadā atbalstīt 
valsts budžeta finans to studiju vietu sadalījumu, kurā minimālais skaits visos vienas 
studiju programmas studiju gados kopā ir :  

1. a) Ma istra programmā – 15 stud jošie; 
2. b) Bakalaura programmā – 30 stud jošie. 
3. Izņēmumi pieļaujami, ja: 
4. a) programma ir jauna, tajā v l nav stud jošie visos studiju gados; 
5. b) programmu ir paredz ts sl gt, netiek uz emti jauni stud jošie; 
6. c) studiju programma ir unikāla valsts vai re ionam specifiskā kontekstā; valstī 

nepieciešams mazāks attiecīgās studiju programmas absolventu skaits; 
7. d) augstskola ir iesniegusi Akad miskās informācijas centrā pieteikumu par vairāku 

studiju programmu apvienošanu (Pieteikums tiek izskatīts kā izmai as studiju procesa 
organizācijā, atbilstoši MK noteikumu “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu 
akreditācijas noteikumi” 8.6. un 8.7.punktam, kā arī MK noteikumu “Studiju programmu 
licenc šanas noteikumi” 6.6.punktam, bez ār jo ekspertu piesaistes). 

 

Tā kā JVLMA profesionālajā ma istra studiju programmā Horeogrāfija vid jais 
stud jošo skaits gadā kopā ir tikai 2 – 3 ma istranti, Senāts izv rt ja profesionālās 
ma istra studiju programmas Horeogrāfija īstenošanas perspektīvas, t.sk. darba tirgus 
specifiku un speciālistu sagatavošanas skaita atbilstību darba tirgus pieprasījumam. 
Rezultātā Senāts pie ma l mumu profesionālo ma istra studiju programmu Horeogrāfija 

pievienot profesionālajai ma istra studiju programmai Mūzika un izveidot vienu studiju 

programmu ar nosaukumu  - profesionālā ma istra studiju programma Mūzika un skatuves 
māksla, tādejādi profesionālajā ma istra programmā Mūzika un skatuves māksla visos 

vienas studiju programmas studiju gados kopā minimālais stud jošo skaits būs vid ji 77 
stud jošie. 
2. Sakarā ar divu studiju programmu apvienošanu vienā studiju programmā JVLMA 
Senāts uzskatīja, ka m r tiecīgi vienlaicīgi veikt arī tās izmai as, kas saistītas ar Ministru 

kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu prasību atbilstības nodrošināšanu, 
īstenojot profesionālās ma istra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla  obligātās 
un ierobežotās izv les da as.  
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Studiju programmas satura un realizācijas apraksta kopsavilkums pirms un pēc 
izmaiņām:  

Studiju programmu satura un realizācijas 
aprakstu kopsavilkums pirms izmaiņām 

Studiju programmas satura un realizācijas 
apraksta kopsavilkums pēc izmaiņām 

Nosaukums: 

1. Profesionālās maģistra studiju programmas  
“Mūzika” 

satura un realizācijas apraksts 

kods 47212 
apakšprogrammas: 
Instrumentālā mūzika, Diriģ šana, Vokālā mūzika, 
Kompozīcija, Skaņu režija, Mūzika un izglītība 
 

 

- iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds 
mūzikā 

 

 

 

 

- programmas ilgums: 2 gadi, LV 80 kredītpunkti 
(KP)/ECTS 120 KP; 4 semestri, viena semestra 

ilgums ir LV 20 KP/ECTS 30 KP; 
 

- studiju veids un forma: pilna laika klātienes 
studijas; 

- prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
bakalaura grāds mūzikas nozarē vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība mūzikas nozarē ar 
tiesībām studēt maģistrantūrā. 

Nosaukums:  

Profesionālās maģistra studiju programmas 
“Mūzika un skatuves māksla” 

satura un realizācijas apraksts kods 47212 
apstiprināts JVLMA Senāta s d  

                                  17.02. 2016. protokols Nr.2 

apakšprogrammas: Mūzika, Horeogrāfija  

apakšprogrammu nosaukumi, kuri bija pirms 
izmai ām, p c izmai ām  ir specializācijas   
Instrumentālā mūzika, Diriģ šana, Vokālā mūzika, 
Kompozīcija, Skaņu režija, Mūzika un izglītība 
- iegūstamais grāds: 
iegūstamais grāds tiek pieš irts atbilstoši apgūtajai  

apakšprogrammai  -  profesionālais maģistra grāds 
mūzikā vai  profesionālais maģistra grāds 
horeogrāfijā 
- programmas ilgums - nemainās: 
2 gadi, LV 80 kredītpunkti (KP)/ECTS 120 KP; 4 
semestri, viena semestra ilgums ir LV 20 

KP/ECTS 30 KP; 

- studiju veids un forma - nemainās: pilna laika 

klātienes studijas; 
- prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību - 
nemainās: 
bakalaura grāds mūzikā vai horegrāfijā vai otrā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība mūzikas vai 
horeogrāfijas nozarē ar tiesībām studēt 
maģistrantūrā. 

2. Profesionālās maģistra studiju programmas  
“Horeogrāfija” 

satura un realizācijas apraksts 

kods 47212 
- iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds 
horeogrāfijā 

 

 

- programmas ilgums: 

2 gadi, LV 80 kredītpunkti (KP)/ECTS 120 KP; 4 

semestri, viena semestra ilgums ir LV 20 

KP/ECTS 30 KP; 
- studiju veids un forma: pilna laika klātienes 
studijas; 
- prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
bakalaura grāds horeogrāfijas nozarē vai otrā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
horeogrāfijas nozarē ar tiesībām studēt 
maģistrantūrā. 

Profesionālās maģistra studiju programmas 
“Mūzika un skatuves māksla” 

satura un realizācijas apraksts kods 47212 
apstiprināts JVLMA Senāta s d  

                                 17.02. 2016. protokols Nr.2 

- iegūstamais grāds: 
iegūstamais grāds tiek pieš irts atbilstoši apgūtajai  
apakšprogrammai  -  profesionālais maģistra grāds 
mūzikā vai  profesionālais maģistra grāds 
horeogrāfijā 
- programmas ilgums - nemainās 

 

- studiju veids un forma - nemainās 

- prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību - 
nemainās: 
bakalaura grāds mūzikā vai horegrāfijā vai otrā 

līmeņa profesionālā augstākā izglītība mūzikas vai 
horeogrāfijas nozarē ar tiesībām studēt 
maģistrantūrā. 
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Studiju programmu satura un realizācijas 

aprakstu kopsavilkums pirms izmaiņām 

Studiju programmas satura un realizācijas 
apraksta kopsavilkums pēc izmaiņām 

Studiju programmas da as: 
Profesionālās maģistra studiju programmas  

“Mūzika” 
A daļa (obligātie kursi) – LV 20 KP/ ECTS 30 
KP, plānotie studiju kursi nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi mūzikas nozares teorijā un 
praks , nodrošina iesp jas padzi inātu zināšanu 
apguvi p tnieciskā darba teor tiskajos pamatos, 
mūzikas est tikā un filosofijā, mūzikas stilos un 
interpretācijā, laikmetīgās mūzikas analīz , mūzikas 
psiholo ijā, mūzikas menedžmentā, sociālajā 
psiholo ijā, svešvalodās, auj apgūt augstskolu 
didaktikas pamatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B daļa - (ierobežotās izvēles kursi) – LV 21 KP/ 
ECTS 31,5 KP, plānotie studiju kursi paredz 

iesp ju specializ ties dažādās mūzikas sf rās, 
padzi inot profesionālā bakalaura studiju 
programmās iegūtās zināšanas un prasmes.  
 

 

 

 
Prakse – LV 9 KP/ ECTS 13,5 KP,: studiju kursi 

dod iesp ju studiju un p tnieciskajā darbā iegūtos 
teor tiskos atzinumus pārbaudīt praktiskajā darbībā, 
sekm  profesionālo iema u izkopšanu, veicina 
teorijas un prakses vienotību.  
 

 

Valsts pārbaudījumi – LV 21 KP/ ECTS 31,5 

KP: paredz tajos studiju kursos ma istrantam ir 
jāpierāda zinātniski p tnieciskā kompetence 
ma istra referāta izstrād  un aizstāv šanā, kā arī 
teor tisko zināšanu un atzi u pielietojums izv l tās 
specializācijas vai profila praktiskajā darbībā 
(programmas sagatavošana un atska ojums 
divdalīgajā publiskajā koncertā).  
C daļa – (brīvās izvēles kursi) – LV 9 KP/ ECTS 

13,5 KP, dod  iesp ju padzi ināt zināšanas un 
prasmes specializācijas profīlkursos.   
 
 

Studiju programmas da as: 
Saglabāti studiju kursu nosaukumi un to saturs, bet 

veiktas izmai as kredītpunktu piem rošanā, kursu 
satura apguves laika periodā, veiktas studiju plāna 
izmai as studiju kursu izvietojumā.   

Profesionālās maģistra studiju programmas 
“Mūzika un skatuves māksla” 

A daļa (obligātā) – LV 13 KP/ECTS 19,5 KP  
 Plānotie studiju kursi nodrošina jaunāko sasniegumu 
apguvi: 

- mūzikas un horeogrāfijas nozares teorijā un praks  
LV 10 KP/ECTS 15 KP apjomā: 
Mūzikas psiholo ija LV 2 KP 

Mūzikas uztveres fiziolo ija LV 1 KP/ECTS 1,5 KP 

Kultūras sociolo ija LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Profesionālā eti ete LV 1 KP/ ECTS 1,5 KP 

Mūzikas augstskolu didaktika LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Svešvaloda LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

- p tnieciskā darba, (jaunrades darba studiju kursi ir 

apakšprogrammu B daļā) projekt šanas darba un 
vadībzinību studiju kursi apguvi LV 3 KP/ECTS 4,5 

KP apjomā:  
Kultūras projektu vadība LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Ievads p tniecībā/ diplomreferāta da as izstrāde LV 1 KP/ ECTS 

1,5 KP 

B daļa - (ierobežotās izvēles kursi) – LV 61 KP/ 
ECTS 91,5 KP, t.sk. - jaunrades darba studiju kursi, 

prakse un valsts pārbaudījumi.  
Jaunrades darba studiju kursi – LV 9 KP/ECTS 

13,5 KP  
Plānotie studiju kursi paredz iesp ju specializ ties 
mūzikas un horeogrāfijas sf rās, padzi inot 
profesionālā bakalaura studiju programmās iegūtās 
zināšanas un prasmes. 
Prakse –  LV 12 KP/ECTS 18 KP 
Prakses da ā iek autie specializācijas vai profila studiju 

kursi dod iesp ju studiju un p tnieciskajā darbā iegūtos 
teor tiskos atzinumus pārbaudīt praktiskajā darbībā, 
sekm  profesionālo iema u izkopšanu, veicina teorijas 
un prakses vienotību.  
Valsts pārbaudījumi –  LV 40 KP/ECTS 60 KP: 
paredz tajos studiju kursos ma istrantam ir jāpierāda 
zinātniski p tnieciskā kompetence ma istra referāta 
izstrād  un aizstāv šanā, kā arī teor tisko zināšanu un 
atzi u pielietojums izv l tās specializācijas vai profila 
praktiskajā darbībā (programmas sagatavošana un 
atska ojums divdalīgajā publiskajā koncertā vai citā 
mākslinieciskajā projektā). 
C daļas (brīvās izvēles daļa) studiju kursi ir 

jaunrades darba vai jaunāko sasniegumu studiju 
kursi – LV 6 KP/ECTS 9 KP apmērā, kurus īsteno 
1.un 2.semestrī  
Izv loties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves programmu 
izstrādā ma istranti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā 
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto studiju kursu satura 
padzi ināšanai vai paplašināšanai. 
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Studiju programmu satura un realizācijas 
aprakstu kopsavilkums pirms izmaiņām 

Studiju programmas satura un realizācijas 
apraksta kopsavilkums pēc izmaiņām 

Studiju programmas da as: 
Profesionālās maģistra studiju programmas  

“Horeogrāfija” 
Programmas daļas  

A daļa – LV 16 KP/ 24 ECTS  KP  
(obligātie vispār jie teor tiskie studiju kursi) 
Profesionālā eti ete, Mūzikas psiholo ija, Kultūras 
sociolo ija, Kultūras projektu vadība, Zinātniskā 
darba pamati, Mūzikas uztveres fiziolo ija, 
Augstskolu didaktika, Svešvaloda. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B daļa – LV 25 KP/ 37,5 ECTS KP  (ierobežotās 
izv les profesionālie studiju kursi, kuri nepieciešami zināšanu 
un prasmju padzi ināšanai horeogrāfijas speciālistiem  un 
augstākās izglītības horeogrāfijas studiju programmu 
doc tājiem: Dejas kompozīcija, Baletpedago ijas v sture un 
teorija, Dejas mākslas stili un interpretācija, Dejas treni a 
sist mas, Deju mūzikas literatūra, Inovācijas dejas teorijā un 
metodikā, Inovācijas dejas literatūrā, Laikmetīgā deja, Lietiš ā 
franču valoda). 
Prakse – LV 12 KP/18 ECTS KP.  
Prakses periods ir 4 semestri. 

Prakses darba rezultātā ma istrants nostiprina profesionāli 
māksliniecikā darba pieredzi. Prakse nodrošina studiju kursu 
teor tisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.   
Prakses laikā ir plānota praktiskā studiju kursu apguve -  
horeogrāfijas uzvedumu veidošana, asistenta prakse,  darbs 

meistarklas s 

Valsts pārbaudījumi – LV 21 KP/ 31,5 ECTS  KP 
Studiju programmas nosl gumā ir jākārto: 
- ma istra diplomreferāta izstrāde un aizstāv šana  
- diplomdarba programmas sagatavošana un aizstāv šana 

C – brīvās izvēles daļa - LV 6 KP/ 9 ECTS KP. 
Studiju kursu saturs dod iesp ju padzi ināt zināšanas un 
prasmes, kas nepieciešamas horeogrāfa darbības dažādās 
jomās: Modernā deja, Baletuzvedumu teorija un prakse u.c., 
Sarīkojumu deja, Mūsdienu māksla, Mūsdienu literatūra. 
 

Studiju programmas da as: 
Saglabāti studiju kursu nosaukumi un to saturs, bet 

veiktas izmai as kredītpunktu piem rošanā, kursu 
satura apguves laika periodā, veiktas studiju plāna 
izmai as studiju kursu izvietojumā.   
Profesionālās maģistra studiju programmas 

“Mūzika un skatuves māksla” 
A daļa (obligātā) – LV 13 KP/ECTS 19,5 KP  
Plānotie studiju kursi nodrošina jaunāko sasniegumu 
apguvi: 

- mūzikas un horeogrāfijas nozares teorijā un praks  
LV 10 KP/ECTS 15 KP apjomā: 
Mūzikas psiholo ija LV 2 KP 

Mūzikas uztveres fiziolo ija LV 1 KP/ECTS 1,5 KP 

Kultūras sociolo ija LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Profesionālā eti ete LV 1 KP/ ECTS 1,5 KP 

Mūzikas augstskolu didaktika LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Svešvaloda LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

- p tnieciskā darba, (jaunrades darba studiju kursi ir 

apakšprogrammu B daļā) projekt šanas darba un 
vadībzinību studiju kursi apguvi LV 3 KP/ECTS 4,5 

KP apjomā:  
Kultūras projektu vadība LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Ievads p tniecībā/ diplomreferāta da as izstrāde LV 1 KP/ ECTS 

1,5 KP 

B daļa - (ierobežotās izvēles kursi) – LV 61 KP/ 
ECTS 91,5 KP, t.sk. - jaunrades darba studiju kursi, 

prakse un valsts pārbaudījumi.  
Jaunrades darba studiju kursi – LV 9 KP/ECTS 

13,5 KP  
Plānotie studiju kursi paredz iesp ju specializ ties mūzikas un 
horeogrāfijas sf rās, padzi inot profesionālā bakalaura studiju 
programmās iegūtās zināšanas un prasmes. 
Prakse –  LV 12 KP/ECTS 18 KP 
Prakses da ā iek autie specializācijas vai profila studiju 

kursi dod iesp ju studiju un p tnieciskajā darbā iegūtos 
teor tiskos atzinumus pārbaudīt praktiskajā darbībā, 
sekm  profesionālo iema u izkopšanu, veicina teorijas 
un prakses vienotību.  
Valsts pārbaudījumi –  LV 40 KP/ECTS 60 KP: 
paredz tajos studiju kursos ma istrantam ir jāpierāda zinātniski 
p tnieciskā kompetence ma istra referāta izstrād  un aizstāv šanā, 
kā arī teor tisko zināšanu un atzi u pielietojums izv l tās 
specializācijas vai profila praktiskajā darbībā (programmas 
sagatavošana un atska ojums divdalīgajā publiskajā koncertā vai 
citā mākslinieciskajā projektā). 
C daļas (brīvās izvēles daļa) studiju kursi ir 

jaunrades darba vai jaunāko sasniegumu studiju 
kursi – LV 6 KP/ECTS 9 KP apmērā, kurus īsteno 
1.un 2.semestrī  
Izv loties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves programmu 
izstrādā ma istranti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā 
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto studiju kursu satura 
padzi ināšanai vai paplašināšanai. 

Jaunā nosaukuma profesionālā ma istra studiju programma Mūzika un skatuves māksla tiks ieviesta 

pakāpeniski, sākot ar 2017./2018.akad miskā gada 1.semtembri, un programma attieksies uz 1.kursā 
uz emtajiem ma istrantiem.  
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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 gr ds/ profesion l  kvalifik cija: 

 profesionālais maģistra grāds horeogrāfijā 
 

 

3) Studiju programmas m rķi 
Nodrošin t valsts kultūras un soci laj m vajadzīb m augst k  līme a horeogr fu - 

baletmeistaru izglītošanu, kuri papildus profesion l  bakalaura horeogr fijas nozar  
iegūtai kompetencei apgūst padziļin tas vai paplašin tas baletm kslas zin t u 
teor tiskajos pamatos sak otas, praktiski piem rojamas maģistra profesion l s studijas.  
 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- attīstīt m kslinieciski radoš s, pedagoģisk s un zin tniski p tniecisk s prasmes;  
- lietot profesion laj m maģistra studij m atbilstošas m cību metodes un darba 
organiz cijas formas;  
- motiv t t l kizglītībai vienotaj  Eiropas izglītības telp  un sagatavot t l k m studij m 
doktorantūr . 
 

   

2.9.2 Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 
Absolventa iegūt  kompetence atbilst Eiropas kvalifik ciju ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  
      Maģistrants, apgūstot oblig t s daļas studiju kursus Zin tnisk  darba pamati, Stils un 

interpret cija, Laikmetīg s dejas analīze, Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, 
Kultūras projektu vadība, Soci l  psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu 

didaktika un ierobežot s izv les daļas studiju kursus Horeogr fijas nozares daž du žanru, 
laikmetu un stilu  literatūra,  Specializ cijas un profila deju stils un interpret cija, 
Inov cijas un novit tes dejas m ksl   sp j  par dīt padziļin tas vai arī paplašin tas (zin šanu 
apjoms ir atkarīgs no maģistranta individu l  studiju pl na un satura) zin šanas un izpratni, no 
kur m daļa atbilst dejas m kslas nozares un konkr t s profesion l s jomas (dejas 
kompozīcija, mūsdienu deja, modern  deja, baletrepertu rs) jaun kajiem atkl jumiem un, 
kuras nodrošina pamatu radošai dom šanai un p tniecībai, taj  skait  darbojoties daž du 
jomu saskar . 
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Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
       Maģistrants, apgūstot oblig t s daļas studiju kursus Zin tnisk  darba pamati, Stils un 

interpret cija, , Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras projektu vadība, 
Soci l  psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika, ierobežot s 
izv les daļas studiju kursus Dejas nozares daž du žanru, laikmetu un stilu  literatūra,  
Specializ cijas un profila dejas m kslas stils un interpret cija, Inov cijas un novit tes 
horeogr fij  un prakses daļas studiju kursus Koncertprakse, Asistenta prakse, Meistarklase 

sp j: 
- patst vīgi izmantot teoriju, metodes un probl mu risin šanas prasmes, lai veiktu 
m ksliniecisku darbību, augsti kvalific ta horeogr fa profesion las funkcijas, k  arī veiktu 
savas specializ cijas p tniecisku darbību; 
- argument ti izskaidrot un diskut t par sarežģītiem vai sist miskiem dejas nozares un dejas 
profesion l s jomas aspektiem gan ar speci listiem, gan ar nespeci listiem; 
- patst vīgi virzīt savas specializ cijas kompetenču pilnveidi; 
- uz emties atbildību par person la (deju kopas, opertrupas, audz k iem) grupu darba 
rezult tiem un to analīzi; 
- veikt uz m jdarbību (kultūras institūcijas vai individu lie m kslinieciskie projekti, pedagoga 
priv tprakse); 
- īstenot inov cijas savas specializ cijas horeogr fijas nozar , veikt profesion lo horeogr fu 
darbu; 

- nodarboties ar p tniecību, turpin t t l ku m cīšanos (t l kizglītīb , doktorantūr ) 
sarežģītos un neprognoz jamos apst kļos un, ja nepieciešams, tos p rveidojot, lietojot jaunas 
pieejas. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
     Studiju programmas apguves rezult t  maģistrants sp j patst vīgi formul t un kritiski 
analiz t sarežģītas profesion las un zin tniskas probl mas, pamatot l mumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildu analīzi. Sp j integr t daž du jomu (deja, horeogr fija 
psiholoģija, augstskolu didaktika) zin šanas, dot ieguldījumu jaunu zin šanu radīšan , 
profesion l s darbības metožu attīstīb  dejas m ksl , par dīt izpratni un tisko atbildību 
par profesion l s darbības iesp jamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.   

 

2.9.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  
Uz emšanai profesion laj  maģistra studiju programm  ir š das iepriekš j s 

izglītības prasības:  
Uz emšanai profesion laj  maģistra studiju programm  Horeogr fija nepieciešams 
bakalaura gr ds horeogr fijas nozar  vai otr  līme a profesion l  augst k  izglītība 
horeogr fijas nozar  ar tiesīb m stud t maģistrantūr . 
Studij m profesion laj  m a ģ i s t r a  studiju programm  HOREOGR FIJA 

reflektantam j nok rto š di iest jp rbaudījumi: 
 horeogr fija 

 kolokvijs 
 

2.9.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu oblig t s, ierobežot s izvēles vai brīv s izvēles daļ m, nor dot to apjomu kredītpunktos, 
īstenošanas pl nojumu) 
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
     Programmas daļas  
“A” daļa – 24 ECTS  KP (oblig tie visp r jie teor tiskie studiju kursi) Profesion l  etiķete, 
Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras projektu vadība, Zin tnisk  darba 
pamati, Mūzikas uztveres fizioloģija, Augstskolu didaktika, Svešvaloda. 
 “B” daļa – 37,5 ECTS KP  (ierobežot s izv les profesion lie studiju kursi, kuri 
nepieciešami zin šanu un prasmju padziļin šanai horeogr fijas speci listiem  un augst k s 
izglītības horeogr fijas studiju programmu doc t jiem: Dejas kompozīcija, Baletpedagoģijas 
v sture un teorija, Dejas m kslas stili un interpret cija, Dejas treni a sist mas, Deju mūzikas 
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literatūra, Inov cijas dejas teorij  un metodik , Inov cijas dejas literatūr , Laikmetīg  deja, 
Lietišķ  franču valoda). 
C – brīvās izvēles daļa, 9 ECTS KP. Studiju kursu saturs dod iesp ju padziļin t zin šanas 
un prasmes, kas nepieciešamas horeogr fa darbības daž d s jom s: Modern  deja, 
Baletuzvedumu teorija un prakse, Sarīkojumu deja, Tautu deja, Projektu menedžments, 
Mūsdienu m ksla, Mūsdienu literatūra, u.c. 
Prakse – 18 ECTS KP. Prakses periods ir 4 semestri. 

Prakses darba rezult t  maģistrants nostiprina profesion li m ksliniecik  darba pieredzi. 
Prakse nodrošina studiju kursu teor tisko zin šanu un praktisk s darbības vienotību.   
Prakses laik  ir pl nota praktisk  studiju kursu apguve -  horeogr fijas uzvedumu veidošana, 
asistenta prakse,  darbs meistarklas s. 
Valsts pārbaudījumi – 31,5 ECTS  KP 

Studiju programmas nosl gum  ir j k rto: 
- maģistra diplomrefer ta izstr de un aizst v šana  
- diplomdarba programmas sagatavošana un aizst v šana 

 

Studiju plāns 
 

Saīsin jumu apzīm jumi: I – individu l s nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i – ieskaite;  

E – eks mens; DE – diplomeks mens 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

 

Patst vīg  
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) – 24 KP 

Profesion l  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    

Zin tnisk  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 
v sture un teorija 

3 G 50 30  30E/3   

Dejas m kslas stili un 
interpret cija 

4,5 G 75 45 30i/1,5 15E/3   

Dejas treni a sist mas 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  

Inov cijas dejas teorij  
un metodik  

3 G 50 30  30E/3   

Inov cijas dejas 
literatūr   

3 G 50 30   30E/3  

Laikmetīg  deja 3 G 50 30   30E/3  

Lietišķ  franču valoda 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

C daļa (brīvā izvēle) –  9 KP   

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

Modern  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  



667 

 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

 

Patst vīg  
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
 p rbaudījuma 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 m ksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Mūsdienu m ksla 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  Patst vīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomrefer ta izstr de un 
aizst v šana 

 4,5 I 100 20    20DE /4,5  

Diplomdarba programmas 

sagatavošana un 
aizst v šana 

27 I 690 30     30 DE/27 

 

2.9.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantot s studiju metodes un formas, 
t lm cības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības krit riji un v rt šanas 
metodes studiju rezult tu sasniegšanai un nov rt šanai, p rbaudes formas un k rtība). 

Studiju programmas apguve paredz ta 4 semestru period  120 ECTS  kredītpunktu 
apjom . 

Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja v rt jums 
p rbaudījum  ir pozitīvs. 

Studiju programmas apguve tiek pl nota kontaktstundu un patst vīg  darba form s. Ir 
palielin ta stud jošo patst vīg  darba nozīme un atbildība studiju satura apguv .  

Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 

procentu l s attiecības, j secina, ka aizvadītaj  akad miskaj  gad  kontaktstundu attiecības 
pret patst vīg  darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,30%  pret 0,70%.  
           Kontaktstundas tika organiz tas galvenok rt piektdien s un sestdien s, t dej di dodot 
maģistrantiem iesp ju studijas savienot ar m kslinieciski profesion l s darbības projektiem. 
Kontaktstundas tiek pl notas plūsmu, grupu un individu lo nodarbību form s. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta pl nojumam, doc t ji plūsmu un grupu nodarbības struktur  lekciju, semin ru, 
kolokviju form , bet individu l s nodarbības praktikuma darba form . Studiju programmas 
apguves nosl guma maģistrantu  zin šanu un prasmju nov rt šanai ir izstr d ts nolikums par 
valsts p rbaudījumiem, kur  atspoguļotas p rbaudījumu prasības un k rtība, p rbaudījumu 
veidi, formas, organiz cija un norise, noteikti valsts p rbaudījumu komisijas pien kumi un 
tiesības, zin šanu un prasmju p rbaudes un v rt šanas nosacījumi, v rt šanas krit riji, k  arī 
apel cijas k rtība.   

Horeogr fa izglītošan  liela nozīme ir m ksliniecisk s prakses darba pl nošanai un t s 
norisei. Prakse ir pl nota līdztekus teor tiskaj m un praktiskaj m nodarbīb m. Prakse tika 

organiz ta m ksliniecisko projektu veid  -  deju/horeogr fiskie uzvedumi gan Mūzikas 
akad mij , gan rpus t s.  
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       Būtiska nozīme bija piev rsta asistenta darba praksei. Šīs prakses kvalitatīvai norisei 
maģistranti iegūst augstskolas doc t jam nepieciešam s prasmes, praktiski tiek sagatavota 

jaun  doc t ju mai a. Maģistranti savu pieredzes bag to doc t ju vadīb  str d  k  
profesoru asistenti, piedal s meistarklas s, analiz  un izstr d  studiju kursu aprakstus, k  
arī bakalaura līmenim atbilstošu studiju kursu m ksliniecisko repertu ru. 
     V rt šanas sist ma  

Studiju rezult tu v rt šana notiek saska  ar studiju programm  un studiju kursu 
aprakstos iestr d taj m prasīb m un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju 
rezult tu v rt šan  ir iesaitīti gan doc t ji, gan maģistranti, gan darba tirgus p rst v ji. 

Studiju rezult tus apspriež, izv rt  un pie em l mumus par studiju darba pilnveidi katedru 
s d s. Par l mumu izpildi sistem tiski tiek zi ots katedras s d , atsevišķus jaut jumus 
apspriež un pie em l mumus Sen ts. Maģistrantu kompetence tika v rt ta starprezult tos – 

semestra un kursa eks menos, ieskait s, koncertos. Studiju programmas nosl gum  – valsts 

p rbaudījumos. V rt šanas veidi ir noteikti studiju pl nos, v rt šanas formas un metodes 
iestr d tas studiju kursu programmas prasīb s. Ar kompetences v rt šanas sist mu 
maģistranti tiek iepazīstin ti katra studiju kursa apguves s kum .  
V rt šanas pamatprincipi 
- zin šanu un prasmju v rt šanas atkl tība – atbilstoši izvirzītajiem programmas m rķiem 
un uzdevumiem, k  arī studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums 
pozitīvai izglītības sasniegumu v rt šanai; 
- v rt juma oblig tuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu v rt jumu studiju pl na A 
daļas, B daļas, prakses un valsts p rbaudījumos studiju pl n  noteiktajos  studiju kursos. 

  V rt šanas pamatformas 

Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eks mens. Lai organiz tu 
eks menu, minim lais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
V rt šanas krit riji 
Eks men  un valsts p rbaudījum  programmas apguve tiek v rt ta  10 ballu skal : 
1)  ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vid js apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandrīz viduv ji”); 
4) zems apguves līmenis (3 – “v ji”, 2 – “ļoti v ji”, 1 – “ļoti, ļoti v ji”).    
Ieskait  studiju kursa apguves līme a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts 
- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

 

2.9.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 

ar atsaucēm uz informācijas avotiem 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speci listu sagatavošanas izp ti īsteno un  
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speci listu sagatavošanai veic Kultūras 
ministrija sadarbīb  ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, t p c JVLMA 
absolventu nodarbin tībai ir radītas plašas iesp jas. Horeogr fi str d  kultūras institūcij s par 
horeogr fijas un deju speci listiem, kultūrizglītības iest d s veic dejas pedagoga pien kumus, 
nereti ir arī pašnodarbion t s personas.  

Kultūras ministrijas padotīb  esošo kultūras un kultūrizglītības institūciju uzskaitījums, 
kuros str d  JVLMA absolventi - horeogr fi: 

Profesion l s organiz cijas 

- Nacion l  Opera un balets;  
     - Kultūras mani; 
     - Interešu izglītības centri; 
     - Visp r j s izglītības iest des (interešu izglītības deju pedagogi)  

     - Te tri; 
     Kultūrizglītības iest des 

   - Rīgas horeogr fijas vidusskola           
  Profesion l s ievirzes mākslu izglītības iestādes, kur s īsteno deju izglītības programmas -  
49 pašvaldību dibin tas un 5 priv t s izglītības iest des. 
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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). 
Sakar  ar ESF finans t  projekta “Augst k s izglītības studiju programmu izv rt šana un 
priekšlikumi kvalit tes paaugstin šanai” īstenošanu, kuru sadarbīb  ar augstskol m realiz ja 
Augst k s izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gad  izv rt ja studiju 
virziena M kslas 11 studiju programmas, t.sk. arī profesion lo maģistra studiju programmu 
Horeogr fija.. 
Studiju virziena M kslas studiju programmas v rt ja par četr m galvenaj m v rt šanas 
grup m:  

1. Kvalit te;  
2. Resursi;  

3. Ilgtsp ja;  
4. Sadarbība un p rkl šan s  
iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):  

 M rķi un uzdevumi;  
 Studiju saturs un organiz cija;  
 Studijas un zin šanu nov rt šana;  
 Studiju nodrošin jums un vadība;  
 Person la un stud jošo zin tnisk s p tniecības (radošais) darbs;  

 Kvalit tes nodrošin jums un garantijas.  
 

Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezult ti  bija izcili, īpaši tika atzīm ta 
studiju programmas īstenošanas kvalit te, produktīva un radoša sadarbība ar darba dev jiem un 
profesion laj m organiz cij m. Nov rt jot studiju programmas īstenošanas procesu un 
rezult tus, komisija secin ja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalit tes horeogr fus, ka jaunie 
speci listi ir sp jīgi iekļauties kultūras aprites plašaj  darba tirgū ne tikai Latvij , bet arī 
starptautiskaj  m rog . 

 

  



670 

 

 

2.9.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

1) studiju kursu apraksti/anotācijas  
Studiju kursu apraksti piln  apjom  ir pieejami Studiju programmu direkcij .  
Studiju programmas raksturojuma sadaļ  sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus.  

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eks mens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- 

diplomeks mens 

 

 

 

Pl notie studiju kursu apguves rezult ti 

A daļa (obligātā) – 24 KP 

Profesion l  
etiķete 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zin šanas par profesion l s etiķetes 
pamatjaut jumiem un praktisku uzdevumu darba form  
tren  profesion las etiķetes pamatprincipiem atbilstošu 
uzvedību. Attīsta sp ju uzst ties auditorijas priekš  un 
prasmes piedalīties profesion l  (lietišķ ) sarun . Kopum  
– sniedz  zin šanas par sabiedrīb  visp rpie emt m 
norm m profesion laj  etiķet , lai topošais skatuves 
m kslinieks, pedagogs vai komponists sp tu patst vīgi 
izlemt par profesion lajai etiķetei atbilstošu rīcību un 
uzvedību. 

Kursa satura apguves rezult t  students: 
- ieguvis izpratni par uzvedības kultūras noteikumiem - 
profesion lo etiķeti k  uzvedības kultūras sast vdaļu; 
- orient jas lietišķ s etiķetes aktualit t s mūsdienu pasaul ; 
- izpratis personīg  t la veidošanas nozīmi, 
pamatvajadzības un saskarsmes struktūru; 
- ieguvis izpratni par kultūrdialogu un uzvedības norm m 
profesion laj  etiķet  starptautiskaj s attiecīb s; 
- izprot neverb l s un verb l s etiķetes nozīmi k  vienu no 
svarīg kajiem un ietekmīg kajiem saskarsmes līdzekļiem; 
- ieguvis zin šanas par sv tku etiķetes nozīmi savstarp jo 
attiecību komunik cij ; 
- ieguvis zin šanas par apģ rbu, d vin šanas, ziedu un 
apsveikumu etiķetes norm m, k  arī atribūtikas 
pielietošanu daž d s dzīves situ cij s; 
- ieguvis zin šanas par etiķete un aktualit tes rakstisk , 
virtu l  un telefonisk  sazi ; 
- iegūtas zin šanas par sv tku etiķeti, protokolu, galda 
kultūru, apģ rba kultūru, ziedu un d vin šanas kultūru; 
- iegūtas zin šanas par profesion lo etiķeti, kas ir 
specifiska, str d jot mūziķa, doc t ja un skatuves 
m kslinieka profesij s; 
- sp j pielietot iegūt s zin šanas par uzvedības kultūru, 
profesion lo etiķeti un protokolu daž d s situ cij s. 

Mūzikas 
psiholoģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss aplūko mūzikas un m kslas psihologu 
iev rojam kos p tījumus, jaun k s atzi as, psiholoģijas 
likumsakarību izpausmes atska ot jm kslinieka, 
horeogr fa, komponista, muzikologa un m kslu pedagoga 
darbīb . 

Kultūras 
socioloģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zin šanas par sabiedrības un kultūras 
attiecīb m industri l  un postindustri l  sabiedrīb ,, dzīves 
v rtīb m un idej m, par jaun kaj m teorij m kultūras 
socioloģij  kultūru globaliz cijas apst kļos.  

Kultūras 
projektu 

vadība 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju k  
savstarp ji saistītu uz m jdarbības kopumu, iepazīstina ar 
uz m jdarbības veidiem, sniedz ieskatu uz m jdarbības 
tiesīb s, ekonomik  un tirgzinīb , iepazīstina ar intelektu l  
īpašuma veidiem un aizsardzību, veido pamatprasmes 

projektu izstr dei. 
Zin tnisk  
darba pamati 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzin šanas p tniecisk  darba 
veikšanas metodoloģij , noskaidro prasības un attīsta 
prasmes maģistra diplomrefer ta izstr dei.  
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eks mens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- 

diplomeks mens 

 

 

 

Pl notie studiju kursu apguves rezult ti 

Mūzikas 
uztveres 

fizioloģija 

1,5  P/G 1 sem. i Kursa mērķis ir sniegt zin šanas par audi l s 
inform cijas uztveres un apstr des procesiem 
mūzikas m cīšan s kontekst . Iepazīstin t ar 
muzik l s apd vin tības noteikšanas iesp j m, 
absolūt s dzirdes fenomenu un emocionalit ti 
mūzik . Aktualiz t diskusiju par kolektīv s 
muzic šanas nozīmi mūzikas m cīšan s proces . 

Studiju kursa apguves rezult t  maģistrants 
iegūst zināšanas: 
- par indivīda mūzikas uztveres atšķirīb m mūzikas 
m cīšan s kontekst ; 
- par ķerme a fizioloģiju mūzikas m cīšan s proces ; 
- par mūzikas m cīšan s īpatnīb m un grūtīb m; 
- par kolektīv s muzic šanas nozīmi; 
- par muzik lo apd vin tību un emocionalit ti 
mūzik ; 
- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skol . 
Studiju kurs  maģistrants iegūst prasmes un 

iemaņas: 
- apzin ti lietot profesion lo terminoloģiju saistīb  
mūzikas uztveri, mūzikas klausīšanos un mūzikas 
kognitīvo apstr di; 
- sp t analiz t ar mūzikas uztveres procesiem saistītu 
zin tnisko literatūru; 
- prast izveidot datu b zi praktisk  p tījuma 
uzs kšanai. 

Augstskolu 

didaktika 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par augstskolu darba 
pamatdokumentiem, par studiju darba organiz cijas 
principiem, studiju kursa apraksta izveides prasīb m, 
par studiju darba form m, veidiem, metod m, 
kompetences v rt šanas principiem un krit rijiem. 

Svešvaloda 6 G 3 sem. E Studiju kurss padziļina iepriekš apgūt s svešvalodas 
prasmes.  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  37,5 KP 

Dejas 

kompozīcija 

12 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas un prasmes analiz t un 
izstr d t deju kompozīcijas, aplūko horeogr fijas 
iestud juma veidošanas aspektus un  to nozīmi idejas 
atkl sm  -  konflikts un t  risin jumi, vienotības 
nozīme ska as un t la veidošan , kostīmu, aksesu ru, 
rekvizīta, gaismas, skatuves efektu un scenogr fijas 
nozīme. 

Balet-

pedagoģijas 
v sture un 
teorija 

3 G 1 sem. E Studiju kurss apskata rietumu baleta attīstību no 
pirms kumiem līdz mūsdien m, krievu baleta skolas 
raksturīg k s iezīmes latviešu baletskolas attīstības 
v sturi.  

Dejas m kslas 
stili un 

interpret cija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par daž du laikmetu 
dejas m kslas stiliem (Sen  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 

horeogr fisk s kompozīcijas interpret ciju, analiz t 
un v rt t daž du laikmetu un stilu horeogr fijas. 

Dejas treni a 
sist mas 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes analiz t dejas treni a 
sist mas v sturiskaj  skatījum  un pielietot šīs 
sist mas praktiskaj  darbīb . 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

P rbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eks mens; 
i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- 

diplomeks mens 

 

 

 

Pl notie studiju kursu apguves rezult ti 

Deju mūzikas 
literatūra 

 4,5 G 3 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes orient ties dejas mūzikas 
žanros un stilos (senie deju žanri, nacion lo 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 rezult t  maģistrants sp j  patst vīgi 
klasific t un atlasīt piem rot ko mūzikas materi lu 
horeogr fisk  uzveduma veidošanai. 

Inov cijas 
dejas teorij  
un metodik  

3 G 1 sem. E Studiju kurss aplūko mūsdienu modern s dejas teoriju un 
deju uzvedumu veidošanas un to iestud šanas jaun k s 
metodes, t.sk. Martas Gremas, Hose Limona nozīmi 
modern s dejas pasaul , modernismu zviedru balet , 
Feldenkraisa dejas m cīšanas metodes.  

Inov cijas 
dejas literatūr   

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zin šanas par izcil ko mūsdienu 
horeogr fu daiļrades p tījumiem, jaun k m atzi m 
modern s dejas teorij , par tisko un est tisko mūsdienu 
horeogr fij .  

Laikmetīg  
deja 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz ieskatu par daž du valstu mūsdienu 
dejas tehnikas attīstību un filozofiju, kustību metožu un 
sist mu izmantošanu laikmetīg s dejas attīstīb  ASV, 
Eiropas, zijas valstīs un Latvij , radoš s darbības 
pamatprincipiem, attīsta prasmes demonstr t mūsdienu 
dejas daž das tehnikas un veidot horeogr fijas. 

Lietišķ  
franču valoda 

3 G 2 sem. i Studiju kurss attīsta lietišķ s franču valodas prasmes, kuras 
nepieciešamas horeogr fa profesion l s terminoloģijas 
lietošanai, veidojot horeogr fiskos uzvedumus.   

C daļa (brīvā izvēle) –  9 KP   

Modern   deja 3 – 4,5 G 2 – 3 sem. i  

Izv loties pied v to studiju kursu,  kursa apguves 
programmu izstr d  maģistranti kop  ar doc t jiem 
individu li, emot v r  profesion l s v lmes iepriekš 
apgūto citu studiju kursu satura padziļin šanai vai 
paplašin šanai. 

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 
m ksla 

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, 
horeogr fiskus uzvedumus, iestud t tos un par dīt to 
publiski koncertizpildījum .  

Asistenta prakse 3 I 2 sem. i Maģistrants iegūt s teor tisk s  zin šanas aprob  
pedagoģiskaj  praks  ar JVLMA horeogr fijas nodaļas 
studentiem saska  ar asistenta prakses darba programmu. 
 

Meistarklase  1,5 I No 1 – 4 

sem. 

patst v. 
darbs 

i Students patst vīg  darba form  piedal s meistarklas s ne 
maz k k  40 stundas studiju period  un darba p rskatu 
atspoguļo meistarklašu uzskaites p rskat , kuru studiju 
perioda beig s iesniedz katedras vadīt jam un sa em 
nov rt jumu.   

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomrefer ta 
izstr de un 
aizst v šana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves proces  maģistrants st d  ar 
zin tnisko un uzzi u literatūru, beletm kslas materi liem, 
diskogr fiju, izmantojot teor tiskajos kursos gūt s 
zin šanas un praks  iegūt s atzi as, izstr d  diplomrefer tu 
un publiski to aizst v. 

Diplomdarba 

programmas 

sagatavošana un 
aizst v šana 

27 I 1 sem. DE Maģistrants veido deju koncertuzvedumu un to publiski 
aizst v atkl ta koncerta veid .    
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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 izstr d ta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 

programmas prasīb m. Studiju programmu reglament  speci ls dokuments – Studiju satura 

un realiz cijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasīb m, 
programm  aprakstītie studiju rezult ti  - uz profesion l  bakalaura kompetences b zes 
padziļin tas un paplašin tas zin šanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līme a profesijas 
standartam Horeogr fs (profesijas standarti atrodas Latvijas Republikas Profesiju 

klasifikatora Pielikumu sadaļ , pielikums apstiprin ts ar MK noteikumiem) un  Ministru 

kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifik ciju  2.tabul  noteiktaj m 

Eiropas kvalifik ciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) 7.līme a aprakstu prasīb m. Studiju 

programma ir licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobrī 
Augst k s izglītības padomes pieaicin tie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena 
M ksla īstenot s programmas, tai skait  arī profesion l  maģistra studiju programmu 
Horeogr fija. Ekspertu v rt jums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezult tiem ir 
ļoti augsts.  

rofesion l s maģistra studiju programmas Mūzika satura atbilstība Ministru kabineta 
2001.gada 20.novembra noteikumu Noteikumi par otr  līmeņa profesion l s augst k s 
izglītības valsts standartu maģistra studiju programmu prasīb m.  
Noteikumi par otr  līmeņa 
profesion l s augst k s izglītības 
valsts standartu (izvilkums): 

IV. Maģistra programmas 
obligātais saturs 

17. Maģistra programmas 
apjoms ir vismaz 40 

kredītpunkti.  
18. Maģistra programmas 
oblig to saturu veido: 
18.1. studiju kursi, kas 

nodrošina jaun ko sasniegumu 
apguvi nozares teorij  un 
praks  un kuru apjoms ir 
vismaz 7 kredītpunkti; 
 

18.2. p tniecisk  darba, 
jaunrades darba, projekt šanas 
darba un vadībzinību studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 

kredītpunkti; 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

18.3. pedagoģijas un 
psiholoģijas studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti 
 

 

Profesion l  maģistra studiju programmas Horeogrāfija satura 

un apjoma parametri: 

 

 

Programmas apjoms ir 80 KP ar kop jo studiju ilgumu 2 gadi 
pilna laika studij s. 
B daļa  
Inov cijas dejas teorij  un metodik  – 2 KP 
Inov cijas dejas literatūr  – 2 KP 
Laikmetīg  deja – 2 KP 
Baletpedagoģijas v sture un teorija – 2 KP 
Dejas m kslas stili un interpret cija – 3 KP 
Dejas treni a sist mas – 1 KP 
C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) – 6 KP 
 Mūsdienu m ksla 
Mūsdienu literatūra 

Kopā: 18 KP 

 

A daļa 

Zin tnisk  darba pamati – 1 KP 
Profesion l  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 
Modern   deja  
Tautu deja 
Baletuzvedumu teorija un prakse 
Sarīkojumu deja 
Projektu menedžments 
Profesion l  tika 

Kopā: 24 KP 
 

A daļa 
Augstskolu didaktika – 2 KP 

Mūzikas uztveres fizioloģija – 1 KP 

Mūzikas psiholoģija – 2 KP 

Kopā: 5  KP 
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18.4. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti 
 

 

 

 

 

18.5. valsts p rbaudījums, kura 
sast vdaļa ir maģistra darba vai 
diplomdarba (diplomprojekta) 

izstr d šana un aizst v šana un 
kura apjoms ir vismaz 20 

kredītpunktu. 
 

21. Studiju kursu izv li 
maģistra programm , studiju 
kursu saturu un apjomu, k  arī 
prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam gr dam nosaka 
attiecīg s profesijas standarts. 

 

22. P c maģistra programmas 
apguves piešķir profesion lo 
maģistra gr du nozar , 
starpnozar  vai profesij . 

 

Prakse  
Uzvedumu veidošanas prakse – 9 KP  

Asistenta prakse – 2 KP 

Meistarklase – 1 KP 

Kopā: 12 KP 

 

Valsts pārbaudījumi –21 KP 
Maģistra diplomrefer ta izstr de un aizst v šana – 3 KP 

Diplomdarba – deju koncertuzveduma programmas sagatavošana un 
aizst v šana – 18 KP 

 

 

 

 

 

 

 

5.profesion l s kvalifik cijas līme a profesijas standarts 
Horeogr fs  
 

 

 
Studiju programmas apguves rezult t  tiek piešķirts profesion lais 
maģistra gr ds horeogr fij . 

 
 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
K rtība, k d  augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestr d tajiem krit rijiem 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 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 m nesī 
x 12 m n. = EUR 506,52 gad ) 
- 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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. uz 
vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  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 m kslas stili 
un interpret cija, 
iesk. 

30 : ar 2 = 15 11,75 176,25 41,58 217,83 

Dejas treni a 
sist mas, 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 

Lietišķ  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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

2. 

Kultūras 
socioloģija, iesk. 

30 : 30 = 1 11,75 11,75 2,77 14,52 

Zin tnisk  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 
v sture un teorija, 
eks. 

30 : ar 2 = 15 

+ eks. 0,5 = 

15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Dejas m kslas stili 
un interpret cija, 
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 

Inov cijas dejas 
teorij  un 
metodik , eks. 

30 : ar 2 = 15 

+ eks. 0,5 = 

15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Lietišķ  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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. 
uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kop  EUR 

 

3. 

Profesion l  
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 

Inov cijas dejas 
literatūr , eks. 

30 : ar 2 = 15 + 

eks. 0,5 = 15,5 

11,75 182,13 42,96 225,09 

Laikmetīg  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 
diplomrefer ta 
izstr de, 
izv rt šana, 
aizst v šana,  
recenz šana  

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 

pl n /dalīts ar 
grupas 

piepildījumu/kst. uz 
vienu studentu 

Stundas tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kop  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 
atska ošana, 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 

ned ļ m) 
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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 

Latvij  š da studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  
Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uz emšanas prasības, kompetences 

v rt juma apraksts  ir salīdzin ts  ar Eiropas konservatoriju asoci cijas Polifonia (m jas lapas 
adrese: www.polifonia-tn.org.) izstr d tajiem studiju programmas satura krit rijiem. Eiropas 
konservatoriju asoci cijas izstr d tais augst k s mūzikas un horeogr fijas/baleta izglītības 
saturs un krit riji pamatojas uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzin jum  ar tematiski radniecīg m programm m citu valstu izglītīb  varam atrast 
gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzin jumam izv l tas Nīderlandes un Lietuvas Mūzikas un 
te tra akad mij s īstenojam s studiju programmas, kur s ir senas tradīcijas baletdejot ju 
izglītošanas jom . Šo izglītības iest žu studiju programmas ir starptautiski akredit tas un 
diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par pied v to programmu augstu kvalit ti.  

T pat k  JVLMA abu valstu augst k s izglītības sist m  studiju programmas apjoms tiek 
noteikts saska  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 k du no pied v taj m studiju programmas daļ m, arī vi iem j būt 
iepriekš jai - bakalaura līme a sagatavotībai.  

Veikt  analīze ļauj secin t, ka kopum  JVLMA pied v t  profesion l  maģistra studiju 
programma Horeogr fija  sav  pašreiz j  veidol  ir saturiski daudzpusīga un  horeogr fu 
sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telp  pie emtajiem standartiem. 
 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- stud jošo skaits kop  - 3 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem stud ja – 3, par fiziskas 

personas līdzekļiem stud ja 0 maģistranti; 
- pirmaj  studiju gad  imatrikul to stud jošo skaits -  2 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzekļiem – 2 maģistranti, par fiziskas personas līdzekļiem – 0 maģistranti; 
- absolventu skaits kop  – 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 

Galven  mūsu darba kvalit tes izzi as forma ir aptaujas, kur s iegūstam stud jošo viedokli 
par studiju programmu konkr tu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 
studiju kvalit tes prasīb m. 

Apkopojot stud jošo aptauju rezult tus, p rliecin j mies, ka stud jošie pamat  ir 
apmierin ti ar mūsu doc t ju darbu un uzskata, ka studiju proces  profesion lu doc t ju vadīb  
vi i sa em zin šanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas n košajam speci listam: 
 - pied v tais kursu saturs atbilst attiecīg s profesion l s kvalifik cijas nepieciešamaj m 
kompetenc m; 
 -  uzs kot kursu, doc t ji iepazīstina ar kursa apguves prasīb m, inform  stud jošos par 
kompetences p rbaudes prasīb m un krit rijiem. 
      Maģistranti pozitīvi v rt  iesp jas piedalīties starptautiskajos festiv los, meistarklas s, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmai as programm s.  
 

7) Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā; 

Arī 2016.gada absolventiem tika organiz ta aptauja par studiju programm  īstenoto studiju 
kursu nozīmības (svarīguma) izp ti n koš  speci lista nepieciešam s kompetences ieguves 
kontekst . Pied v t s aptaujas m rķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa 

gaitu un horeogr fijas speci listu sagatavošanas kvalit ti. 
 Apkopojot absolventa Aptaujas anket  pausto viedokli, tiek secin ts, ka: 
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 - studij m uzst dītos m rķus absolvents ir sasniedzis, ar sasniegto prasmju līmeni ir apmierin ts; 
- iegūt s zin šanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskaj  darbīb  veiktu speci listam uztic tos 
pien kumus; 
- apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalit te kopum  atbilst specialit tes prasīb m. 

   Pozitīvi tiek v rt ta arī asistenta prakse, kas ievada augstskolas pedagoģiskaj  darb . 
K  ļoti nozīmīgu kvalit tes faktoru absolvents  atzīst radīt s plašas iesp jas iesaistīties radošajos 

projektos.  

Sakar  ar to, ka Augstskolu likum  veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi) 

augstskol m ir papildin ts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pas kumus, lai no 
absolventiem sa emtu inform ciju par vi u nodarbin tību.  Izanaliz jot sa emto inform ciju, 
varam secin t, ka mūsu absolventi str d  LNO baleta trup ,  deju trup s, str d  arī par 
profesion lo (arī profesion l s ievirzes) izglītības iest žu pedagogiem.  
 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
                  2015./2016.akad miskaj  gad  JVLMA Stud jošo pašp rvalde aktīvi darbojusies gan 
iekšlietu un rlietu virzienos, gan turpin ja rūp ties par stud jošajiem, rīkojot daž dus pas kumus 
un finansi li atbalstot vi u radoš s aktivit tes.  P rskata period  Stud jošo pašp rvalde arī 
organiz ja konkursus par finans juma piešķiršanu stud jošo radošajiem braucieniem, sedza 
dalības maksu stud jošajiem, kuri piedalīj s un p rst v ja JVLMA Biķernieku pusmaraton  
2016.gada 30. aprīlī.  
      emot v r  stud jošo ilgstošo neapmierin tību ar vair ku studiju kursu satura īstenošanu, 
kop  ar Studiju programmu direkcijas vadīt ju Tomu Ostrovski uzs kta padziļin ta vair ku 
doc t ju darba kvalit tes izv rt šana. Stud jošo pašp rvaldes inici to aptauju rezult t  notikusi 
pedagogu mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras vēsture; Kora literatūra un 
stilistika. 

     Pašp rvalde bija izvirzījusi stud jošo p rst vjus JVLMA koleģi laj s institūcij s: Stipendiju 
komisij  darboj s A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Sen t  - A.Ašmane, 

.Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisij  - J.Bimbere, JVLMA Gada balvas 

komisij  - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grup  par ASIMUT sist mas ieviešanu JVLMA 
p rst v ja A.Ašmane. Stud jošo pašp rvalde piedalīj s otr  mūsdienu mūzikas festiv la 
„deciBels” rīkošan  JVLMA, k  arī jau tradicion li veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra  
savas simp tiju balvas 24. JVLMA lab k  kameransambļa konkurs . Atv rto durvju dien  
Stud jošo pašp rvalde aicin ja stud jošos muzic t neierast s akad mijas viet s, k  rezult t  pie 
galven s ieejas skan ja Johana Sebastiana Baha čella svītas, k  arī mūzika ģit ras un kokles 
atska ojum . Rīkoti arī vair ki tradicion li JVLMA pas kumi – balle 1.septembrī, balle p c 
JVLMA un Swedbank Gada balva 2015 pasniegšanas ceremonijas, k  arī izlaidum . Stud jošo 
pašp rvalde turpin ja sadarbību ar Latvijas M kslas akad mijas (LMA) un Latvijas Kultūras 
akad mijas (LKA) stud jošo pašp rvald m, k  arī piedalīj s Latvijas Studentu apvienības darb , 
apmekl jot regul r s LSA Domes s des, kur tiek p rst v ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties 
ikgad j  LSA Kongres , gan apmekl jot daž du darba grupu un pašp rvalžu vadīt ju s des. 
P rst vot JVLMA Stud jošo pašp rvaldi Latvijas Valsts Simtgades sv tku Jauniešu rīcības 
komitej , kopīgi ar LMA un LKA pašp rvald m veidots pas kums „Balt  galdauta sv tki – 

#man4maijs”, kas 2016. gada 4. maij  norisin j s LMA teritorij  un guva plašu rīdzinieku un 
pils tas viesu atsaucību un uzmanību, piedaloties mūsu organiz taj s daž d s aktivit t s, t dej di 
gūstot plaš ku inform ciju par Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
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Profesion l s maģistra studiju programmas Horeogr fija īstenošanas pilnveides 
pas kumi: 

J zepa Vītola Latvijas Mūzikas akad mija (saīsin. – JVLMA), pamatojoties uz 

Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumu Nr. 407 Augstskolu, koledžu un studiju virzienu 
akredit cijas noteikumi punkt  8.7. un apakšpunkt  8.7.1. paredz taj m iesp j m, 
2016.gada maij  iesniedza AIC Studiju programmu akredit cijas komisijai iesniegumu 

apstiprin t izmai as studiju virzien  M kslas. 

Studiju virziens  M kslas akredit ts līdz 2019.gada 23.maijam. 
Pamatojums: Studiju akredit cijas komisijas s des 2013.gada 24.maija l mums Nr.32 un 
2013.gada 17.jūlija l mums Nr.239. 

Studiju virzien  M kslas JVLMA v l j s veikt š das izmai as: 
1. sakar  ar profesion l s maģistra studiju programmas Mūzika  un profesion l s maģistra 
studiju programmas  Horeogr fija nepieciešamību apvienot vien  studiju programm  tika 

mainīts studiju programmas nosaukums uz “Profesion l  maģistra studiju programma 
Mūzika un skatuves m ksla”. 

Pamatojums: Studiju programmu izmai as ir saistītas ar Augst k s izglītības padomes 
atbalstītajiem principiem, veidojot valsts budžeta finans to studiju vietu sadalījuma 
projektu. Atbalstīto principu starp  ir ieviests princips, kas reglament  no valsts budžeta 
līdzekļiem finans to minim lo kop jo stud jošo skaitu studiju programm , t.sk. maģistra 
studiju programm , kur  ir noteikti 15 stud jošie visos vienas studiju programmas studiju 
gados kop . 

Izvilkums no Augst k s izglītības padomes atbalstītajiem principiem: 
“6.Lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu ieguldījumu un izlietojuma efektivitāti, augstskolās 
tiek reglamentēts minimālais kopējais studējošo skaits bakalaura un maģistra studiju 
programmās, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. 2016.gadā atbalstīt valsts 
budžeta finansēto studiju vietu sadalījumu, kurā minimālais skaits visos vienas studiju 
programmas studiju gados kopā ir :  
1. a)Maģistra programmā – 15 studējošie; 
2. b)Bakalaura programmā – 30 studējošie. 
3. Izņēmumi pieļaujami, ja: 
4. a)programma ir jauna, tajā vēl nav studējošie visos studiju gados; 
5. b)programmu ir paredzēts slēgt, netiek uzņemti jauni studējošie; 
6. c)studiju programma ir unikāla valsts vai reģionam specifiskā kontekstā; valstī 

nepieciešams mazāks attiecīgās studiju programmas absolventu skaits; 
7. d)augstskola ir iesniegusi Akadēmiskās informācijas centrā 

pieteikumu par vairāku studiju programmu apvienošanu (Pieteikums 

tiek izskatīts kā izmaiņas studiju procesa organizācijā, atbilstoši MK noteikumu 
“Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 8.6. un 8.7.punktam, kā 
arī MK noteikumu “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 6.6.punktam, bez ārējo 
ekspertu piesaistes). 

T k  JVLMA profesion laj  maģistra studiju programm  Horeogr fija vid jais 
stud jošo skaits gad  kop  ir tikai 2 – 3 maģistranti, Sen ts izv rt ja profesion l s 
maģistra studiju programmas Horeogr fija īstenošanas perspektīvas, t.sk. darba tirgus 
specifiku un speci listu sagatavošanas skaita atbilstību darba tirgus pieprasījumam. 
Rezult t  Sen ts pie ma l mumu profesion lo maģistra studiju programmu Horeogr fija 

pievienot profesion lajai maģistra studiju programmai Mūzika un izveidot vienu studiju 

programmu ar nosaukumu  - profesion l  maģistra studiju programma Mūzika un skatuves 
m ksla, t dej di profesion laj  maģistra programm  Mūzika un skatuves m ksla visos 

vienas studiju programmas studiju gados kop  minim lais stud jošo skaits būs vid ji 77 
stud jošie. 
2. Sakar  ar divu studiju programmu apvienošanu vien  studiju programm  JVLMA 
Sen ts uzskatīja, ka m rķtiecīgi vienlaicīgi veikt arī t s izmai as, kas saistītas ar Ministru 

kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 Noteikumi par otr  līmeņa 
profesion l s augst k s izglītības valsts standartu prasību atbilstības nodrošin šanu, 
īstenojot profesion l s maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves m ksla  oblig t s 
un ierobežot s izv les daļas.  
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Studiju programmas satura un realizācijas apraksta kopsavilkums pirms un pēc 
izmaiņām:  

Studiju programmu satura un realizācijas 
aprakstu kopsavilkums pirms izmaiņām 

Studiju programmas satura un realizācijas 
apraksta kopsavilkums pēc izmaiņām 

Nosaukums: 

1. Profesionālās maģistra studiju programmas  
“Mūzika” 

satura un realizācijas apraksts 

kods 47212 
apakšprogrammas: 
Instrumentālā mūzika, Diriģēšana, Vokālā mūzika, 
Kompozīcija, Skaņu režija, Mūzika un izglītība 

 

 

- iegūstamais gr ds: profesionālais maģistra grāds 
mūzikā 

 

 

 

 

- programmas ilgums: 2 gadi, LV 80 kredītpunkti 
(KP)/ECTS 120 KP; 4 semestri, viena semestra 

ilgums ir LV 20 KP/ECTS 30 KP; 
 

- studiju veids un forma: pilna laika klātienes 
studijas; 

- prasības attiecīb  uz iepriekš iegūto izglītību: 
bakalaura grāds mūzikas nozarē vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība mūzikas nozarē ar 
tiesībām studēt maģistrantūrā. 

Nosaukums:  

Profesionālās maģistra studiju programmas 
“Mūzika un skatuves māksla” 

satura un realizācijas apraksts kods 47212 
apstiprin ts JVLMA Sen ta s d  

                                  17.02. 2016. protokols Nr.2 

apakšprogrammas: Mūzika, Horeogrāfija  

apakšprogrammu nosaukumi, kuri bija pirms 
izmai m, p c izmai m  ir specializ cijas   
Instrumentālā mūzika, Diriģēšana, Vokālā mūzika, 
Kompozīcija, Skaņu režija, Mūzika un izglītība 

- iegūstamais gr ds: 
iegūstamais gr ds tiek piešķirts atbilstoši apgūtajai  
apakšprogrammai  -  profesionālais maģistra grāds 
mūzikā vai  profesionālais maģistra grāds 
horeogrāfijā 

- programmas ilgums - nemain s: 
2 gadi, LV 80 kredītpunkti (KP)/ECTS 120 KP; 4 
semestri, viena semestra ilgums ir LV 20 

KP/ECTS 30 KP; 

- studiju veids un forma - nemain s: pilna laika 

klātienes studijas; 
- prasības attiecīb  uz iepriekš iegūto izglītību - 
nemain s: 
bakalaura grāds mūzikā vai horegrāfijā vai otrā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība mūzikas vai 

horeogrāfijas nozarē ar tiesībām studēt 
maģistrantūrā. 

2. Profesionālās maģistra studiju programmas  
“Horeogrāfija” 

satura un realizācijas apraksts 

kods 47212 

- iegūstamais gr ds: profesionālais maģistra grāds 
horeogrāfijā 

 

 

- programmas ilgums: 

2 gadi, LV 80 kredītpunkti (KP)/ECTS 120 KP; 4 
semestri, viena semestra ilgums ir LV 20 

KP/ECTS 30 KP; 
- studiju veids un forma: pilna laika klātienes 
studijas; 
- prasības attiecīb  uz iepriekš iegūto izglītību: 
bakalaura grāds horeogrāfijas nozarē vai otrā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
horeogrāfijas nozarē ar tiesībām studēt 
maģistrantūrā. 

Profesionālās maģistra studiju programmas 
“Mūzika un skatuves māksla” 

satura un realizācijas apraksts kods 47212 
apstiprin ts JVLMA Sen ta s d  

                                 17.02. 2016. protokols Nr.2 

- iegūstamais gr ds: 
iegūstamais gr ds tiek piešķirts atbilstoši apgūtajai  
apakšprogrammai  -  profesionālais maģistra grāds 
mūzikā vai  profesionālais maģistra grāds 
horeogrāfijā 

- programmas ilgums - nemain s 

 

- studiju veids un forma - nemain s 

- prasības attiecīb  uz iepriekš iegūto izglītību - 
nemain s: 
bakalaura grāds mūzikā vai horegrāfijā vai otrā 

līmeņa profesionālā augstākā izglītība mūzikas vai 
horeogrāfijas nozarē ar tiesībām studēt 
maģistrantūrā. 
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Studiju programmu satura un realizācijas 
aprakstu kopsavilkums pirms izmaiņām 

Studiju programmas satura un realizācijas 
apraksta kopsavilkums pēc izmaiņām 

Studiju programmas daļas: 
Profesionālās maģistra studiju programmas  

“Mūzika” 
A daļa (obligātie kursi) – LV 20 KP/ ECTS 30 
KP, pl notie studiju kursi nodrošina jaun ko 
sasniegumu apguvi mūzikas nozares teorij  un 
praks , nodrošina iesp jas padziļin tu zin šanu 
apguvi p tniecisk  darba teor tiskajos pamatos, 
mūzikas est tik  un filosofij , mūzikas stilos un 
interpret cij , laikmetīg s mūzikas analīz , mūzikas 
psiholoģij , mūzikas menedžment , soci laj  
psiholoģij , svešvalod s, ļauj apgūt augstskolu 
didaktikas pamatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B daļa - (ierobežotās izvēles kursi) – LV 21 KP/ 
ECTS 31,5 KP, pl notie studiju kursi paredz 

iesp ju specializ ties daž d s mūzikas sf r s, 
padziļinot profesion l  bakalaura studiju 
programm s iegūt s zin šanas un prasmes.  
 

 

 

 
Prakse – LV 9 KP/ ECTS 13,5 KP,: studiju kursi 

dod iesp ju studiju un p tnieciskaj  darb  iegūtos 
teor tiskos atzinumus p rbaudīt praktiskaj  darbīb , 
sekm  profesion lo iema u izkopšanu, veicina 
teorijas un prakses vienotību.  
 

 

Valsts pārbaudījumi – LV 21 KP/ ECTS 31,5 
KP: paredz tajos studiju kursos maģistrantam ir 
j pier da zin tniski p tniecisk  kompetence 
maģistra refer ta izstr d  un aizst v šan , k  arī 
teor tisko zin šanu un atzi u pielietojums izv l t s 
specializ cijas vai profila praktiskaj  darbīb  
(programmas sagatavošana un atska ojums 
divdalīgaj  publiskaj  koncert ).  
C daļa – (brīvās izvēles kursi) – LV 9 KP/ ECTS 

13,5 KP, dod  iesp ju padziļin t zin šanas un 
prasmes specializ cijas profīlkursos.   
 
 

Studiju programmas daļas: 
Saglab ti studiju kursu nosaukumi un to saturs, bet 

veiktas izmai as kredītpunktu piem rošan , kursu 
satura apguves laika period , veiktas studiju pl na 
izmai as studiju kursu izvietojum .   

Profesionālās maģistra studiju programmas 
“Mūzika un skatuves māksla” 

A daļa (obligātā) – LV 13 KP/ECTS 19,5 KP  
 Pl notie studiju kursi nodrošina jaun ko sasniegumu 
apguvi: 

- mūzikas un horeogr fijas nozares teorij  un praks  
LV 10 KP/ECTS 15 KP apjom : 
Mūzikas psiholoģija LV 2 KP 

Mūzikas uztveres fizioloģija LV 1 KP/ECTS 1,5 KP 

Kultūras socioloģija LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Profesion l  etiķete LV 1 KP/ ECTS 1,5 KP 

Mūzikas augstskolu didaktika LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Svešvaloda LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

- p tniecisk  darba, (jaunrades darba studiju kursi ir 

apakšprogrammu B daļ ) projekt šanas darba un 
vadībzinību studiju kursi apguvi LV 3 KP/ECTS 4,5 

KP apjom :  
Kultūras projektu vadība LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Ievads p tniecīb / diplomrefer ta daļas izstr de LV 1 KP/ ECTS 

1,5 KP 

B daļa - (ierobežotās izvēles kursi) – LV 61 KP/ 
ECTS 91,5 KP, t.sk. - jaunrades darba studiju kursi, 

prakse un valsts p rbaudījumi.  
Jaunrades darba studiju kursi – LV 9 KP/ECTS 

13,5 KP  
Pl notie studiju kursi paredz iesp ju specializ ties 
mūzikas un horeogr fijas sf r s, padziļinot 
profesion l  bakalaura studiju programm s iegūt s 
zin šanas un prasmes. 
Prakse –  LV 12 KP/ECTS 18 KP 
Prakses daļ  iekļautie specializ cijas vai profila studiju 

kursi dod iesp ju studiju un p tnieciskaj  darb  iegūtos 
teor tiskos atzinumus p rbaudīt praktiskaj  darbīb , 
sekm  profesion lo iema u izkopšanu, veicina teorijas 
un prakses vienotību.  
Valsts pārbaudījumi –  LV 40 KP/ECTS 60 KP: 
paredz tajos studiju kursos maģistrantam ir j pier da 
zin tniski p tniecisk  kompetence maģistra refer ta 
izstr d  un aizst v šan , k  arī teor tisko zin šanu un 
atzi u pielietojums izv l t s specializ cijas vai profila 
praktiskaj  darbīb  (programmas sagatavošana un 
atska ojums divdalīgaj  publiskaj  koncert  vai cit  
m kslinieciskaj  projekt ). 
C daļas (brīvās izvēles daļa) studiju kursi ir 

jaunrades darba vai jaunāko sasniegumu studiju 
kursi – LV 6 KP/ECTS 9 KP apmērā, kurus īsteno 
1.un 2.semestrī  
Izv loties pied v tos studiju kursus,  kursa apguves 
programmu izstr d  maģistranti kop  ar doc t jiem 
individu li, emot v r  stud jošo profesion l s v lmes 
iepriekš apgūto studiju kursu satura padziļin šanai vai 
paplašin šanai. 
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Studiju programmu satura un realizācijas 
aprakstu kopsavilkums pirms izmaiņām 

Studiju programmas satura un realizācijas 
apraksta kopsavilkums pēc izmaiņām 

Studiju programmas daļas: 
Profesionālās maģistra studiju programmas  

“Horeogrāfija” 
Programmas daļas  

A daļa – LV 16 KP/ 24 ECTS  KP  
(oblig tie visp r jie teor tiskie studiju kursi) 
Profesion l  etiķete, Mūzikas psiholoģija, Kultūras 
socioloģija, Kultūras projektu vadība, Zin tnisk  
darba pamati, Mūzikas uztveres fizioloģija, 
Augstskolu didaktika, Svešvaloda. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B daļa – LV 25 KP/ 37,5 ECTS KP  (ierobežot s 
izv les profesion lie studiju kursi, kuri 
nepieciešami zin šanu un prasmju padziļin šanai 
horeogr fijas speci listiem  un augst k s izglītības 
horeogr fijas studiju programmu doc t jiem: Dejas 
kompozīcija, Baletpedagoģijas v sture un teorija, 
Dejas m kslas stili un interpret cija, Dejas treni a 
sist mas, Deju mūzikas literatūra, Inov cijas dejas 
teorij  un metodik , Inov cijas dejas literatūr , 
Laikmetīg  deja, Lietišķ  franču valoda). 
Prakse – LV 12 KP/18 ECTS KP.  

Prakses periods ir 4 semestri. 

Prakses darba rezult t  maģistrants nostiprina 
profesion li m ksliniecik  darba pieredzi. Prakse 
nodrošina studiju kursu teor tisko zin šanu un 
praktisk s darbības vienotību.   
Prakses laik  ir pl nota praktisk  studiju kursu 
apguve -  horeogr fijas uzvedumu veidošana, 
asistenta prakse,  darbs meistarklas s 

Valsts pārbaudījumi – LV 21 KP/ 31,5 ECTS  

KP 
Studiju programmas nosl gum  ir j k rto: 
- maģistra diplomrefer ta izstr de un aizst v šana  
- diplomdarba programmas sagatavošana un aizst v šana 

C – brīvās izvēles daļa - LV 6 KP/ 9 ECTS KP. 
Studiju kursu saturs dod iesp ju padziļin t zin šanas un 
prasmes, kas nepieciešamas horeogr fa darbības daž d s 
jom s: Modern  deja, Baletuzvedumu teorija un prakse u.c., 
Sarīkojumu deja, Mūsdienu m ksla, Mūsdienu literatūra. 
 

Studiju programmas daļas: 
Saglab ti studiju kursu nosaukumi un to saturs, bet 

veiktas izmai as kredītpunktu piem rošan , kursu 
satura apguves laika period , veiktas studiju pl na 
izmai as studiju kursu izvietojum .   
Profesionālās maģistra studiju programmas 

“Mūzika un skatuves māksla” 
A daļa (obligātā) – LV 13 KP/ECTS 19,5 KP  
Pl notie studiju kursi nodrošina jaun ko sasniegumu 
apguvi: 

- mūzikas un horeogr fijas nozares teorij  un praks  
LV 10 KP/ECTS 15 KP apjom : 
Mūzikas psiholoģija LV 2 KP 

Mūzikas uztveres fizioloģija LV 1 KP/ECTS 1,5 KP 

Kultūras socioloģija LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Profesion l  etiķete LV 1 KP/ ECTS 1,5 KP 

Mūzikas augstskolu didaktika LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Svešvaloda LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

- p tniecisk  darba, (jaunrades darba studiju kursi ir 

apakšprogrammu B daļ ) projekt šanas darba un 
vadībzinību studiju kursi apguvi LV 3 KP/ECTS 4,5 

KP apjom :  
Kultūras projektu vadība LV 2 KP/ ECTS 3 KP 

Ievads p tniecīb / diplomrefer ta daļas izstr de LV 1 KP/ ECTS 

1,5 KP 

B daļa - (ierobežotās izvēles kursi) – LV 61 KP/ 
ECTS 91,5 KP, t.sk. - jaunrades darba studiju kursi, 

prakse un valsts p rbaudījumi.  
Jaunrades darba studiju kursi – LV 9 KP/ECTS 

13,5 KP  
Pl notie studiju kursi paredz iesp ju specializ ties 
mūzikas un horeogr fijas sf r s, padziļinot 
profesion l  bakalaura studiju programm s iegūt s 
zin šanas un prasmes. 
Prakse –  LV 12 KP/ECTS 18 KP 
Prakses daļ  iekļautie specializ cijas vai profila studiju 

kursi dod iesp ju studiju un p tnieciskaj  darb  iegūtos 
teor tiskos atzinumus p rbaudīt praktiskaj  darbīb , 
sekm  profesion lo iema u izkopšanu, veicina teorijas 
un prakses vienotību.  
Valsts pārbaudījumi –  LV 40 KP/ECTS 60 KP: 
paredz tajos studiju kursos maģistrantam ir j pier da zin tniski 
p tniecisk  kompetence maģistra refer ta izstr d  un aizst v šan , 
k  arī teor tisko zin šanu un atzi u pielietojums izv l t s 
specializ cijas vai profila praktiskaj  darbīb  (programmas 
sagatavošana un atska ojums divdalīgaj  publiskaj  koncert  vai 
cit  m kslinieciskaj  projekt ). 
C daļas (brīvās izvēles daļa) studiju kursi ir 

jaunrades darba vai jaunāko sasniegumu studiju 
kursi – LV 6 KP/ECTS 9 KP apmērā, kurus īsteno 
1.un 2.semestrī  
Izv loties pied v tos studiju kursus,  kursa apguves programmu 
izstr d  maģistranti kop  ar doc t jiem individu li, emot v r  
stud jošo profesion l s v lmes iepriekš apgūto studiju kursu satura 
padziļin šanai vai paplašin šanai. 

Jaun  nosaukuma profesion l  maģistra studiju programma Mūzika un skatuves m ksla tiks ieviesta 

pak peniski, s kot ar 2017./2018.akad misk  gada 1.semtembri, un programma attieksies uz 1.kurs  
uz emtajiem maģistrantiem.  
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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 m rķi 
Nodrošināt mūzikas zinātnes teor tiskajos pamatos sak otas, praktiski piem rojamas 
akad miskās studijas, kuru rezultātā maģistrants iegūtu humanitāro zināt u maģistra 
grādu mākslā, apgūtu akad miskai un zinātniskai darbībai nepieciešamās zināšanas un 
prasmes,  būtu konkur tsp jīgs darba tirgū un  motiv ts profesionālai attīstībai un 
tālākizglītībai. 
 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- padziļināt bakalaura grādam raksturīgās zināšanas un izpratni, nodrošinot iesp jas 
oriģinalitātei ideju attīstībā un izmantošanā p tniecībā, kā arī praktiskajā muzikologa 
darbībā; 
- attīstīt probl mu risināšanas sp jas jaunā vai nepazīstamā vid  muzikoloģijas kontekstā; 
- attīstīt sp jas integr t zināšanas, formul t sl dzienus ierobežotas un/vai sarežģītas 
informācijas apstākļos, uz emoties profesionālo un tisko atbildību; 
- sniegt zināšanas un attīstīt prasmes zinātniski pamatoti izklāstīt secinājumus un 
demonstr t p tījumu rezultātus gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās;  
- attīstīt patstāvīgā p tnieciskā un mākslinieciskā darba sp jas, 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 

teor tisko atzi u izp ti 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 izv les mūzikas apakšnozaru kursus, kuri ietver izv l tās jomas 
teor tisko atzi u izp ti, izstrādājis un aizstāv jis p tniecisku darbu izv l tajā mūzikas 
apakšnozar , sp j parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst 
mūzikas zinātnes nozares un konkr tās profesionālās jomas (Muzikoloģija - Mūzikas 
vēsture, Mūzikas teorija, Mūzikas socioloģija, Mūzikas filosofija, Mūzikas pedagoģija, 
Mūzikas psiholoģija, Mūzikas antropoloģija; Etnomuzikoloģija, Instrumentālā mūzika, 
Vokālā mūzika, Kompozīcija, Diriģēšana) jaunākajiem atklājumiem un, kuras nodrošina 
pamatu radošai domāšanai un p tniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskar . 
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Prasmes (sp ja pielietot zināšanas, komunikācija, vispār jās prasmes) 
Maģistrants, apgūstot obligātās un ierobežotās izv les daļas studiju kursus  (skat. 

Zināšanas sadaļā) un zinātnisko p tījumu aprobācijas prakses studiju kursus Zinātniskā 
darba prakse, Specializācijas prakse, Augstskolas asistenta prakse, Projektu vadības 
prakse, Koncertprakse, Kompozīcija un instrumentācija sp j patstāvīgi izmantot teoriju, 
metodes un probl mu risināšanas prasmes, lai veiktu savas specializācijas p tniecisku un 
māksliniecisku darbību, kā arī augsti kvalific ta mūziķa profesionālas funkcijas. 
Maģistrants sp j argument ti izskaidrot un diskut t par sarežģītiem vai sist miskiem 
mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar 
nespeciālistiem. Sp j patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi, 
uz emties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai 

kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uz m jdarbību 
(kultūras institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie projekti, 
pedagoga privātprakse), īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozar , veikt 
profesionālo mūziķa darbu, nodarboties ar p tniecību, turpināt tālāku mācīšanos 
(tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognoz jamos apstākļos un, ja 
nepieciešams, tos pārveidojot, lietojot jaunas pieejas. 
Kompetence (analīze, sint ze un nov rt šana) 

Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants sp j patstāvīgi formul t un 
kritiski analiz t sarežģītas profesionālas un zinātniskas probl mas, pamatot l mumus, 
un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. Sp j integr t dažādu jomu (mūzika, 
psiholoģija, filosofija, socioloģija, augstskolu didaktika) zināšanas, dot ieguldījumu 
jaunu zināšanu radīšanā, profesionālās darbības metožu attīstībā (atska otājmākslā, 
diriģ šanas mākslā, kompozīcijas mākslā, vokālajā mākslā), parādīt izpratni un tisko 
atbildību par profesionālās darbības iesp jamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.   
 

2.10.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  
Uz emšanai akad miskajā maģistra studiju programmā Mūzika nepieciešams 
humanitāro vai starpnozaru zināt u bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds 
mūzikā/ mūzikas pedagoģijā. 
Studijām akad miskajā m a ģ i s t r a  studiju programmā Mūzika reflektantam 

jānokārto šādi iestājpārbaudījumi: 
 kolokvijs par iecer to maģistra darba t mu  un izv l to 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 teor tisko atzi u 
izp ti Mūzikas antropoloģijā, Mūzikas psiholoģijā, Stilu un interpretācijas mākslā, 
Kultūras socioloģijā, Mūzikas uztveres fizioloģija, Zinātniski p tnieciskā darba 
metodoloģijā,  Mūzikas augstskolu didaktikā un Kultūras projektu vadībā.  
B daļa ECTS 30 KP -  Mūzikas apakšnozaru kursi ietver izv l tās jomas teor tisko 
atzi u izp ti. 
Apakšnozares Muzikoloģija specializācijas, specializācijas profilkursus un to saturu 

nosaka maģistra darba t ma. Muzikoloģijas apakšnozare piedāvā šādas 
specializācijas: 
B1 – Mūzikas vēsture  
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 
konkr tu mūzikas v stures p tījumu lauku un p tniecības metodoloģiju, kas nodrošina 
oriģinalitāti  ideju attīstībā p tnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
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B2 – Mūzikas teorija 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 
konkr tu mūzikas teorijas p tījumu lauku un p tniecības metodoloģiju, kas nodrošina 
oriģinalitāti  ideju attīstībā p tnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
B3 - Mūzikas socioloģija 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 
mūzikas socioloģiju, sabiedrību kā vienotu sist mu, mūzikas lomu dažādos sociālajos 
procesos, kā arī socioloģijas p tniecības metožu izmantošanu muzikoloģiskajā praks .   
B4 - Mūzikas filosofija 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 
mūzikas būtību, atsevišķu fenomenu nozīmi un v rtību,  filosofiju kā zinātnes nozari, kas 
veido pasaules izpratni, balstoties uz izzi as, v rtību, tisko un est tisko pieeju, kā arī 
mūzikas filozofijas p tniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā 
p tnieciskajā 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 p tniecības metodoloģiju un konkr tu p tījumu lauku, kas 
nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā p tnieciskajā un praktiskajā mūzikas pedagoga 
darbībā. 
B6 - Mūzikas psiholoģija 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 
mūzikas psiholoģijas likumsakarībām mūziķa radošajās izpausm s, p tījumu nostādn m, 
jaunākajām atzi ām un metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā 
p tnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā.  
B7 - Mūzikas antropoloģija 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis zināšanas par mūzikas 
procesiem kultūrā un sabiedrībā, mūzikas un ska as 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 sekm  inovatīvas pieejas ideju 
attīstībā p tnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
Apakšnozares Etnomuzikoloģija  specializācijas profilkursus un to saturu nosaka 

maģistra darba t ma. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 
kādu konkr tu pasaules reģionu un sociālo grupu mūzikas veidu (tradicionālā, populārā, 
kulta, mākslas u.c. mūzika) kultūras kontekstā un cilv ku muzikālo uzvedību, kā arī 
p tniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā p tnieciskajā un 
praktiskajā etnomuzikologa darbībā. 
Apakšnozares Instrumentālā mūzika specializācijas kursu saturu nosaka maģistra 
darba t ma. 
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 p tniecības 
metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā p tnieciskajā un mākslinieciski 
radošajā darbībā. 
Apakšnozares Vokālā mūzika specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba 
t ma. 
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 p tniecības metodoloģiju, kas 
nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā p tnieciskajā un mākslinieciski radošajā darbībā. 
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Apakšnozares Kompozīcija specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba t ma. 
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 p tniecības 
metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā p tnieciskajā un mākslinieciski 
radošajā darbībā. 
Apakšnozares Diriģēšana specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba t ma. 

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 p tniecības 
metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā p tnieciskajā un mākslinieciski 
radošajā darbībā. 
Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – ECTS 22,5 KP atbilstoši izv l tajai 
mūzikas apakšnozarei ietver šādus studiju kursus:  Zinātniskā darba prakse, 

Specializācijas prakse,  Augstskolas asistenta prakse, Projektu vadības prakse, 
Koncertprakse, Kompozīcija un instrumentācija. Zinātnisko p tījumu aprobācijas 
prakse nodrošina mūzikas zinātnes teor tiskajos pamatos sak otas, praktiski 
piem rojamas akad miskās studijas, kuru rezultātā maģistrants sp j demonstr t 
p tījumu rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstv rtīgi veikt 
akad miskā darba pienākumus, organiz t un patstāvīgi veikt p tniecisko un 
mākslinieciski radošo darbu, ir konkur tsp jīgs darba tirgū.  
Maģistra darbs – ECTS 30 KP p tnieciskā darba izstrāde un aizstāv šana izv l tajā 
mūzikas apakšnozar , kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus zinātniskus secinājumus. 
Maģistra darba apjoms apakšnozar s Muzikoloģija un Etnomuzikoloģija ir vismaz 80 

lpp., bet  apakšnozar s Instrumentālā mūzika, Vokālā mūzika, Kompozīcija un 

Diriģēšana – vismaz 40 lpp. 

C daļa - ECTS 7,5 KP brīvās izv les studiju kursu saturs sekm  maģistranta zināšanu 
un prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izv l tajā mūzikas apakšnozar . 

Studiju plāns 
Saīsinājumu apzīm jumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i – ieskaite;  

E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-
punktu 

skaits 

 

N
od

ar
bī

bu
 

v
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 
p tnieciskā darba 
metodoloģija   

9 P/G 210 30 30i/9    
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Studiju kursi 
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kredīt-
punktu 

skaits 
 

N
od

ar
bī

bu
 

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 v sture 

B2 – Mūzikas teorija 

B3 - Mūzikas socioloģija 

B4- Mūzikas filosofija 

B5 - Mūzikas pedagoģija 

B6 - Mūzikas psiholoģija 

B7 - Mūzikas antropoloģija 

Zinātniski 
p tnieciskā 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 
t ma, tie tiek 
veidoti p c 
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  

Akad misko tekstu 
stilistika un 

rediģ šana 

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 
aizstāv šana 

30 I 680 120 30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 

zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 

zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-
punktu 

skaits 
 

N
od

ar
bī

bu
 

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 /Etnomuzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski 
p tnieciskā 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 t ma, 
tie tiek veidoti p c 
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 
v sture 21.gs. 
sākumā 

7,5 G 170 30  30i/7,5   

Mūzikas 
terminoloģija 

3 G 50 30   30i/3  

Akad misko 
tekstu stilistika 

un rediģ šana 

3 G 50 30    30i/3 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Etnomuzikoloģis
kie lauka p tījumi 

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 
aizstāv šana 

30 I 680 120 30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 

zināšanu/ 
prasmju 

padziļināšanai 
vai 

paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 

zināšanu/ 
prasmju 

padziļināšanai 
vai 

paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-
punktu 

skaits 
 

N
od

ar
bī

bu
 

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 /Instrumentālā mūzika/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski p tnieciskā 
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 aizstāv šana 

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 p tnieciskā 
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 
aizstāv šana 

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
od

ar
bī

bu
 

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 p tnieciskā 
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 
aizstāv šana 

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 
p tnieciskā darba 
metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas 
kurss: 

Mūzikas stili   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas 
kurss: 

Interpretācijas 
māksla 

3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 
koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un 
žanru teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

3 G 40 40  20i/1,5 20i/1,5  

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-
punktu 

skaits 
 

N
od

ar
bī

bu
 

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 
aizstāv šana 

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 krit riji un v rt šanas 
metodes studiju rezultātu sasniegšanai un nov rt šanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju programmas īstenošanas gaitā stud jošiem ir nodrošināta individuāla pieeja – 

vairākus studiju kursus apgūst individuālajās nodarbībās, ir noteiktas patstāvīgā darba formas, 
kurās ir nodrošināta piekļuve modernajām tehnoloģijām (bibliot kas un Informācijas tehnoloģiju 
klases darbība), ir izveidoti studiju kursi e-vid . Atbilstoši studiju kursu apraksta plānojumam, 
doc tāji plūsmu un grupu nodarbības struktur  lekciju, semināru, kolokviju formā, bet 
individuālās nodarbības praktikuma darba formā.  

Paplašinātajās katedru s d s, kurās piedalās arī maģistranti,  tiek izv rt tas un 
konkretiz tas  visu studiju kursu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu 
īpatsvara attiecības, doc šanas kvalitāte, aprīkojuma nodrošinājums, bibliot kas fondu iesp jas.  

Tika konkretiz tas gala pārbaudījumu prasības zināšanu un prasmju nov rt šanai, 
aktualiz ti akad misko darbu izstrādes metodiskie norādījumi, uzlabojusies patstāvīgā darba 
kvalitāte. Kontaktstundu kvalitāte v rt jama kā laba un ļoti laba, atkarībā no doc jamajiem 
studiju kursiem tiek izmantotas daudzveidīgas darba metodes. Kontaktstundu apmekl jumu 
katedru akad miskais personāls v rt  kā apmierinošu, norādot, ka to bieži trauc  apstāklis, ka 
maģistranti strādā. 
Zinātnisko p tījumu aprobācijas praksi īsteno:  
- Zinātniskā darba praksi – konferenc s, kuras organiz  JVLMA Zinātniskās p tniecības centrs, 
kā arī sadarbībā ar Latvijas (īpaši Daugavpils Universitāti) un ārvalstu augstskolām Erasmus 

programmu ietvaros, kā arī koncertlekcijās, kuras organiz  JVLMA koncertdaļa.  
- Augstskolas asistenta prakse notiek JVLMA atbilstoši doc tāju sastādītajai darba programmai, 
maģistranti ir mācībsp ku asistenti, asistenta praksi maģistranti  uzskaita asistenta prakses 
pārskatā.  
- JVLMA koncertdaļa koncertpraksi organiz  gan Mūzikas akad mijas Lielajā zāl , gan 

rģeļzāl , gan ārpus Mūzikas akad mijas – īpaši Latvijas Mūzikas vidusskolās.  
- Etnomuzikoloģiskie lauka p tījumi parasti notiek Latvijas reģionos, vienojoties ar kultūras 
institūcijām un sadarbībā ar Kultūras ministrijas kultūras ekspertiem. 
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 Studiju kursu apguves secības plānojumā ir iev rota satura p ctecība.  
Studiju programmas saturs ir veidots tā, lai maģistranti teor tiskās atzi as paral li 

aprob tu praktiskajā darbībā. Šāda pieeja ļauj maģistrantam jau studiju laikā integr ties darba 
tirgus vai p tnieciskajā vid . Studiju programmas apguve paredz ta 4 semestru periodā LV 80/ 
ECTS 120 kredītpunktu apjomā. Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par 
praksi), ja pārbaudījuma v rt jums ir pozitīvs. Studiju rezultāti tiek uzskaitīti, atspoguļoti studiju 
kart s, apspriesti un analiz ti katedru s d s katra semestra nosl gumā, 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 formul tas katra studiju kursa aprakstā.   

Studiju programmas realizācijā izmantotās pasniegšanas metodes atbilst programmas 

m rķiem un uzdevumiem. Regulārajās katedras s d s tika diskut ts par konkr tu metožu lietderību, 
aplūkojot to pielietojumu gan viet jā, gan starptautiskā līdzīgas ievirzes izglītības programmu 
kontekstā. Lai nodrošinātu maksimālu patstāvīgā darba efektivitāti, kontaktstundās tika skaidri 
formul ti uzdevumi un piedāvāti paraugi tajā līmenī, kuru maģistrantam jācenšas sasniegt 
(parauganalīzes, paraugdemonstr jumus, paraugimprovizācijas, paraugtabulas u.tml.). Lekciju 
nodarbībās maksimāli skaidri 1) struktur ts sniedzamais materiāls; 2) izceltas pamatzināšanas (kuras 
jāpatur aktīvajā atmi ā); 3) norādīti ceļi savu zināšanu padziļināšanai (praktiskās darba formas, 
ieteicamā literatūra, ieteicamo ska darbu 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 m rķiem un uzdevumiem tiek izmantotas 
datortehnoloģijas bez kurām nav iedomājama kvalitatīva studiju procesa realizācija. Lekciju 
materiālu sagatavošanai bieži tiek izmantoti interneta resursi, taču v l nepieciešams veikt gan radošu, 
gan materiāltehnisku ieguldījumu veiksmīgākai multimediju izmantošanai studiju procesā. 

V rt šana. Studiju rezultātu v rt šana notiek saska ā ar studiju programmā un studiju kursu 
aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu 
v rt šanā ir iesaitīti gan doc tāji, gan maģistranti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus 
apspriež, izv rt  un pie em l mumus par studiju darba pilnveidi katedru s d s. Par l mumu izpildi 
sistemātiski tiek zi ots katedras s d , atsevišķus jautājumus apspriež un pie em l mumus Senāts.    

Maģistrantu kompetence tika v rt ta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, 
ieskait s, semināros, lektorijos, studiju programmas nosl gumā – gala pārbaudījumos. V rt šanas 
veidi ir noteikti studiju plānos, v rt šanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas 
prasībās. Ar kompetences v rt šanas sist mu maģistranti tiek iepazīstināti katra studiju kursa 
apguves sākumā.  

V rt šanas pamatprincipi 
V rt jot otrā līme a profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, iev ro šādus 
pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju v rt šanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas m rķiem un 
uzdevumiem, kā arī studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai 
izglītības sasniegumu v rt šanai; 
- v rt juma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu v rt jumu studiju plāna A daļas, B 
daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos.  
  V rt šanas pamatformas 

Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organiz tu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
V rt šanas krit riji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skalā:  
1)  ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vid js apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandrīz viduv ji”); 
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).    
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Ieskait  studiju kursa apguves līme a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
Lai starptautiskās sadarbības ietvaros būtu iesp jams izmantot  ECTS atzīmju v rt šanas 

sist mas skalu, tiek izmantota abu v rt šanas sist mu 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 

vid js 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduv ji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduv ji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs v rt jums (unsatisfactory) Fail 
 

2.10.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 
atsaucēm uz informācijas avotiem 

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izp ti īsteno un  atbilstoši 
darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras ministrija 
sadarbībā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāp c JVLMA absolventu 
nodarbinātībai ir radītas plašas iesp jas. Muzikologi strādā Televīzijā, radio, bieži vien izv las 
pašnodarbinātās personas statusu,  ir kultūras institūciju vadošie darbinieki, kultūras sf ras vadītāju 
padomnieki, ier d i, bet kultūrizglītības iestād s muzikologiem ir plašs darba lauks, veicot mūzikas 
teor tisko 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;  
- Akad miskais koris “Latvija”; 

     - Latvijas Radio koris; 

     - Orķstri; 
     - Teātri; 
     - Bibliot kas 

Kultūrizglītības iestādes 

Emīla Dārzi a mūzikas vidusskola;  
Rīgas Doma kora skola;  
Jāzepa Medi a Rīgas Mūzikas vidusskola;  
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;  
Daugavpils Mūzikas vidusskola;  
Jelgavas Mūzikas vidusskola;  
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola;  
Jā a Ivanova R zeknes 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 finans tā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izv rt šana un 
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realiz ja 
Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izv rt ja studiju 
virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī akad miskā  maģistra studiju programmu Mūzika. 
Studiju virziena Mākslas studiju programmas v rt ja par četrām galvenajām v rt šanas grupām:  

1. Kvalitāte;  
2. Resursi;  

3. Ilgtsp ja;  
4. Sadarbība un pārklāšanās  

iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):  
 M rķi un uzdevumi;  
 Studiju saturs un organizācija;  
 Studijas un zināšanu nov rt šana;  
 Studiju nodrošinājums un vadība;  
 Personāla un stud jošo zinātniskās p tniecības (radošais) darbs;  
 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīm ta studiju 
programmas īstenošanas kvalitāte. Nov rt jot studiju programmas īstenošanas procesu un rezultātus, 
komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes muzikologus  un nozares pedagogus, 
jaunie speciālisti ir sp jīgi 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
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 m rķis ir iepazīstināt maģistrantus ar mūzikas antropoloģijas 
v sturi (nozīmīgākajiem autoriem, teorijām, pieejām, paradigmām).  
Kursa uzdevumos ietilps teor tiska 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 
pat r šanu, baudīšanu un nepazišanu) plašāka sociālā konteksta 
analīzei. 
Noklausoties lekciju kursu un izpildot tā prasības, maģistrants 

1) orient jas mūzikas antropoloģijas v stur , autoros, pieejās, 
teorijās un izp tes metod s;  
2) sp j analiz t mūzikas sociālās funkcion šanas mehānismus un 
nozīmi;  
3) orient jas mūzikas kultūru un tehnoloģiju transformāciju 
v stur . 

Stils un 

interpretācijas 
māksla 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitāt m 
mūsdienu atska otājmākslā un ar to saistīto teor tisko un 
māksliniecisko probl mu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 
jaunākās paaudzes atska otājmāksliniekiem. Studiju kurss 
attīsta prasmes analiz t un v rt t dažādas interpretācijas skolas.  

Mūzikas 
psiholoģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss aplūko mūzikas un mākslas psihologu 
iev rojamākos p tījumus, jaunākās atzi as, psiholoģijas 
likumsakarību izpausmes atska otājmākslinieka, 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 v rtībām 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 iesp jām, absolūtās dzirdes fenomenu un 
emocionalitāti mūzikā. Aktualiz t diskusiju par kolektīvās muzic šanas 
nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants iegūst zināšanas: 
- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas mācīšanās kontekstā; 
- par ķerme a fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 
- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 
- par kolektīvās muzic šanas 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; 
- sp t analiz t ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko literatūru; 
- prast izveidot datu bāzi praktiskā p tījuma uzsākšanai. 

Kultūras 
projektu vadība 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju kā savstarp ji 
saistītu uz m jdarbības kopumu, iepazīstina ar uz m jdarbības 
veidiem, sniedz ieskatu uz m jdarbības 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, 
metod m, kompetences v rt šanas principiem un krit rijiem.  

Zinātniski 
p tnieciskā 
darba 

metodoloģija   

9 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas p tnieciskā darba veikšanas 
metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 
diplomdarba izstrādei. 
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa apakšnozares  /Muzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi   –  30 ECTS KP  
Specializācijas izv li nosaka maģistra darba t ma. 
B1 – Mūzikas v sture. 
 Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkr tu mūzikas v stures p tījumu lauku un 
p tniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju attīstībā p tnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
B2 – Mūzikas teorija.  
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkr tu mūzikas teorijas p tījumu lauku un 
p tniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju attīstībā p tnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
B3 - Mūzikas socioloģija. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas socioloģiju, sabiedrību kā vienotu sist mu, 
mūzikas lomu dažādos sociālajos procesos, kā arī socioloģijas p tniecības metožu izmantošanu muzikoloģiskajā praks .   
B4- Mūzikas filosofija. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas būtību, atsevišķu fenomenu nozīmi un v rtību,  
filosofiju kā zinātnes nozari, kas veido pasaules izpratni, balstoties uz izzi as, v rtību, tisko un est tisko pieeju, kā arī mūzikas filozofijas 
p tniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā p tnieciskajā 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 p tniecības metodoloģiju un konkr tu p tījumu lauku, kas nodrošina oriģinalitāti 
ideju attīstībā p tnieciskajā un praktiskajā mūzikas pedagoga darbībā. 
B6 - Mūzikas psiholoģija. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas psiholoģijas likumsakarībām mūziķa radošajās 
izpausm s, p tījumu nostādn m, jaunākajām atzi ām un metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā p tnieciskajā un praktiskajā 
muzikologa darbībā.  
B7 - Mūzikas antropoloģija. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis zināšanas par mūzikas procesiem kultūrā un sabiedrībā, mūzikas  un ska as 
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 sekm  inovatīvas p ieejas ideju 

attīstībā p tnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā.  
Zinātniski 
p tnieciskā 
darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas p tnieciskā 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 
t ma, tie tiek 
veidoti p c 
individuāla 
plāna. 

21 G 4 sem. i Specializācijas profilkursus un to saturu nosaka maģistra darba 
t ma. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 ECTS KP 
Augstskolas 

asistenta prakse 

9 I 2 sem. i Zinātnisko p tījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 
teor tiskajos pamatos sak otas, praktiski piem rojamas akad miskās 
studijas, kuru rezultātā maģistrants sp j demonstr t p tījumu 
rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstv rtīgi veikt 

akad miskā darba pienākumus, organiz t un patstāvīgi veikt 
p tniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkur tsp jīgs 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 
aizstāv šana 

30 I 4 sem. DE P tnieciskā darba izstrādes un aizstāv šanas rezultātā maģistrants 
sp j izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 
apjoms apakšnozar  Muzikoloģija ir vismaz 80 lpp. 
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 izv les studiju kursu saturs sekm  maģistranta zināšanu un 
prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izv l tajā mūzikas 
apakšnozar . 
 

B daļa apakšnozares /Etnomuzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski 
p tnieciskā 
darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas p tnieciskā 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 
t ma, tie tiek 
veidoti p c 
individuāla 
plāna. 

21 G 4 sem. i Specializācijas profilkursus un to saturu nosaka maģistra darba 
t ma. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 ECTS KP 
Etno-

muzikoloģiskie 
lauka p tījumi 

7,5 I 2 sem. i Zinātnisko p tījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 
teor tiskajos pamatos sak otas, praktiski piem rojamas akad miskās 
studijas, kuru rezultātā maģistrants sp j demonstr t p tījumu 
rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstv rtīgi veikt 

akad miskā darba pienākumus, organiz t un patstāvīgi veikt 
p tniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkur tsp jīgs 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 
aizstāv šana 

30 I 4 sem. DE P tnieciskā darba izstrādes un aizstāv šanas rezultātā maģistrants 
sp j izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 
apjoms apakšnozar  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 izv les studiju kursu saturs sekm  maģistranta zināšanu un 
prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izv l tajā mūzikas 
apakšnozar . 
 

 

B daļa apakšnozares /Instrumentālā mūzika/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 
p tnieciskā 
darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas p tnieciskā 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 ska darbu 
stilu novitāt m un ar to saistīto teor tisko un māksliniecisko 
probl mu loku. Studiju kurss attīsta prasmes analiz t un v rt t 
dažādu stilu ska darbu redakcijām un interpretācijām  

Specializācijas 
kurss: 

Interpretācijas 
māksla 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitāt m 
mūsdienu atska otājmākslā un ar to saistīto teor tisko un 
māksliniecisko probl mu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 
jaunākās paaudzes atska otājmāksliniekiem. Studiju kurss attīsta 
prasmes analiz t un v rt t dažādas interpretācijas skolas. 
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 
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, ska darbu uzbūves 
loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants sp j analiz t 
mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 
laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 
formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 
pielietot ska darbu 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 pa mieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai ska darba iestud šanas 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 p tījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 
teor tiskajos pamatos sak otas, praktiski piem rojamas akad miskās 
studijas, kuru rezultātā maģistrants sp j demonstr t p tījumu 
rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstv rtīgi veikt 

akad miskā darba pienākumus, organiz t un patstāvīgi veikt 
p tniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkur tsp jīgs 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 
aizstāv šana 

30 I 4 sem. DE P tnieciskā darba izstrādes un aizstāv šanas rezultātā maģistrants 
sp j izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 
apjoms apakšnozar  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 izv les studiju kursu saturs sekm  maģistranta zināšanu un 
prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izv l tajā mūzikas 
apakšnozar . 
 

 

B daļa apakšnozares / Vokālā mūzika / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 
p tnieciskā 
darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas p tnieciskā 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 ska darbu stilu 
novitāt m un ar to saistīto teor tisko un māksliniecisko probl mu 
loku. Studiju kurss attīsta prasmes analiz t un v rt t vokālo stilu 
ska darbu interpretācijas.  

Interpretācijas 
māksla 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitāt m 
mūsdienu atska otājmākslā un ar to saistīto teor tisko un 
māksliniecisko probl mu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 
jaunākās paaudzes atska otājmāksliniekiem. Studiju kurss attīsta 
prasmes analiz t un v rt t 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, ska darbu uzbūves 
loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants sp j analiz t 
mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 
laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 
formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 
pielietot ska darbu 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 pa mieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai ska darba iestud šanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās  

svešvalodas prasmes. 
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā 
darba prakse 

4,5 I 2 sem. i Zinātnisko p tījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 
teor tiskajos pamatos sak otas, praktiski piem rojamas akad miskās 
studijas, kuru rezultātā maģistrants sp j demonstr t p tījumu 
rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstv rtīgi veikt 

akad miskā darba pienākumus, organiz t un patstāvīgi veikt 
p tniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkur tsp jīgs 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 
aizstāv šana 

30 I 4 sem. DE P tnieciskā darba izstrādes un aizstāv šanas rezultātā maģistrants 
sp j izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 
apjoms apakšnozar  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 izv les studiju kursu saturs sekm  maģistranta zināšanu un 
prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izv l tajā mūzikas 
apakšnozar . 
 

 

B daļa apakšnozares / Kompozīcija / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 
p tnieciskā 
darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas p tnieciskā 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 novitāt m un ar to 
saistīto teor tisko un māksliniecisko probl mu loku. Studiju kurss 
attīsta prasmes analiz t un v rt t dažādu stilu kompozīcijas, 
ska darbu 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 piem rošanu 
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, ska darbu uzbūves 
loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants sp j analiz t 
mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 
laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 
formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 
pielietot ska darbu 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 pa mieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai ska darba iestud šanas 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 p tījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 
teor tiskajos pamatos sak otas, praktiski piem rojamas akad miskās 
studijas, kuru rezultātā maģistrants sp j demonstr t p tījumu 
rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstv rtīgi veikt 

akad miskā darba pienākumus, organiz t un patstāvīgi veikt 
p tniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkur tsp jīgs 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 
aizstāv šana 

30 I 4 sem. DE P tnieciskā darba izstrādes un aizstāv šanas rezultātā maģistrants 
sp j izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 
apjoms apakšnozar  Kompozīcija ir vismaz  40  lpp. 
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferenc ta 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 izv les studiju kursu saturs sekm  maģistranta zināšanu un 
prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izv l tajā mūzikas 
apakšnozar . 
 

 

B daļa apakšnozares / Diriģēšana / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 
p tnieciskā 
darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas p tnieciskā 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 ska darbu stilu 
novitāt m un ar to saistīto teor tisko un māksliniecisko probl mu 
loku. Studiju kurss attīsta prasmes analiz t un v rt t vokālo stilu 
ska darbu interpretācijas.  

Specializācijas 
kurss: 

Interpretācijas 
māksla 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitāt m 
mūsdienu atska otājmākslā un ar to saistīto teor tisko un 
māksliniecisko probl mu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 
jaunākās paaudzes atska otājmāksliniekiem. Studiju kurss attīsta 
prasmes analiz t un v rt t 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, ska darbu uzbūves 
loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants sp j analiz t 
mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 
laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 
formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 
pielietot ska darbu 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 pa mieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai ska darba iestud šanas 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 p tījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 
teor tiskajos pamatos sak otas, praktiski piem rojamas akad miskās 
studijas, kuru rezultātā maģistrants sp j demonstr t p tījumu 
rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstv rtīgi veikt 

akad miskā darba pienākumus, organiz t un patstāvīgi veikt 
p tniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkur tsp jīgs 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 
aizstāv šana 

30 I 4 sem. DE P tnieciskā darba izstrādes un aizstāv šanas rezultātā maģistrants 
sp j izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 
apjoms apakšnozar  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 izv les studiju kursu saturs sekm  maģistranta zināšanu un 
prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izv l tajā mūzikas 
apakšnozar . 
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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 reglament  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.līme a 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.līme a aprakstu prasībām. Studiju 

programma ir licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobrī 
Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izv rt ja studiju virziena 
Mākslas īstenotās programmas, tai skaitā arī akad miskā maģistra studiju programmu Mūzika. 

Ekspertu v rt jums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti augsts.  
Akad miskā 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 zināt u nozares 
vai apakšnozares izv l tās jomas 
teor tisko atzi u izp ti (ne mazāk 
kā 30 kredītpunktu)  
un teor tisko atzi u aprobāciju 
zināt u nozares vai apakšnozares 
izv l tā jomas aktuālo probl mu 
aspektā (ne mazāk kā 15 
kredītpunktu)  

 

Akad miskā maģistra augstākās izglītības studiju programmas 
Mūzika  satura un apjoma parametri: 

 

Programmas apjoms ir 80 KP ar kop jo studiju ilgumu 2 gadi 
pilna laika studijās. 
Maģistra darbs ir 20 KP apjomā. Maģistra darbs ir p tnieciskā 
darba izstrāde un aizstāv šana izv l tajā mūzikas 
apakšnozar , kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus 
zinātniskus secinājumus. Maģistra darba apjoms apakšnozar s 
Muzikoloģija un Etnomuzikoloģija ir vismaz 80 lpp., bet 

apakšnozar s Instrumentālā mūzika, Vokālā mūzika, 

Kompozīcija un Diriģēšana – vismaz 40 lpp. 
 

Kopā 40 KP 
A daļa 20 KP - Mūzikas nozares obligātie studiju kursi ietver 

teor tisko atzi u izp ti Mūzikas antropoloģijā, Mūzikas 
psiholoģijā, Stilu un interpretācijas mākslā, Kultūras 
socioloģijā, Sociālajā psiholoģijā, Zinātniski p tnieciskā 
darba metodoloģijā, Mūzikas augstskolu didaktikā un 
Kultūras projektu vadībā. 
B daļa 20 KP -  Mūzikas apakšnozaru kursi ietver izv l tās 
jomas teor tisko atzi u izp ti. 
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 t ma; 
apakšnozares Instrumentālā mūzika specializācijas kursu 
saturu nosaka maģistra darba t ma; 
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apakšnozares Vokālā mūzika specializācijas kursu saturu 

nosaka maģistra darba t ma; 
apakšnozares Kompozīcija specializācijas kursu saturu nosaka 

maģistra darba t ma; 
apakšnozares Diriģēšana specializācijas kursu saturu nosaka 

maģistra darba t ma. 
 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 15 KP,  

atbilstoši izv l tajai 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 nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem krit rijiem 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 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 

42,21 m nesī x 12 m n. = 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 p tnieciskā 
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 p tnieciskā 
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 
aizstāv šana, DE 

30 + DE 3 = 33 11,75 387,75 91,47 479,22 

Maģistra darba 
izv rt šana, DE 

 

2 st. x 3 komisijas loc. 

= 6 st. 

11,75 

 

 

70,50 

 

16,63 

 
87,13 

 

Maģistra darba 
recenz šana, 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 ned ļām) 

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 krit rijiem. Eiropas konservatoriju asociācijas 
izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un krit riji pamatojas uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 
līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam m s izv l jāmies 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 sist mā studiju programmas 
apjoms tiek noteikts saska ā ar European Credit Transfer System (ECTS).  

Lai maģistranti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī vi iem jābūt 
iepriekš jam - bakalaura līme a sagatavotībai.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā akad miskā maģistra studiju 
programma Mūzika savā pašreiz jā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  mūzikas p tnieku 
sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pie emtajiem standartiem. 

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

- stud jošo skaits kopā – 7 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem stud ja – 7, par fiziskas 

personas līdzekļiem stud ja 0 maģistranti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikul to stud jošo skaits -  3 maģistrants, no tiem: par valsts budžeta 
līdzekļiem – 3 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 izzi as forma ir aptaujas, kurās iegūstam stud jošo viedokli 
par studiju programmu konkr tu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. 

Akad miskā gada laikā aptaujā piedalījās 4 maģistranti (studentu aptaujas anketas atrodas 

Studiju programmu direkcijā). 
Apkopojot stud jošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka stud jošie pamatā ir apmierināti 

ar mūsu doc tāju darbu un uzskata, ka studiju procesā sa em kvalitatīvas izglītību, tās zināšanas 
un prasmes, kuras būs nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās specializācijas nepieciešamajām kompetenc m, ir 
iesp jas atbilstoši maģistra darba t mai izv l ties specializācijas studiju kursus, kurus ir 
iesp jams apgūt arī citās augstskolās; 
 -  uzsākot kursu, doc tāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, inform  stud jošos arī par 
kompetences pārbaudes prasībām un krit rijiem. 

Maģistranti pozitīvi v rt  iesp jas piedalīties starptautiskajos p tniecības projektos, 
meistarklas s, Erasmus un NordPlus apmai as programmās.  
 

7) Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā; 

Arī 2016.gada absolventiem tika organiz ta aptauja par studiju programmā īstenoto studiju 
kursu nozīmības (svarīguma) izp ti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves 
kontekstā. Piedāvātās aptaujas m rķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa 

gaitu un muzikoloģijas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 
 Apkopojot absolventu Aptaujas anketā pausto viedokli, ir secināts, ka: 

 - studijām uzstādītos m rķus absolventi ir sasnieguši, ar sasniegto zināšanu un prasmju līmeni ir 
apmierināti; 
- iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu speciālistam uztic tos 
pienākumus; 
- apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes prasībām. 

   Pozitīvi tiek v rt ta arī asistenta prakse, kas ievada augstskolas pedagoģiskajā darbā. 
Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās plašas iesp jas iesaistīties dažādos 

p tniecības 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 sa emtu informāciju par vi u nodarbinātību.  Izanaliz jot sa emto 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. 
                  2015./2016.akad miskajā gadā JVLMA Stud jošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan 
iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpināja rūp ties par stud jošajiem, rīkojot dažādus pasākumus 
un finansiāli atbalstot vi u radošās aktivitātes.  Pārskata periodā Stud jošo pašpārvalde arī 
organiz ja konkursus par finans juma piešķiršanu stud jošo radošajiem braucieniem, sedza dalības 
maksu stud jošajiem, kuri piedalījās un pārstāv ja JVLMA Biķernieku pusmaratonā 2016.gada 30. 

aprīlī. 
      emot v rā stud jošo ilgstošo neapmierinātību ar vairāku studiju kursu satura īstenošanu, kopā 
ar Studiju programmu direkcijas vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku doc tāju 
darba kvalitātes izv rt šana. Stud jošo pašpārvaldes inici to aptauju rezultātā notikusi pedagogu 
mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras vesture.    
  Pašpārvalde bija izvirzījusi stud jošo pārstāvjus JVLMA koleģiālajās institūcijās: Stipendiju 
komisijā darbojās A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Senātā - A.Ašmane, 

.Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisijā - J.Bimbere, JVLMA Gada balvas 

komisijā - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grupā par ASIMUT sist mas ieviešanu JVLMA 
pārstāv ja A.Ašmane. Stud jošo pašpārvalde piedalījās otrā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” 
rīkošanā JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju 
balvas 24. JVLMA labākā kameransambļa konkursā. Atv rto durvju dienā Stud jošo pašpārvalde 
aicināja stud jošos muzic t neierastās akad mijas vietās, kā rezultātā pie galvenās ieejas skan ja 
Johana Sebastiana Baha čella svītas, kā arī mūzika ģitāras un kokles atska ojumā. Rīkoti arī vairāki 
tradicionāli JVLMA pasākumi – balle 1.septembrī, balle p c JVLMA un Swedbank Gada balva 

2015 pasniegšanas ceremonijas, kā arī izlaidumā. Stud jošo pašpārvalde turpināja sadarbību ar 
Latvijas Mākslas akad mijas (LMA) un Latvijas Kultūras akad mijas (LKA) stud jošo 
pašpārvald m, kā arī piedalījās Latvijas Studentu apvienības darbā, apmekl jot regulārās LSA 
Domes s des, kur tiek pārstāv ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgad jā LSA Kongresā, gan 
apmekl jot dažādu darba grupu un pašpārvalžu vadītāju s des. Pārstāvot JVLMA Stud jošo 
pašpārvaldi Latvijas Valsts Simtgades sv tku Jauniešu rīcības komitejā, kopīgi ar LMA un LKA 
pašpārvald m veidots pasākums „Baltā galdauta sv tki – #man4maijs”, kas 2016. gada 4. maijā 
norisinājās LMA teritorijā un guva plašu rīdzinieku un pils tas viesu atsaucību un uzmanību, 
piedaloties mūsu organiz tajās dažādās aktivitāt s, tādejādi gūstot plašāku informāciju par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu. 

 

Muzikoloģijas katedras darbības attīstības plāns 

Muzikoloģijas katedra, izv rt jot līdz šim paveikto akad miskās maģistra studiju programmas 
Mūzika īstenošanā, kā prioritārus turpmākajā darbā  joprojām izvirza šādus ilgtermi a uzdevumus: 

 regulāri aktualiz t maģistra studiju programmas saturu, piev ršot uzmanību 
citu valstu pieredzei līdzīgu studiju programmu realizācijā un apsverot iesp jas integr t šo 
pieredzi JVLMA maģistra studiju programmās; 

 paplašināt iesp jas stud t programmā plašākam studentu skaitam, 
sabalans jot studiju programmas m rķus, uzdevumus un rezultātus ar darba tirgus piedāvājumu 
un iesp jām;  

 intensific t topošo muzikologu radošā un p tnieciskā darba aktivitātes, 
iesaistoties un inici jot konkr tus radošos un p tnieciskos projektus;  

 turpināt sistemātiski strādāt pie akad miskā personāla atlases, atjaunošanas, 
apmācības un attīstības politikas, piesaistot aktīvus un radošus nozar  st rādājošus muzikologus, 
kā arī studiju programmas absolventus; 

 katedras attīstības strat ģiju balstīt uz augsti kvalific ta akad miskā 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 zinātniskais grāds/- 
 

 

3) Studiju programmas m rķi 
sagatavot augsti kvalific tus zinātniskos darbiniekus un mācībsp kus mākslas zinātnes 
nozares muzikoloģijas apakšnozar , nozares profesionā us ar starptautiski salīdzināmu 
kompetenci un starptautiski pielīdzināmu mākslas zināt u doktora grādu. 

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- maksimāli attīstīt katra doktoranta individuālās zinātniski p tnieciskās un radoši 
mākslinieciskās sp jas; 
- sniegt padzi inātas teor tiskās zināšanas doktoranta izv l tajā muzikoloģijas 
specializācijas jomā;  
- izkopt doktoranta akad miskā darba iema as, strādājot ar augstskolas studentiem 
un mūzikas vidusskolu vecāko kursu audz k iem; 
- nodrošināt iesp ju jau studiju laikā iek auties starptautiskajā zinātniskajā aprit ;  

- sniegt doktorantam nepieciešamo metodisko un organizatorisko palīdzību, lai 
studijas vainagotos ar promocijas darba aizstāv šanu. 

 

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 t mai,  sp j parādīt, ka pārzina un izprot aktuālās zinātniskās teorijas 
un atzi as, pārvalda p tniecības metodoloģiju un mūsdienu p tniecības metodes 
mākslas zinātnes nozares  muzikoloģijas apakšnozar  un dažādu jomu (mūzikas 
psiholoģijas, mūzikas pedagoģijas, atska otājmākslas) saskar . 
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Prasmes (sp ja pielietot zināšanas, komunikācija, vispār jās 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 v rstas 
svešvalodu studijas,  kā arī brīvās izv les studiju kursus, sp j patstāvīgi izv rt t un 
izv l ties zinātniskiem p tījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu 
robežu paplašināšanā, devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumu praks , 
īstenojot būtiska apjoma oriģinālu p tījumu, no kura da a ir starptautiski cit jamu 
publikāciju līmenī. Sp j gan mutiski, gan rakstiski komunic t par savu zinātniskās 
darbības jomu ar plašākām zinātniskajām aprindām muzikoloģijā un sabiedrību 
kopumā. Studiju laikā, kas galvenokārt notiek patstāvīgā darba formā, izmantojot 
prakses iesp jas dalībai starptautiskajos projektos, doktorants sp j patstāvīgi paaugstināt 
savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares 
starptautiskiem krit rijiem atbilstošus sasniegumus, strādājot JVLMA Zinātniskās 
p tniecības centra organiz tajos projektos, doktorants ir guvis praktiskās iema as vadīt 
p tnieciskus vai attīstības uzdevumus uz mumos, iestād s un organizācijās, kur 
nepieciešamas plašas p tnieciskas zināšanas un prasmes. 
 

Kompetence (analīze, sint ze un nov rt šana) 
Studiju programmas Muzikoloģija apguves rezultātā doktorants sp j, veicot  
patstāvīgu, kritisku analīzi, sint zi un izv rt šanu, risināt nozīmīgus p tnieciskus, kā 
arī inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt p tījuma ideju, plānot, struktur t un 
vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā.    
 

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

Uz emšanai doktora studiju programmā Muzikoloģija nepieciešams humanitāro 
vai starpnozaru zināt u maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds 
mūzikā/mūzikas pedagoģijā.  
Studijām doktora studiju programmā Muzikoloģija reflektantam jānokārto šādi 
iestājpārbaudījumi: 

 kolokvijs par pieteikto promocijas darba t mu, p tniecisko 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 diferenc tu v rt jumu; 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 
muzikoloģij
a (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 

P tniecības 
metodoloģija 
un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      

Svešvaloda 
(p c doktoranta 
izv les): 
ang u valoda; 
vācu valoda; 
franču valoda; 
itā u 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 

P tniecības 
metodoloģija 
un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      

Svešvaloda 
(p c doktoranta 
izv les): 
ang u valoda; 
vācu valoda; 
franču valoda; 
itā u 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 

P tniecības 
metodoloģija 
un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      

  



712 

 

 

Studiju kursi 

 

KP 

LV/ 

ECTS 

 

Nodarb. 

veids 

 

 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

 

Patst.darba 

stundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
pārbaudījuma veids / KP 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

3. 

sem. 

4. 

sem. 

5.  

sem. 

6. 

sem. 

Svešvaloda 
(p c doktoranta 
izv les): 
ang u valoda; 
vācu valoda; 
franču valoda; 
itā u valoda 

krievu valoda) 

8/12 G 120 200 30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 

30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 

  

III  Brīvās izvēles studiju kursi LV 6/ECTS 9 KP 

Izv les kursi  6/9 G 45 195   15i/2 15i/2 15i/2  

IV  Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP 
Akad miskā 
darba prakse 

2/ 3 I 10 70     5i/1 5i/1 

Zinātniskā 
darba prakse 

4/ 6 I 20 140   5i/1 5i/1 5i/1 5i/1 

Studiju programmā kopā:         

KP 144/

216 

KP 

   20/30

KP 

28/42

KP 

20/30

KP 

28/42

KP 

20/30

KP 

28/42

KP 

Kontakt-

stundas un 

patstāvīgais 
darbs  

   

670 

 

 

5090 

 

135/ 

665 

 

105/ 

1015 

 

 

125/ 

675 

 

125/ 

995 

 

100/ 

700 

 

80/ 

1040 

 

2.11.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 
tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības krit riji un v rt šanas 
metodes studiju rezultātu sasniegšanai un nov rt šanai, 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 da ās:  
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 da a 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 aktualiz  vai papildina promocijas darba 
izstrādes gaitā. Promocijas darba literatūras apguves sarakstu un apjomu promocijas darba vadītājs 
konkretiz  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. 
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Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi  
Specializācijas profilkursus atbilstoši promocijas darba t mai 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 v rsts uz pasaules valstu, reģionu, skolu un stilu mūzikas izp ti v sturiskā 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 teor tiskās disciplīnas, mūzikas est tiku, 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 

v rsts uz pasaules tautu, reģionu un sociālo grupu mūzikas izp ti 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 p tījumu metožu un p tījumu prezent šanas pa mienu apguvi, studiju 
kursa ietvaros doktorants sa em informāciju par jaunākām atzi ām  p tniecības tehnoloģiju jomā, 
datu apstrād   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 specializ tas, uz 
promocijas darba vajadzībām v rstas svešvalodu studijas. Kop jo kredītpunktu apjomā 
doktorantam ir tiesības izv l ties stud t vienu vai vairākas svešvalodas - ang u, vācu, franču, itā u 
vai krievu – viena semestra ietvaros vienlaicīgi vai secīgi ar m rķi padzi ināt iepriekš apgūtās 
svešvalodas zināšanas un prasmes vai sa emt pamatzināšanas citā, agrāk neapgūtā, bet 
zinātniskajam darbam nepieciešamā svešvalodā. 
Brīvās izvēles studiju kursu mērķis ir padzi ināt vai paplašināt agrāk iegūtās zināšanas un 
prasmes vai iegūt jaunas, p c kurām promocijas darba izstrādes gaitā radusies nepieciešamība. 
Studiju kursu saturā var iek aut vieslektoru lekciju ciklus, interpretu meistarklases, ārzemju 
studijās apgūtos speckursus u.c. Brīvās izv les 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 praks  doktorants aprob  p tnieciskā darba rezultātus (publikācijas, referāti 
konferenc s, 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.  
- Akad miskā darba prakses ietvaros 5. un 6. semestra studiju periodā doktorantam ir jāpierāda 
studiju kursu  doc šanas prasmes augstskolā LV 2/ECTS 3 KP apjomā. Kredītpunktus doktorants 
iegūst, ja ir doc ti studiju kursi vismaz 80 stundu apm rā. 
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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 piek uve modernajām tehnoloģijām (bibliot kas un Informācijas 
tehnoloģiju klases darbība), ir izveidoti studiju kursi e-vid . Atbilstoši studiju kursu apraksta 
plānojumam, doc tāji plūsmu un grupu nodarbības struktur  lekciju, semināru, kolokviju formā, 
bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā.  

Paplašinātajās Doktorantūras padomes s d s, kurās piedalās arī doktoranti,  tiek izv rt tas 
un konkretiz tas  visu studiju kursu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu 
īpatsvara attiecības, doc šanas kvalitāte, aprīkojuma nodrošinājums, bibliot kas fondu i esp jas.  

Studiju programmas realizācijā izmantotās pasniegšanas metodes atbilst programmas 
m rķiem un uzdevumiem. Regulārajās Doktorantūras padomes un Muzikoloģijas katedras s d s tika 
diskut ts par konkr tu metožu lietderību, aplūkojot to pielietojumu gan viet jā, gan starptautiskā 
līdzīgas ievirzes izglītības programmu kontekstā. Lai nodrošinātu maksimālu patstāvīgā darba 
efektivitāti, kontaktstundās tika skaidri formul ti uzdevumi un piedāvātas daudzveidīgas darba 
metodes  (datoru, multimediju un interneta izmantošana ir obligāti nepieciešama mūsdienīga studiju 
procesa sastāvda a). Šobrīd adekvāti studiju programmas m rķiem un uzdevumiem tiek izmantotas 

datortehnoloģijas bez kurām nav iedomājama kvalitatīva studiju procesa realizācija. Lekciju 
materiālu sagatavošanai bieži tiek izmantoti interneta resursi, taču v l nepieciešams veikt gan radošu, 
gan materiāltehnisku ieguldījumu veiksmīgākai multimediju izmantošanai studiju procesā. 
   JVLMA nodrošina iesp jas kvalitatīva akad miskā darba veikšanai un, lai sekm tu studiju 
satura attīstību, sadarbojas ar sociālajiem partneriem – zinātniskās p tniecības iestād m (Latvijas 
Zināt u akad mija), Kultūras ministriju, profesionālajiem mūziķu kolektīviem, mūzikas 
vidusskolām, p tniecības un kultūras institūcijām un pašvaldībām. JVLMA studiju programmas 
īstenošana ir saistīta ar valsts pasūtījumu, lai nodrošinātu valstij nepieciešamo mūzikas p tnieku, 
muzikologu un akad miskā personāla sagatavošanu.  

      Akad miskā darba kvalitāti nodrošina zinātnes un studiju vienotība.  Ikviens JVLMA 

akad miskā personāla pārstāvis piedalās studiju procesā un veic p tniecības un mākslinieciskās 
jaunrades darbu. Notiek regulāra akad miskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana - tiek 

organiz tas ārvalstu augstskolu profesūras meistarklases JVLMA - vid ji 44 meistarklases gadā, 
arī mūsu mācībsp ku meistarklases ārvalstu augstskolās – Tallinā, Tartū, Vi ā, Klaip dā, 
Zalcburgā, kā arī GURU lekcijas. Studiju satura ilgtsp ja ir formul ta un tiek īstenota JVLMA 
rīcības virzienos: studiju un p tniecības darba pilnveide un attīstība; iekš jās kvalitātes vadības 
pilnveide; akad miskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide; valsts kultūras 
attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu speciālistu skaita palielināšana; 
starptautiskās sadarbības sekm šana un mobilitātes veicināšana; finans juma avoti un 
infrastruktūras nodrošinājums. 

JVLMA par savu darbību sniedz  informāciju publiskajā telpā.  Public tā informācija ir 
objektīva, tajā iek auj doktorantu un absolventu viedokli par piedāvātajām studiju programmām, 
paredz tajiem studiju rezultātiem, piešķiramo kvalifikāciju, izmantotajiem pasniegšanas, studiju un 

v rt šanas pasākumiem. JVLMA organiz  preses konferences, Uz emšanas noteikumi un prasības ir 
publiski pieejami JVLMA mājas lapā. Pārskats par zinātniski p tnieciskā darba sasniegumiem un 
studiju programmu pašnov rt juma zi ojumi ir pieejami JVLMA mājas lapā. Sakarā ar to, ka studiju 
programmā iesaistītie mācībsp ki (profesore A.Beitāne) piedalās citu valstu augstskolu studiju 
programmu izv rt šanā kā eksperti, mūsu studiju programma tika salīdzināta ar Lietuvas Mūzikas un 
Teātra akad mijas un Igaunijas Mūzikas akad mijas studiju programmām un, izmantojot labāko 
pieredzi, tiek ieviestas satura korekcijas. 

Būtiska nozīme jauno zinātnieku izglītošanā ir JVLMA Zinātniskās p tniecības centram.  
Starptautisko ekspertu v rt jumā  JVLMA ZPC ierindojās labāko p tniecības institūciju skaitā 

humanitārajās zinātn s. Izv rt jumā secināts, ka ZPC darba rezultātu kvalitāte ir augsta un p tniecība 
norit saska ā ar centra noteiktajiem darbības m rķiem; vairākām publikācijām piemīt oriģināla 
teor tiskā perspektīva un starptautiska nozīmība, pateicoties salīdzinošam skatījumam plašākā 
v sturiskā kontekstā; šīs pozitīvās īpašības piemīt arī darbiem, kuros p tījumi fokus ti uz Latvijas 
mūziku/muzikālo kontekstu. Secināts arī, ka „bez valsts finans juma šim efektīvajam p tniecības 
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centram ir sarežģīti nodrošināt ilgtsp ju un realiz t savu potenciālu, kurš Latvijas mūzikas kultūras 
kop jā attīstībā uzskatāms par oti nozīmīgu”. 

 Eksperti rekomend  centru atbalstīt, lai garant tu tā turpmāku pastāv šanu centrālās valsts 
muzikoloģijas p tniecības institūcijas statusā, turpinot tā pastāv šanu JVLMA struktūrvienības 
statusā, kurš uzskatāms par optimālu institucionālo ietvaru Latvijas muzikoloģijā.  
Vērtēšanas sistēma. Doktoranta studiju rezultāti tiek v rt ti ik semestri: 
1) promocijas darba izstrādes un literatūras studiju rezultātus, kā arī dalību konferenc s un 

publikācijas v rt  Doktorantūras padome, klātesot promocijas darba vadītājam un vismaz vienam 
Promocijas padomes pārstāvim; 

2) ierobežotās izv les specializācijas un profila, kā arī brīvās izv les studiju kursu apguves 
rezultātus v rt  studiju kursa doc tājs;  

3) studiju programmas da as vai pilnas programmas apguves rezultātus kopumā v rt  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 nosl gumā iesniegt 75% pilna apjoma promocijas darbu, atbilstoši  
JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba izstrādes  
un noform šanas kārtību; 
- patstāvīgi stud t programmas bāzes literatūru, promocijas darba literatūru un pierādīt savu 

kompetenci pārbaudījumos; 
- studiju laikā sagatavot vismaz divas publikācijas un uzstāties vismaz divās starptautiskajās 

konferenc s vai semināros; 
- katra semestra beigās atskaitīties DP par individuālā plāna izpildi.   
Doktora studiju programmas apguves nosl gumā notiek promocijas darba priekšaizstāv šana.  
Priekšaizstāv šanas datumu izsludina DP  6.semestra sākumā.  
Promocijas darbs atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba 

izstrādes un noform šanas kārtību jāiesniedz vienu m nesi pirms izsludinātā priekšaizstāv šanas 
datuma. Doktoranta iesniegto promocijas darbu recenz  divi māklsas zinātnes attiecīgās 
apakšnozares eksperti.  

Promocijas darba priekšaizstāv šanu v rt  DP, piedaloties vismaz  diviem Promocijas padomes 

pārstāvjiem, un pie em l mumu par studiju programmas apguves rezultātiem.  
Doktorantiem, kuriem ir pamatotas pretenzijas pret pārbaudījumā sa emto v rt jumu, vienas 

dienas laikā p c pārbaudes rezultātu pazi ošanas ir tiesības iesniegt rektoram motiv tu rakstisku 
lūgumu pārskatīt iegūto v rt jumu. Rektors uzdod DP divu darbadienu laikā izv rt t tās l mumu 
par doktoranta zināšanu v rt jumu un iesniegt motiv tu skaidrojumu. Skaidrojumu paraksta visi 
DP locek i. Rektors izv rt  DP skaidrojumu un par savu l mumu pazi o doktorantam divu dienu 
laikā.  

Doktora studiju programmas apguves rezultātā doktorants sa em JVLMA izzi u.  
Mākslas zināt u doktora zinātnisko grādu doktorants iegūst atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un krit rijiem.  
V rt šanas pamatprincipi 
V rt jot studiju kursu apguvi, iev ro šādus pamatprincipus: 
- zināšanu un prasmju v rt šanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas m rķiem un 

uzdevumiem, kā arī studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai 
izglītības sasniegumu v rt šanai; 

- v rt juma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu v rt jumu studiju plānā noteiktajos 
studiju kursos. 

V rt šanas pamatformas 

Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organiz tu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms - 2 kredītpunkti. 
V rt šanas krit riji 
Doktoranta zināšanas un prasmes v rt  , izmantojot 10 ballu v rt šanas skalu:  
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Apguves 

līmenis 
Atzīme Skaidrojums 

Aptuvenā ECTS 
atzīme 

oti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 oti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vid js 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduv ji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduv ji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs v rt jums (unsatisfactory) Fail 

Ieskait  studiju kursa apguves līme a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts - 

“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 izp ti īsteno un  atbilstoši 
darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras ministrija 
sadarbībā ar JVLMA. Kultūras nozares darba tirgus ir oti plašs, tāp c JVLMA absolventu 
nodarbinātībai ir radītas plašas iesp jas. Muzikologi strādā nozares augstskolās, nozares p tniecības 
institūcijās, televīzijā, radio, ir kultūras institūciju vadošie darbinieki, kultūras sf ras vadītāju 
padomnieki, ier d i, arī kultūrizglītības iestād s muzikologiem ir plašs darba lauks, veicot mūzikas 
teor tisko 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;  
- Akad miskais koris “Latvija”; 

     - Latvijas Radio koris; 

     - Orķstri; 
     - Teātri; 
     - Bibliot kas 

Kultūrizglītības iestādes 

Emīla Dārzi a mūzikas vidusskola;  
Rīgas Doma kora skola;  
Jāzepa Medi a Rīgas Mūzikas vidusskola;  
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;  
Daugavpils Mūzikas vidusskola;  
Jelgavas Mūzikas vidusskola;  
Emi a Melngai a Liepājas mūzikas vidusskola;  
Jā a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;  
Ventspils Mūzikas vidusskola;  

            Profesionālās ievirzes mūzikas  
143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas 
programmas 

  



717 

 

 

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 finans tā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izv rt šana un 
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realiz ja 
Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izv rt ja studiju 
virziena Mākslas 11 studiju programmas, t.sk. arī doktora studiju programmu Muzikoloģija. Studiju 

virziena Mākslas studiju programmas v rt ja par četrām galvenajām v rt šanas grupām:  
1. Kvalitāte;  
2. Resursi;  

3. Ilgtsp ja;  
4. Sadarbība un pārklāšanās  

iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):  
 M rķi un uzdevumi;  
 Studiju saturs un organizācija;  
 Studijas un zināšanu nov rt šana;  
 Studiju nodrošinājums un vadība;  
 Personāla un stud jošo zinātniskās p tniecības (radošais) darbs;  
 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezultāti  bija izcili, īpaši tika atzīm ta studiju 
programmas īstenošanas kvalitāte. Nov rt jot studiju programmas īstenošanas procesu un rezultātus, 
komisija secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes muzikologus, p tniekus  un nozares 
pedagogus, jaunie speciālisti ir sp jīgi iek auties 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
od

ar
bī

bu
 v

ei
ds

  

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite;  

iv – diferenc ta 
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 sp jīgs patstāvīgi veikt oriģinālu 
zinātnisku p tījumu; 
- ir apguvis p tniecības metodoloģiju 
un darbam muzikoloģijā 
nepieciešamās metodes; 
- sp j patstāvīgi analiz t iegūtos 
rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus 
secinājumus; 
- apguvis akad miskā darba prasmes;  
- sagatavots aizstāv t promocijas 
darbu un p c promocijas darba 
aizstāv šanas iegūt starptautiski 
pielīdzināmu doktora zinātnisko 
grādu Mākslas zināt u doktors 
(Dr.art). 

II Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi, LV 32KP/ECTS 48 KP  

V sturiskā 
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 t mai, doktorants ir 
vispusīgi apguvis: 
Vēsturiskā muzikoloģijā - pasaules 

valstu, reģionu, skolu un stilu 
mūzikas izp ti v sturiskā aspektā. 
 Sistemātiskā muzikoloģijā - 
mūzikas teor tiskās disciplīnas, 
mūzikas est tiku, mūzikas 
socioloģiju un mūzikas 
antropoloģiju. 
Etnomuzikoloģijā - pasaules tautu, 

reģionu un sociālo grupu mūzikas 
izp ti kultūras kontekstā, kā arī 
mūzikas etnogrāfijas, mūzikas 
arheoloģijas un organoloģijas 
disciplīnas. 

P tniecības 
metodoloģija un 
metodes 

2/3 G 
1 sem. 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

 

 

Studiju saturs nodrošina jaunāko 
p tījumu metožu un p tījumu 
prezent šanas pa mienu apguvi, 
studiju kursa ietvaros doktorants 

sa em informāciju par jaunākām 
atzi ām  p tniecības tehnoloģiju 
jomā, datu apstrād   un to lietošanu 
promocijas darba izstrādes gaitā.  
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 v

ei
ds

 

 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite;  

iv – diferenc ta 
ieskaite; 

PE- promocijas 

eksāmens 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Svešvaloda 

(p c doktoranta 
izv les): 
ang u valoda; 
vācu valoda; 
franču valoda; 
itā u valoda 

krievu valoda 

8/12 G 

4 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

Kursa saturu veido specializ tas, uz 
promocijas darba vajadzībām v rstas 
svešvalodu studijas. Kop jo 
kredītpunktu apjomā doktorantam ir 
tiesības izv l ties stud t vienu vai 
vairākas svešvalodas - ang u, vācu, 
franču, itā u vai krievu – viena semestra 

ietvaros vienlaicīgi vai secīgi ar m rķi 
padzi ināt iepriekš apgūtās svešvalodas 
zināšanas un prasmes vai sa emt 
pamatzināšanas citā, agrāk neapgūtā, 
bet zinātniskajam darbam nepieciešamā 
svešvalodā. 

III  Brīvās izvēles studiju kursi LV 6/ECTS 9 KP 

Izv les kursi  6/9 G 

3 sem. 
 

i 

 

Kursu m rķis ir padzi ināt vai 
paplašināt agrāk iegūtās zināšanas un 
prasmes vai iegūt jaunas, p c kurām 
promocijas darba izstrādes gaitā 
radusies nepieciešamība. Studiju kursu 
saturā var iek aut vieslektoru lekciju 
ciklus, interpretu meistarklases, 

ārzemju studijās apgūtos speckursus 
u.c. 

IV  Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP 

Akad miskā darba 
prakse 

2/ 3 I 
2 sem. 

 

i 

 

Akad miskā darba prakses ietvaros 
doktorants apgūst un pierāda studiju 
kursu  doc šanas prasmes augstskolā 

Zinātniskā darba 
prakse 

4/ 6 I 

4 sem. 
 

i 

 

Zinātniskā darba praks  doktorants 
aprob  p tnieciskā darba rezultātus 
(publikācijas, referāti konferenc s, 
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 reglament  
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.līme a prasībām.  

   Studiju programma nosl dzas ar promocijas darba izstrādi un tā priekšaizstāv šanu 
Doktorantūras padom . Mākslas zināt u doktora zinātnisko grādu piešķir Promocijas padome 
p c promocijas darba aizstāv šanas. 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 akredit ta uz 

sešiem gadiem, Studiju virziena akreditācijas lapas Nr.235, akreditācijas termi š līdz 
23.05.2019. 
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3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem krit rijiem 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 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 m nesī 
x 12 m n. = 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 

P tniecības 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 izv les 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 izv les 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 izv les 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 

Akad miskā 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 

priekšaizstāv šanas   
komisijas darbs 

7 komis. loc. x 1 

st. = 7 st. 

11,75 82,25 19,40 101,65 

Promocijas darba 

priekšaizstāv šanas darba 
izv rt šana 

7 komis. loc. x 10 

st. = 70 st. 

11,75 822,5 194,03 1016,53 

Promocijas darba 

priekšaizstāv šanas 
recenz šana 

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 

Akad miskā 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 ned ām) 

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 zināt u nozares līdzīgām studiju programmām, t.i. 
ar Latvijas Kultūras akad mijas humanitāro zināt u 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 akad mijas un Tallinas Mūzikas akad mijas doktora studiju programmām Muzikoloģija. 
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Katrā valstī, neatkarīgi no piederības vai nepiederības ES, augstskolās ir atšķirīgi veidotas 
doktorantūras programmas, kas lielā m rā izriet no katras augstskolas un katras valsts iedibinātām 
tradīcijām. Kredītpunktu sadalījums pa  studiju kursiem, sam rs starp obligāto un izv les da u, 
aprobācijas prakses sadales, īpaši asistenta pedagoģiskās prakses iek aušana vai neiek aušana katrā 
no aplūkotajām Tartu  un Vi as augstskolu studiju programmām vari jas, emot v rā 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 akcent ts studiju starpdisciplinārais raksturs, tradīciju sam rošana ar 
mūsdienu prasībām, vari šanās starp obligāto un izv les studiju kursu da u, ko nosaka katras 
attiecīgās augstskolas iesp jas un tradīcijas (tai skaitā piedāvāto lekciju kursu sarakstā un tematiskajā 
ievirz ). 

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
- stud jošo skaits kopā –  9 doktoranti, no tiem: par valsts budžeta līdzek iem stud ja –  

- 8 doktoranti; par studiju maksu – 1 doktorants; 

- pirmajā studiju gadā imatrikul to stud jošo skaits -  3 doktoranti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzek iem – 2 doktoranti; par studiju maksu –  1 doktoranti; 

- absolventu skaits kopā – studiju programmu pabeidza 6 doktoranti (stud ja par valsts budžeta 
līdzek iem), doktora grādu ieguva – 4 doktoranti: 

Ieva Rozernbaha: promocijas darbs – disertācija "Polifonija latviešu komponistu 
sakrālajos vokāli instrumentālajos darbos" (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. 

Ilma Grauzdi a).  
Ilona Būdeniece: promocijas darbs – disertācija „Liberžanra fenomens žanra teorijas 
kontekstā un tā izpausmes latviešu komponistu instrumentālajā mūzikā” (zinātniskā 
vadītāja profesore, Dr. art. Je ena ebedeva).  
Terēze Zīberte-Ijaba: promocijas darbs – disertācija “Simfoniskais orķestris kā 
mūzikas institūcija  Rīgā no 1918. līdz 1940. gadam” (zinātniskā vadītāja profesore, 
Dr. art. Lolita Fūrmane).  
Zane Prēdele: promocijas darbs – disertācija "Jāzeps Vītols kultūras atmi as 
dinamikā: kanoni un arhīvi” (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane).  

 

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 formul to m rķu sasniegšanu un paver plašas 
iesp jas konkur tsp jīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu zinātniskajam, 
akad miskajam un organizatoriskajam darbam.  Visi katedras doc tāji mutisku pārrunu formā veica 
aptaujas par studiju procesa kvalitāti nosakošajiem jautājumiem, lai var tu koriģ t studiju darba 
organizāciju un sava darba efektivitāti. Doktorantu ierosinājumi ir apspriesti Doktorantūras padomes 
s d s. Atskaites periodā tika organiz ta noda as doktorantu aptauja par tiem doc tājiem, kuri 
piedalījās v l šanās akad miskajos amatos. Doktoranti atzīm ja JVLMA akad miskā personāla 
augsto darba profesionalitāti. Atjautās stud jošie ir izteikuši priekšlikumu par bibliot kas fondu 
atjaunināšanu, kā piem ram - neizsl dzot 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 doc tāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu doc tāju vadībā 
sa em tās zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:  

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās specializācijas nepieciešamajām kompetenc m, 
ir iesp jas atbilstoši doktora darba t mai izv l ties specializācijas studiju kursus, kurus var apgūt 
arī citās augstskolās; 
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 -  uzsākot kursu, doc tāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, inform  doktorantus arī 
par kompetences pārbaudes prasībām un krit rijiem. 

Doktoranti pozitīvi v rt  iesp jas piedalīties starptautiskajos p tniecības projektos, 
meistarklas s, praks s Erasmus un NordPlus apmai as programmās.  

 

7) Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā; 

2016.gada  absolventiem tika organiz ta aptauja par studiju programmā īstenoto studiju 
kursu nozīmības (svarīguma) izp ti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves 
kontekstā. Piedāvātās aptaujas m rķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studi ju procesa 

gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. Aptaujā piedalījās 3 absolventi. 

Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos m rķus ir sasnieguši, ar sasniegto ir apmierināti. 
Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu 
speciālistam uztic tos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst 
specialitātes prasībām. Pozitīvi tiek v rt ta zinātniskā darba aprobācijas prakses organiz šana.  

Absolventi atzinīgi nov rt ja muzikoloģijas katedras doc tāju kvalitatīvo sastāvu un vi u 
profesionālo darbu. Kā oti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās plašas iesp jas 
iesaistīties p tnieciskajos un radošajos projektos.  

JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no absolventiem sa emtu informāciju par vi u 
nodarbinātību.  Izanaliz jot sa emto informāciju, varam secināt, ka mūsu absolventi strādā savā 
muzikologa profesijā.  

Otra aptauja tika organiz ta ar m rķi, lai  noskaidrotu  absolventu apmierinātību ar Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akad mijas studiju vidi kopumā.  Studiju vides nov rt juma rezultāti 
(kopsavilkums atrodas Studiju programmu direkcijā) liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labv līga, 
radoša un v rsta uz abpus ju sadarbību. Tom r iedzi inoties atbilžu daudzveidībā, jāsecina, ka 
daudzos aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas uz patstāvīgā darba iesp ju nodrošināšanu 
JVLMA. 

 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
      2015./2016.akad miskajā gadā JVLMA Stud jošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan iekšlietu 
un ārlietu virzienos, gan turpināja rūp ties par stud jošajiem, rīkojot dažādus pasākumus un 

finansiāli atbalstot vi u radošās aktivitātes.  Pārskata periodā Stud jošo pašpārvalde arī organiz ja 
konkursus par finans juma piešķiršanu stud jošo radošajiem braucieniem, sedza dalības maksu 
stud jošajiem, kuri piedalījās un pārstāv ja JVLMA Biķernieku pusmaratonā 2016.gada 30. aprīlī. 
      emot v rā stud jošo ilgstošo neapmierinātību ar vairāku studiju kursu satura īstenošanu, kopā 
ar Studiju programmu direkcijas vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padzi ināta vairāku doc tāju 
darba kvalitātes izv rt šana. Stud jošo pašpārvaldes inici to aptauju rezultātā notikusi pedagogu 
mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras vesture.    
  Pašpārvalde bija izvirzījusi stud jošo pārstāvjus JVLMA koleģiālajās institūcijās: Stipendiju 
komisijā darbojās A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Senātā - A.Ašmane, 

.Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisijā - J.Bimbere, JVLMA Gada balvas 

komisijā - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grupā par ASIMUT sist mas ieviešanu JVLMA 
pārstāv ja A.Ašmane. Stud jošo pašpārvalde piedalījās otrā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” 
rīkošanā JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju 
balvas 24. JVLMA labākā kameransamb a konkursā. Atv rto durvju dienā Stud jošo pašpārvalde 
aicināja stud jošos muzic t neierastās akad mijas vietās, kā rezultātā pie galvenās ieejas skan ja 
Johana Sebastiana Baha čella svītas, kā arī mūzika ģitāras un kokles atska ojumā. Rīkoti arī vairāki 
tradicionāli JVLMA pasākumi – balle 1.septembrī, balle p c JVLMA un Swedbank Gada balva 

2015 pasniegšanas ceremonijas, kā arī izlaidumā. Stud jošo pašpārvalde turpināja sadarbību ar 

Latvijas Mākslas akad mijas (LMA) un Latvijas Kultūras akad mijas (LKA) stud jošo 
pašpārvald m, kā arī piedalījās Latvijas Studentu apvienības darbā, apmekl jot regulārās LSA 
Domes s des, kur tiek pārstāv ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgad jā LSA Kongresā, gan 
apmekl jot dažādu darba grupu un pašpārvalžu vadītāju s des. Pārstāvot JVLMA Stud jošo 
pašpārvaldi Latvijas Valsts Simtgades sv tku Jauniešu rīcības komitejā, kopīgi ar LMA un LKA  
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pašpārvald m veidots pasākums „Baltā galdauta sv tki – #man4maijs”, kas 2016. gada 4. maijā 
norisinājās LMA teritorijā un guva plašu rīdzinieku un pils tas viesu atsaucību un uzmanību, 
piedaloties mūsu organiz tajās dažādās aktivitāt s, tādejādi gūstot plašāku informāciju par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu. 

      Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Stud jošo pašpārvaldes priekšs d tāja pārstāv 
JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades sv tku jauniešu rīcības komitejā. 

 Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Stud jošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 
2015./2016.gadā sekm ja dokumentārās paketes izstrādi jautājumā par profesionālās doktorantūras 
izveidi mākslu augstskolās.  

 

Doktorantūras darbības attīstības plāns 

Izv rt jot līdz šim paveikto doktora studiju programmas Muzikoloģija īstenošanā, kā 
prioritārus turpmākajā darbā  joprojām izvirza šādus ilgtermi a uzdevumus: 

 regulāri aktualiz t doktora studiju programmas saturu, piev ršot uzmanību 
citu valstu pieredzei līdzīgu studiju programmu realizācijā un apsverot iesp jas integr t šo 
pieredzi JVLMA doktora studiju programmās; 

 paplašināt iesp jas stud t programmā plašākam doktorantu skaitam, 

sabalans jot studiju programmas m rķus, uzdevumus un rezultātus ar darba tirgus piedāvājumu 
un iesp jām;  

 intensific t topošo muzikologu radošā un p tnieciskā darba aktivitātes, 
iesaistoties un inici jot konkr tus radošos un p tnieciskos projektus;  

 turpināt sistemātiski strādāt pie akad miskā personāla atlases, atjaunošanas, 
profesionālās pilnveides un attīstības politikas, piesaistot aktīvus p tniekus un radošus nozar  
strādājošus muzikologus, kā arī studiju programmas absolventus;  

 doktorantūras attīstības strat ģiju balstīt uz augsti kvalific ta akad miskā personāla 
dinamisku darbu Mākslas zinātnes muzikoloģijas apakšnozares mūsdienu pieredzes un darba 
virzienu kontekstā 

 sekm t mākslas doktora profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Mūzika un skatuves māksla īstenošanas dokumentāro virzību. 
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III. Kopsavilkums par studiju virziena Mākslas attīstības pl niem 

               Studiju virziena un studiju programmu perspekt vais novērtējums, ņemot vērā 
nacionālā l meņa att st bas plānošanas dokumentos izvirz tās valsts att st bas prioritātes, Latvijas 
uzdevumu Eiropas Savien bas kopējo stratēģiju stenošanā, kā ar  studiju programmas atbilst ba 
Eiropas augstākās izgl t bas telpas veidošanas rekomendācijām 
 

        stenojot studiju virzienu Mākslas un š  virziena vienpadsmit studiju programmas, 
novērtējot studiju virziena un studiju programmu att st bas perspekt vas, JVLMA ņem vērā: 
1. politikas pl nošanas dokument  “Kultūrpolitikas pamatnost dnes 2014. – 2020. gadam 

„Radoš  Latvija” izvirz tās valsts att st bas četras prioritātes:  
1) Kultūras kapitāla saglabāšana un att st ba, sabiedr bai l dzdarbojoties kultūras procesos. 

2) Radošums mūžizgl t bā un uz darba tirgu orientēta kultūrizgl t ba. 
3) Konkurētspēj gas kultūras un radošās industrijas. 
4) Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejam ba; 
2. Izglītības attīstības pamatnost dnes 2014. – 2020. gadam (apstiprinātas LR Saeimas 
plenārsēdē 2014. gada 22. maijā).  Dokumentā ir definēti izgl t bas att st bas politikas virsmērķi, 
kas paredz kvalitat vu un iekļaujošu izgl t bu person bas att st bai, cilvēku labklāj bai un 
ilgtspēj gai valsts izaugsmes sasniegšanai. Pamatnostādnēs paredzētie pasākumi ir izgl t bas 
nozares att st bu sec gi turpinoši, ietverot ar  iepriekšējā periodā sasniegto rezultātu izvērtējumu, 
Latvijas izgl t bas att st bas tendences, sasaistot nacionālajā l men  noteiktos mērķus ar Eiropas 
Savien bas (ES) att st bas plānotajiem mērķiem un Nacionālo reformu programmu „ES ” 
stratēģijas stenošanai (NRP).  
         Izgl t bas att st bas pamatnostādnes aktualizē  ar  augstākās izgl t bas att st bas pasākumus, 
kas vērsti uz:  internacionalizāciju un starptautisku konkurētspēju, pedagogu un akadēmiskā 
personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšanu, elast gas augstākās izgl t bas 
sistēmas pilnveides nepieciešam bu, kas ir starptautiski atvērta, plaši pieejama, kvalitat va, 
eksportspējas kāpināšanu , kas  ir viens no prioritārajiem augstākās izgl t bas att st bas r c bas 
virzieniem ar  mērķi palielināt ārvalstu studentu patsvaru augstskolās Latvijā l dz vismaz 10% 
no kopējā studējošo skaita.  
3. Zin tnes, tehnoloģijas attīstības un inov cijas pamatnost dnes 2014. – 2020. gadam 

(apstiprinātas ar MK 2013. gada 28. decembra r kojumu Nr.685), kurās noteikti prioritārie 
zinātnes att st bas virzieni, tostarp  valsts un sabiedr bas ilgtspēj ga att st ba, Letonika (vēsture, 
valoda, kultūra). 
4. „Latvijas augst k s izglītības un augstskolu attīstības koncepcija 2013.-2020.gadam” 

5. Standarti un vadlīnijas kvalit tes nodrošin šanai Eiropas augst k s izglītības telp   
1.daļas Eiropas standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai augstākās 
izglītības iestādēs pras bas 

6. Boloņas procesa ministru komunikē: 

- Erevānas ministru komunikē (14. - 15.05.2015.) Eiropas Augstākās izglītības 
telpa (EAIT) 

mērķi jaunā kontekstā: 
- māc šanās un pasniegšanas kvalitātes un to atbilst guma palielināšana;  
- absolventu nodarbinām bas veicināšana;  
- padar t iekļaujošu augstākās izgl t bas sistēmu;  
- EAIT konsolidācija: kop ga grādu struktūra un kred tpunktu sistēma, kop gi 
kvalitātes nodrošināšanas standarti un vadl nijas, sadarb ba mobilitātes veicināšanai, 
kā ar  kopējās programmas un grādi;  
Pieņemto politikas dokumentu pras bu iestrāde JVLMA darb bā: 
- pārstrādātie „Standarti un vadl nijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās 
izgl t bas telpā”;  
- Eiropas pieeja kop go programmu kvalitātes nodrošināšanai;  
- pārstrādātā ECTS lietotāja rokasgrāmata -  oficiāls EAIT dokuments.  
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Izvērtējot studiju programmas satura atbilstību Latvijas normatīvo aktu prasīb m un 
Eiropas augst k s izglītības telpas veidošanas rekomend cij m, ir konstatēts, ka īstenot s  
studiju virziena Mākslas  studiju programmas atbilst Latvijas normatīvo aktu prasīb m: 
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 (pras bas attiecas uz akadēmiskā doktora augstākās 
izgl t bas studiju programmu Muzikoloģija). 

2) Zinātniskās darb bas likums  
11.pants  Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtība  (pras bas attiecas uz akadēmiskā 
doktora augstākās izgl t bas studiju programmu Muzikoloģija). 

3) Ministru kabineta noteikumi: 

-  26.08.2014. Ministru kabineta noteikumi  Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu  (pras bas attiecas uz septiņām profesionālām bakalaura 
studiju programmām, divām profesionālām maģistra  studiju programmām), 
- 13.05.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.240 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 
standartu (pras bas attiecas uz vienu akadēmisko maģistra augstākās izgl t bas studiju 
programmu Mūzika ), 

- 02.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, 

pielikums Nr.1, 1. un 2. tabula   (pras bas, kas attiecas  uz studiju l meņiem, 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 pras bas 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  (pras bas attiecas uz akadēmiskā doktora 
augstākās izgl t bas 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 

augst k s izglītības telpas veidošanas rekomend cij m, t.i. 
1) Boloņas deklarācijai un  Boloņas procesa vadl nijām; 
Boloņas deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanai ir ieviesti kvalifikāciju izprotam bas 
veicināšanas instrumenti:  
-  piln bā ieviesta Eiropas kred tpunktu sistēma (ECTS) un ieviests Eiropas vienotā diploma 
pielikums (JVLMA par izcilu pieeju  Eiropas Kred tpunktu Pārneses sistēmas piemērošanā un 
diplomu pielikumu sagatavošanā un izdošanā Eiropas komisija ir piešķ rusi atzin bas z mi), 
- atbilstoši  Eiropas augstākās izgl t bas kvalitātes nodrošināšanas Standartu un vadl niju 
pras bām 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  
pras bām,  
- studiju programmu saturs ir sal dzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas 
lapas adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. 
Eiropas konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izgl t bas saturs  un kritēriji 
pamatojas uz Dublinas deskriptiem, 

- JVLMA kvalitātes vad bas sistēma tiek uzturēta un att st ta atbilstoši Eiropas izcilības modelim 
(EIM), 

- Lisabonas diplomatz šanas konvencija (1999) 

2) Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izgl t bā dokumentā Standarti un 

vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā noteikto pras bu 
stenošanai, 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 pamatvērt ba. Kvalitātes kritēriji ir trad cijas, izcil ba, starptautiskā 
atpaz stam ba, augstākā kvalifikācija, spēja nodrošināt izgl t bu valsts vajadz bām 
nepieciešamajiem speciālistiem, kuru zināšanas, prasmes un attieksmes atbilst valsts izgl t bas 
standartos noteiktajām pras bām un profesijas standartos formulētajām kompetencēm.  
 

JVLMA Studiju virziena Mākslas  un studiju programmu īstenošanas attīstības pl na 
aspekti konkurētspējas un eksportspējas nodrošin šanai    

- Kvalit te: resursi, ilgtspēja, sadarb ba 

 

KVALIT TE 

Kvalitātes mērķi: 
1) izgl tot  augstas raudzes mūziķus, horeogrāfus, mūzikas nozares pētniekus un nozares 
pedagogus, nodrošinot kvalitat vas studijas visu l meņu Mūzikas un skatuves mākslas, kā arī 
Nozares pedagogu izglītības daudzveid gajās studiju programmās, lai jaunie speciālisti būtu 
kompetenti, piepras ti, spētu iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū, būtu motivēti 
nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, izpētē, sekmētu laikmet gās mākslinieciskās 
jaunrades att st bu; 
2) kļūt par vienu no noz m gākajām mūzikas augstskolām Eiropā, nodrošinot studējošo un 
māc bspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, pētniec bā un izgl tojošajā 
darb bā. 
Mērķa sasniegšanas kritēriji 
studiju programmu  satura atbilst ba valsts izgl t bas standartiem, profesijas standartiem un 
iegūstamajai kvalifikācijai; 
 

 

http://www.polifonia-/
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Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma 

resursu atbilst ba studiju programmu stenošanai:  
studējošo atlases kritēriji plānoto studiju rezultātu sasniegšanai paredzētajā kvalitātē un laikā, 
studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti; 
docētāju atlases kritēriji un darb bas vērtēšanas sistēma; 
bibliotēkas fondi, telpas, apr kojums,  pakalpojumi; 
studējošo un docētāju mākslinieciski radošā un pētniec bas darba iespējas; 
e-studiju vides piedāvājums; 
profesionāļu iesaist šana praktisko nodarb bu un studiju kursu docēšanā 

studiju programmu ilgtspēja  
studiju virziena visu l meņu studiju programmas (B, M, D); 
ieinteresēto pušu (darba devēji, absolventi) iesaist šana studiju programmu att st bas plānošanā; 
docētāju profesionālās meistar bas pilnveide; 
ārvalstu docētāju iesaist šana studiju procesā; 
ārvalstu studentu piesaiste; 
studiju un prakses stenošanas vienot ba;  
studiju programmu kvalitātes iekšējais un ārējais novērtējums 

sadarb ba 

studentu un docētāju mobilitāte (ERASMUS un augstskolu apmaiņas); 
sadarb ba ar vietējām vidējās izgl t bas iestādēm; 
sadarb ba ar studiju programmu absolventiem (datubāze); 
sadarb ba ar darba devējiem; 
sadarb ba ar l dz gām studiju programmām Latvijā, Baltijā, Eiropā, pasaulē kop gu jautājumu 
risināšanā; 
akadēmiskā personāla svešvalodu zināšanas 

Mūžizgl t bas un tālākizgl t bas jomā 

Piedāvāt mūzikas un horeogrāfijas nozares speciālistu  profesionālajai pilnveidei kvalitat vas un 
piepras tas tālākizgl t bas programmas 

Izveidot efekt vu tālākizgl t bas pārvald bas sistēmu JVLMA, kas nodrošina vienotu izgl t bas 
mārketingu un akadēmisko struktūrvien bu ieinteresēt bu.  
Izmantot KM pēt jumu rezultātus tālākizgl t bas piedāvājuma sagatavošanā, atbilstošā cenu 
noteikšanā un mārketinga komunikācijā. 
Personu iepriekšējā izgl t bā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atz šana un 
studiju iespēju nodrošināšana.  
 

Studiju programmu attīstības pl na īstenošanas rezult ti 
JVLMA ir mūsdien gs profesionālo un akadēmisko studiju centrs, kas saist bā ar 

mākslinieciski radošo darb bu un pēt jumiem mākslas zinātnē, sniedz mūzikas, horeogrāfijas, 
mūzikas pedagoģijas nozares vairāku l meņu augstākās izgl t bas iespējas kā Latvijas,  tā ar  citu 
valstu iedz votājiem.  

JVLMA ir izšķiroša loma sabiedr bas kultūras trad ciju, mūzikas un horeogrāfijas 
izgl t bas, profesionālās mūzikas kultūras un kultūrvides att st bā.  
 JVLMA augstākā izgl t ba, mākslinieciski radošā darb ba un pētniec ba ir starptautiski 

atz ta, noz m ga valsts tēla daļa.  
 JVLMA l dzdarbojas izgl t bas kvalitātes pilnveidošanā. Pieaug profesionālā bakalaura, 
profesionālā un akadēmiskā maģistra, kā ar  doktora, tai skaitā profesionālā doktora studiju 
programmu piedāvājums, tiek att st tas tālākizgl t bas un mūžizgl t bas programmas.  

JVLMA akadēmiskajā darb bā ir ieviesti un tiek izmantoti vienotās kvalitātes vad bas 
principi.  

stenojot profesionālas bakalaura, akadēmiskas un profesionālas maģistra un doktora 
studiju programmas, kā ar  nodarbojoties ar māksliniecisko jaunradi un pētniec bu, JVLMA 
darb bas pamatprincipus nosaka: 
- trad cijas; 
- akadēmiskajā vidē un mijiedarb bā ar sociālajiem partneriem noteiktās tendences;  
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- spēja uztvert laikmeta tendences un fleksibli atsaukties uz piedāvātajiem izaicinājumiem; 
- Latvijas valstiskās att st bas intereses, kuras tiek izteiktas valsts pasūt juma veidā;  

- br vās konkurences izgl t bas tirgus, kuru veido maksātspēj gais piepras jums;  
- JVLMA spēja un ieinteresēt ba sniegt kvalitat vu pakalpojumu izgl t bas un inovāciju jomās; 
- akadēmiskā darba kvalitāte ir studiju, mākslinieciskās jaunrades un  zinātnes vienot bā;   

JVLMA pārvaldes darba un vad bas pamatu veido koleģialitātes princips stratēģisku 
lēmumu pieņemšanā un individuālas atbild bas princips par darb bu. Visu l meņu lēmumu 
pieņemšanā JVLMA iesaista sabiedr bas pārstāvjus un sociālos partnerus:  
 studiju, mākslinieciskā un pētniec bas darba pilnveidē un att st bā;  
 iekšējās kvalitātes vad bas pilnveidē; 
 akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistar bas pilnveidē;  
 valsts kultūras att st bas vajadz bām atbilstošu izgl totu, prasm gu un radošu speciālistu 
sagatavošanas pilnveidē; 
 starptautiskās sadarb bas sekmēšanā un mobilitātes veicināšanā;  
 finansējuma un infrastruktūras nodrošināšanā 

 

Kultūras kapit la resursu ilgtspējīgas izmantošanas rezult ti 
JVLMA Latvijā ir vien gā augstākās izgl t bas institūcija, kas  steno unikālas mūzikas un 

horeogrāfijas jomas 13 studiju programmas, kuru satura apguves galvenais princips ir studiju un 
prakses vienot ba. Prakses ietvaros JVLMA visā Latvijā piedāvā dažādu mūzikas žanru, stilu un 
dal bnieku sastāva koncertus (simfoniskās mūzikas, kora mūzikas, kamermūzikas - akadēmiskā, 
džeza, senā, tradicionālā mūzika - koncerti, operstudijas izrādes), koncertlekcijas, kā ar  
horeogrāfiskus uzvedumus. Koncertprakses pasākumos piedalās gan talant gi un radoši jaunieši - 

topošie profesionālie mūziķi, kuri jau studiju laikā ir pierād juši sevi kā augstas raudzes mūziķi, kuri 
jau ir sasnieguši augstus mākslinieciskos rezultātus konkursos, skatēs festivālos gan Latvijā, gan 
starptautiskajos projektos, gan JVLMA māc bspēki - izcili atskaņotājmākslinieki, diriģenti, 
komponisti, baletdejotāji.  

Izmantojot JVLMA radošos cilvēkkapitāla (studenti, māc bspēki) resursus daudzveid gu 
māksliniecisko projektu stenošanai Latvijas reģionos, tiek nodrošināta iespēja: 1) veidot un att st t 
labvēl gu kultūras un iekļaujošu dz ves vidi, kam būs noz m ga loma iedz votāju person bas 
izaugsmei; 2) piesaist t cilvēkresursus, lai att st tu konkurētspēj gu uzņēmējdarb bu, tostarp ar  
att st t lauku tūrisma aktivitātes.  

 Lai sadarb ba starp JVLMA un pašvald bām būtu juridiski korekta, starp JVLMA un 
konkrētu pašvald bu ir noslēgti sadarb bas l gumi. Mākslinieciskajām aktivitātēm piešķirtais 
finansējums tiek izlietots mēķtiec gi, ir nodrošināta konkrēta pasākuma norišu atbilstoša 
dokumentārā uzskaite un finanšu izlietojums, nodrošināts finanšu izlietojuma caursp d gums, 
māksliniecisko projektu stenošanas rezultāti tiek atspoguļoti medijos un konkrēta pasākuma norises 
vietas institūcijas un JVLMA interneta mājas lapā. 

 

Studiju rezult ti 
           Izcilu māc bspēku – radošo mākslinieku un zinātnieku vad bā ir nodrošinātas kvalitat vas 
izgl t bas ieguves iespējas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās studējošajiem, 
izmantojot augstvērt gu, mūsdien gu apr kojumu, kā ar  e - vides studiju tehnoloģijas, kas sekmē 
konkurētspēj gu rezultātu sasniegšanu: 
          Studiju programmu saturs ir veidots, balstoties uz darba tirgus pras bām Latvijas un Eiropas 
kontekstā, ievērojot profesiju standarta pras bas;   

         Ir rad tas iespējas ECTS pras bām atbilstoša satura apguve patstāv gajā darbā,  izmantojot 
augstvērt gu, mūsdien gu apr kojumu, kā ar  e - vides studiju tehnoloģijas; 
         Izveidota studējošo un personāla latviešu valodas un svešvalodu kompetenču (tostarp 
akadēmiskās runas un rakstu valodas) uzlabošanas atbalsta sistēma;  

Atbalst ta studiju kursu sagatavošana un vad šana angļu valodā vai citās Eiropas 
Savien bas plaši lietotās valodās, kas ļauj paplašināt studiju piedāvājumu svešvalodās, stimulēt 
maģistra darbu sagatavošanu svešvalodās; 
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Uzsākta ārvalstu reflektantu piesaistes kampaņa kaimiņvalst s; 
 Tiek maksimāli izmantotas studējošo mobilitātes programmas un veicināta labāko 

studējošo l dzdal ba tajās; 
Tiek rūp gi sekots Eiropas augstākās izgl t bas procesiem un iegūtās atziņas tiek 

izmantotas JVLMA att st bai; 
Uzsāktas veidot kopējas programmas ar ārvalstu augstskolām; 

   Tiek atbalst ta studējošo prakse ārzemēs kā konkurētspējas nodrošināšanas elements 
mūziķa karjeras veidošanā; 

Ir palielināta profesionālo studiju kursu akadēmiskā personāla atbild ba par absolventu 
tālākās karjeras iespējām un viņu prasmju atbilst bu Latvijas un Eiropas darba tirgus pras bām; 

Ir veikts absolventu tālākās karjeras monitorings un anal zi, studējošie tiek informēti par 
anal zes rezultātiem; 

Veicināta ārvalstu augstskolu akadēmiskā personāla piesaiste studiju kursu vad šanā;  
Nodrošināta studiju un prakses darba vienot ba, sadarbojoties ar valsts un citām 

institūcijām, veicināta kultūrvides att st ba reģionos;  
Stiprināta saikne starp pamata un vidējās pakāpes izgl t bas  iestādēm, veicinot interesi 

par studijām JVLMA, tādejādi ir nodrošināts uzņemšanas konkurss, organizētas māc bu priekšmetu 
olimpiādes, skates, konkursi nacionālajā un starptautiskajā l men ; 

Atbalst ta akadēmiskā personāla mobilitāte kā viena no būtiskākajiem 
priekšnosac jumiem tā atjaunošanai un profesionālajai pilnveidei, panākot, ka vismaz 5 % no 

akadēmiskā personāla lasa lekcijas ārvalstu partneraugstskolās; 
Plānojot akadēmiskā personāla darba slodzes, nodrošināta normat vajos aktos 

paredzētās akadēmiskā un radošā/zinātniskā darba apjoma attiec bas, tādejādi sekmējot 
mākslinieciskā un zinātniskā potenciāla att st bu (t.sk. augstas kvalitātes māc bu grāmatu un 
metodisko materiālu veidošana, JVLMA docētāju meistarklašu organizēšana, konsultāciju 
sniegšana, radoši mākslinieciskā pilnveide); 

Studējošajiem un akadēmiskajam personālam ir nodrošināta pieeja mūsdien gām 
tehnoloģijām un studiju literatūrai.  
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IV. Studiju virziena Mākslas pašnov rt juma pielikumi 

1. Studiju programmu uzskait jums, nor dot to apjomu kred tpunktos, studiju veidu, 
formu, tai skait  atseviš i nor dot t lm c bu, stenošanas valodu un vietu, ieg stamo 
gr du, gr du un profesion lo kvalifik ciju vai profesion lo kvalifik ciju. 
Studiju 

programma/izgl t bas 
programmas kods 

Apjoms 

LV/ECTS 

kred tpunk
tos 

Studiju 

veids/ 

forma 

 

Valoda 

Vieta 

 

Ieg stamais 

gr ds 

Ieg stam  profesion l  

kvalifik cija 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

Instrument l  

 m zika (42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

kl tiene 

Latviešu R ga, 
Krišj a 
Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesion lais 
bakalaura gr ds 
m zik  

Instrumenta m zi is  
(specialit tes 
nosaukums atbilstošs 
apg tajai 
specializ cijai – piem:, 

pianists, vijolnieks, 

trompetists, r elnieks 
u.c.) 

Diri šana 

(42212 ) 

160/240 Pilna 

laika/ 

kl tiene 

Latviešu R ga, 
Krišj a 
Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesion lais 
bakalaura gr ds 
m zik  

Diri ents 

Vok l  m zika 

(42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

kl tiene 

Latviešu R ga, 
Krišj a 
Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesion lais 
bakalaura gr ds 
m zik  

Vok lists 

Kompoz cija 

(42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

kl tiene 

Latviešu R ga, 
Krišj a 
Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesion lais 
bakalaura gr ds 
m zik  

Komponists 

M zikas v sture 
un 

teorija  (42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

kl tiene 

Latviešu R ga, 
Krišj a 
Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesion lais 
bakalaura gr ds 
m zik  

Muzikologs 

Horeogr fija 

(42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

kl tiene 

Latviešu R ga, 
Krišj a 
Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesion lais 
bakalaura gr ds 
horeogr fij  

Horeogr fs 

M zika un 
skatuves  

m ksla 
apakšprogramma 

Skaņu režija  
(42212) 

160/240 Pilna 

laika/ 

kl tiene 

Latviešu R ga, 
Krišj a 
Barona iela 

1, LV-

1050 

Profesion lais 
bakalaura gr ds 
m zik  

Ska u režisors 
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Studiju 

programma/izgl t bas 
programmas kods 

Apjoms 

LV/ECTS 

kred tpunk
tos 

Studiju 

veids/ 

forma 

 

Valoda 

Vieta 

 

Ieg stamais 

gr ds 

Ieg stam  profesion l  

kvalifik cija 

Profesion l s maģistra studiju programmas 

M zika (47212) 80/120 Pilna 

laika/ 

kl tiene 

Latviešu R ga, 
Krišj a 
Barona 

iela 1, 

LV-1050 

Profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

nav 

Horeogr fija 
(47212) 

80/120 Pilna 

laika/ 

kl tiene 

Latviešu R ga, 
Krišj a 
Barona 

iela 1, 

LV-1050 

Profesion lais 
ma istra gr ds 
horeogr fij  

nav 

Akad misk  
maģistra  
studiju  

programma 

M zika (45212) 

80/120 Pilna 

laika/ 

kl tiene 

Latviešu R ga, 
Krišj a 
Barona 

iela 1, 

LV-1050 

Akad miskais 

gr ds: 
humanit ro 
zin t u 
ma istra gr ds 
m ksl  

 

nav 

Doktora  

studiju  

programma 

Muzikolo ija 

(51212) 

144/216 Pilna 

laika/ 

kl tiene 

Latviešu R ga, 
Krišj a 
Barona 

iela 1, 

LV-1050 

P c 
promocijas 

darba 

aizst v šanas 
tiek pieš irts 
m kslas 
zin t u 
doktora 

zin tniskais 
gr ds 

 

nav 

 

 

  



734 

 

2. Studiju virziena stenošan  iesaist t  akad misk  person la uzskait jums, nor dot t  
kvalifik ciju un pien kumus, k  ar  studiju programmu un t s da u, kuru katrs no 
akad misk  person la steno 
V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras 

kompetenc  
nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Klavieru katedras doc t ji 
Juris Kalnciems Pianists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 
klaviersp les 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

 

Instrumenta 

sp les skolot ju 
katedra 

Prof.bak. stud. progr. 

Profesion lo m zikas 
priekšmetu skolot js 

klaviersp les skolot ja 
specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju kursi 

Sergejs Osokins Pianists, 

Dr.art. 

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 
klaviersp les 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

 

Arnis Zandmanis Pianists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 
klaviersp les 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Ventis Zilberts Pianists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 
klaviersp les 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

 

Instrumenta 

sp les skolot ju 
katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 

skolot js klaviersp les 
skolot ja specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Toms Ostrovskis Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docents Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 
specializ cija 
klaviersp le 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Instrumenta 

sp les skolot ju 
katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 

skolot js klaviersp les 
skolot ja specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi 

Visp r jo klavieru 
katedra 

Prof.bak. stud. progr. 

St gu instr., Vok l  
m zika, M zikas 
v sture un teorija 

Oblig tie 
studiju 

kursi 

Juris Žvikovs Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docents Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

Instrumenta 

sp les skolot ju 
katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 

skolot js klaviersp les 
skolot ja specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi 

rģe u klase 

T livaldis Deksnis r elnieks, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

profesors Klavieru katedra Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika 
specializ cija r lsp le, 

Prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

specializ cija r eļsp le 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Vita Kalnciema r elnieks, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

profesore Klavieru katedra  Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika 
specializ cija r lsp le, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

specializ cija r eļsp le 

 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi, 

ierobežot s 
izv les 

studiju kursi, 

ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Larisa Bulava r elnieks, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesore 

Klavieru katedra  Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika 
specializ cija r lsp le, 

Prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

specializ cija r eļsp le 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Kristīne Adamaite r elnieks, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Klavieru katedra  Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika 
specializ cija r lsp le, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

specializ cija r eļsp le 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi, 

ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Akordeona sp le 
Jurijs Rižovs Akordeonists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docents Klavieru katedras 

akordeona klase 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrument l  
m zika akordeona 

sp les specializ cija, 
prof. ma istra stud. 

progr. M zika 
akordeona sp les 

specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi 

 

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

Instrumenta 

sp les skolot ju 
katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 
skolot js akordeona 

sp les skolot ja 

specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi 

Art rs Noviks Akordeonists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektors Klavieru katedra Prof. bak. stud. 

progr. Instrument l  
m zika akordeona 

sp les specializ cija, 
prof. ma istra stud. 

progr. M zika 
akordeona sp les 

specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi 

 

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

 

Visp r jo klavieru katedra 
Normunds Vīksne Pianists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

profesors Visp r jo klavieru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

iz emot specializ ciju 
klaviersp le, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

specializ cijas, iz emot 
specializ ciju 
klaviersp le 

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi Kameransamb a 
un 

klavierpavad juma 
katedra 

Instrumenta 

sp les skolot ju 
katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 

skolot js klaviersp les 
skolot ja specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi 

J nis Matulis Pianists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

asoc. 
profesors 

Visp r jo klavieru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

iz emot specializ ciju 
klaviersp le 

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi 

Maija Sīpola Pianists, 

Dr.art. 

asoc. 

profesors 

Visp r jo klavieru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

iz emot specializ ciju 
klaviersp le 

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi 

Vita V riņa Pianists, 

Dr.art. 

docente Visp r jo klavieru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

iz emot specializ ciju 
klaviersp le 

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Ieva Dz rve Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Visp r j  klavieru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

iz emot specializ ciju 
klaviersp le 

Oblig tie 
studiju kursi 

Solvita Vanaga Pianists, 

r elnieks, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Visp r j  klavieru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

iz emot specializ ciju 
klaviersp le 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

Kameransamb a un klavierpavadījuma katedra 
Aldis Liepiņš Pianists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

profesors Kameransamb a un 
klavierpavad juma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

kameransamb a 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi 

J nis Ma eckis Pianists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

profesors Klavieru katedra  Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

kameransamb a 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi 

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

Kameransamb a un 
klavierpavad juma 

katedra 

Instrumenta sp les 
skolot ju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 

skolot js klaviersp les 
skolot ja specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju 

kursi 

Gunta Rasa Pianists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

profesore Kameransamb a un 
klavierpavad juma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

kameransamb a 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Dace K ava Pianists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

asoc. 

profesore 

Kameransamb a un 
klavierpavad juma 

katedra, 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

kameransamb a 
specializ cija, 

koncertmeistara darbs 

ar studiju programmas 

Diri šana 
stud jošajiem 

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi 

Herta Hansena Pianists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

asoc. 

profesore 

Kameransamb a un 

klavierpavad juma 
katedra, 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

kameransamb a 
specializ cija, 

koncertmeistara darbs 

ar studiju programmas 

Instrument l  m zika 

stud jošajiem 

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi 

M rtiņš Zilberts Pianists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

docents Kameransamb a un 
klavierpavad juma 

katedra,  

 

 

 

 

 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klaviersp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

kameransamb a 
specializ cija, 

koncertmeistara darbs 

ar studiju programmas 

Diri šana 
stud jošajiem 

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi 

Inese Milzar ja Vijolnieks, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

lektore Kameransamb a un 
klavierpavad juma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
vijo sp les 

specializ cija, 
prof. ma istra stud. 

progr. M zika 
kameransamb a 
specializ cija  

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi 

Lelde Tīrele Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Kameransamb a un 
klavierpavad juma 

katedra,  

 

 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
kameransamb a, 

klavierpavad juma 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

kameransamb a 
specializ cija, 

koncertmeistara darbs  

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Stīgu instrumentu katedra 
Eva Bindere Vijolnieks, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

asoc. 

profesore 

St gu instrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
vijo sp les 

specializ cija 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

vijo sp les 
specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju 

kursi  

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

Agne Spr dža Čellists, 
profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

asoc. 

profesore 

St gu instrumentu 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika 
specializ cija Čella 

sp le, 

Prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

specializ cija St gu 
kvartets 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

 

Arigo Štr ls Altists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

profesors St gu instrumentu 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika 
specializ cija Alta 

sp le, 

Prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

specializ cija Alta 

sp le 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Instrumenta sp les 
skolot ju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 
skolot js alta sp les 

skolot ja specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi 

Ligita Zemberga Čellists, 
profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

asoc. 

profesore 

St gu instrumentu 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika 
specializ cija Čella 

sp le 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

In ra Brīnuma Altists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik   

docente St gu instrumentu 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika 
specializ cija Alta 

sp le, 
Prof. ma istra stud. 

progr. M zika 
specializ cija Alta 

sp le 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Di na Ozoliņa Čellists, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docente St gu instrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
čella sp les 

specializ cija, 
prof. ma istra stud. 
progr. M zika čella 
sp les specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Sandis Šteinbergs Vijolnieks, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

docents St gu instrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
vijo sp les 

specializ cija, 
prof. ma istra stud. 

progr. M zika 
vijo sp les 

specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju 

kursi  

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

Ter ze Zīberte-

Ijaba 

Vijolnieks, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

docente St gu instrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
vijo sp les 

specializ cija, 
prof. ma istra stud. 

progr. M zika 
vijo sp les 

specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju 

kursi  

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

Instrumenta sp les 
skolot ju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 
skolot js vijo sp les 

skolot ja specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju kursi 

Sanita Zariņa Vijolnieks, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

lektore St gu instrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
vijo sp les 

specializ cija, 
prof. ma istra stud. 
progr. M zika St gu 

kvarteta specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi  

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

 

Kokles sp le 
Teiksma Jansone Kokl t js, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

docente St gu instrumentu 
katedras kokles 

klase 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika 
specializ cija  

kokles sp le, prof. 

ma istra stud. progr. 
M zika 

specializ cija  
kokles sp le 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

 

Instrumenta sp les 
skolot ju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 

skolot js kokles sp les 
skolot ja specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju kursi 

  



741 

 

V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

P šaminstrumentu katedra 

Koka p šaminstrumentu klase 
Artis Sīmanis Saksofonists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

profesors P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrument l  
m zika saksofona 

sp les specializ cija, 
prof. ma istra stud. 

progr. M zika 
saksofona sp les 

specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

Instrumenta sp les 
skolot ju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 
skolot js saksofona 

sp les skolot ja 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi 

Imants Sneibis Flautists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

profesors P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
flautas sp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika flautas 

sp les specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi  

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

Arvīds Kazlausks Saksofonists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

docents P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
saksofona sp les 

specializ cija, 
prof. ma istra stud. 

progr. M zika 
saksofona sp les 

specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Guntis Kuzma Klarnetists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

docents P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
klarnetes sp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika klarnetes 

sp les specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Ilona Meija Flautists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

docente P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
flautas sp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika flautas 

sp les specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

 

Ilze Urb ne Flautists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

docente P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
flautas sp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika flautas 

sp les specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

 



742 

 

V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

J nis Semjonovs Fagotists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

lektors  P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
fagota sp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika fagota  

sp les specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Ainars Šablovskis Saksofonists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

lektors P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
saksofona sp les 

specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Egils Upatnieks Obojists, 

profesion lais 
ma istra 
gr ds m zik  

lektors P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
obojas sp les 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Met la p šaminstrumentu klase 
J nis Retenais Tubists/ 

eifonists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesors 

 

 

P šam- 

instrumentu katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
tubas/eifonija sp les 

specializ cija, 
prof. ma istra stud. 

progr. M zika 
tubas/eifonija sp les 

specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 
Viesturs 

V rdaunis 

Mežradznieks, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docents 

 

P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
mežraga sp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika mežraga 

sp les specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

 

Gatis Evelons Mežradznieks, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektors 

 

P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
mežraga sp les 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. progr. 
M zika mežraga sp les 

specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Instrumenta sp les 
skolot ju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 
skolot js mežraga 
sp les skolot ja 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi 

Sitaminstrumentu sp le 

Edgars 

Saksons 

Sitam-

instrument lists, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesors 

 

P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
sitaminstrumentu sp les 

specializ cija, 
prof. ma istra stud. progr. 
M zika sitaminstrumentu 

sp les specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Instrumenta sp les 
skolot ju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 

skolot js klaviersp les 
skolot ja specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi 

  



743 

 

 

 

V rds, uzv rds 

Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Rihards 

Za upe 

Sitam-

instrument lists, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektors  

 

P šaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  m zika 
sitaminstrumentu 

sp les specializ cija, 
prof. ma istra stud. 

progr. M zika 
sitaminstrumentu 

sp les specializ cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

Instrumenta sp les 
skolot ju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesion lo 
m zikas priekšmetu 

skolot js klaviersp les 
skolot ja specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju kursi 

Džeza m zikas katedra 
Indriķis 
Veitners 

Klarnetists/ 

saksofonists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docents 

 

Džeza m zikas 
katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrument l  
m zika džeza 

m zikas 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika džeza 

m zikas 
specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Andreja 

Jevsjukovs 

M zikas 
skolot js/ it rists
, profesion lais 
ma istra gr ds 
m zikas 
pedago ij  

lektors Džeza m zikas 
katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrument l  
m zika džeza 

m zikas 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika džeza 

m zikas 
specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Madars 

Kalniņš 

Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektors  Džeza m zikas 
katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrument l  
m zika džeza 

m zikas 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika džeza 

m zikas 
specializ cija 

 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

  



744 

 

V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Sen s m zikas katedra 
Aina 

Kalnciema 

Pianists, 

klaves nists, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesore 
Sen s m zikas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika 
specializ cija 
Klaviersp le, 

secializ cija Klaves na 
sp le 

prof. ma istra stud. progr. 
M zika specializ cija 

Klaves na sp le 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi, 

ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

M ris Kupčs Diri ents, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesors 
Sen s m zikas 

katedra, M zikas 
tehnolo iju katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika, 
Vok l  m zika 

specializ cijas V sturisko 
instrumentu sp le, Sen  

m zika 

prof. ma istra stud. progr. 
M zika specializ cija 

Sen  m zika 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi, 

ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Guntars 

Pr nis 

Diri ents, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesors 
Sen s m zikas 
katedra, r e u 

klase 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika, 
Vok l  m zika 

specializ cijas V sturisko 
instrumentu sp le, Sen  

m zika 

prof. ma istra stud. progr. 
M zika specializ cija 

Sen  m zika 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi, 

ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Agnese 

Kanniņa-

Liepiņa 

Vijolnieks, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docente Sen s m zikas 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika, 
specializ cijas V sturisko 
instrumentu sp le, Sen  

m zika 

prof. ma istra stud. progr. 
M zika specializ cija 

Sen  m zika 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi, 

ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Kristīne 
Stumbure 

Flautists/blokflau

tists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore  

 

Sen s m zikas 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrument l  m zika, 
specializ cijas V sturisko 
instrumentu sp le, prof. 

ma istra stud. progr. 
M zika specializ cija 

Sen  m zika, 
prof. bak.stud. progr. 

Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi, 

ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Oblig t s 
da as 

m zikas 
profesion lie 
studiju kursi 

  



745 

 

V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Instrumentu sp les skolot ju katedra (akad miskajos amatos nav iev l ti),  doc t ju sast vu veidoja citu katedru 
doc t ji, skat t konkr taj s katedr s – st gu instrumentu, klavieru, p šaminstrumentu un visp r jo klavieru katedr s)  

Kora diriģ šanas katedra 
Aira Birziņa Diri ents, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc.profesore Kora diri šanas 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diri šana kora 

diri šanas 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika kora 

diri šanas 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Sigvards 

K ava 

Diri ents, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesors 
Kora diri šanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diri šana kora 

diri šanas 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika kora 

diri šanas 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Arvīds 
Platpers 

M zikas 
skolot js/ 
diri ents, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesors 
Kora diri šanas 
katedra, m zikas 
skolot ju katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diri šana kora 

diri šanas 
specializ cija, 

Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js kora 

diri šanas 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Romans 

Vanags 

M zikas 
skolot js/ 
diri ents, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesors 
Kora diri šanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diri šana kora 

diri šanas 
specializ cija, 

Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js kora 

diri šanas 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Andris 

Veismanis 

Diri ents, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docents  Kora diri šanas 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diri šana kora 

diri šanas 
specializ cija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika kora 

diri šanas 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Jaņis Baltiņš Diri ents, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docents Kora diri šanas 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diri šana, Visp r j s 
izgl t bas m zikas 

skolot js  kora 

diri šanas 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

M rtiņš 
Kliš ns 

Diri ents, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docents Kora diri šanas 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diri šana, Visp r j s 
izgl t bas m zikas 

skolot js  kora 

diri šanas 
specializ cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

  



746 

 

V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Kora diriģ šanas katedra 

Dzied šanas klase 

Ansis Sauka Vok lists, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docents Kora diri šanas 
katedra  

Prof. bak. stud. progr. 

Diri šana 
apakšprogramma Kora 

diri šana, 
Studiju programma 

Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js,  

specializ cijas 
r eļsp le, Kokles 

sp le 

Oblig tie 
studiju kursi 

Ieva 

J kabsone 

Vok lists, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Kora diri šanas 
katedra  

Prof. bak. stud. progr. 

Diri šana 
apakšprogramma Kora 

diri šana, 
Studiju programma 

Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js 

Oblig tie 
studiju kursi 

Orķestra diriģ šanas katedra 
Viesturs Gailis Diri ents, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

profesors Or estra 
diri šanas katedra, 

Vok l s katedras 
operdzied šanas 

klase 

Prof. bak. stud. progr. 

Vok l  m zika, 

Diri šana,  

Prof. ma . stud. progr. 
M zika specializ cija 
Or estra diri šana 

Oblig tie 
studiju kursi 

Oblig tie 
studiju kursi 

un prakse 

Ierobežot s 

izv les 
studiju kursi 

J nis Puriņš Trompetists/or e
stra diri ents, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesors 
Or estra 

diri šanas katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diri šana,  

Prof. ma . stud. progr. 
M zika specializ cija 
Or estra diri šana 

Oblig tie 
studiju kursi 

un prakse 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

M rtiņš 
Ozoliņš 

Diri ents, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docents Or estra 
diri šanas katedra  

Prof. bak. stud. progr. 

Diri šana,  

Prof. ma . stud. progr. 
M zika specializ cija 
Or estra diri šana 

Oblig tie 
studiju kursi 

Oblig tie 
studiju kursi 

un prakse 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Vok l  katedra 
Lilija 

Greid ne 

Vok lists, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

profesore Vok l  katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vok l  m zika  m zika 
prof. ma istra stud. progr. 

M zika, specializ cijas 

Kamerdzied šana, 
Operdzied šana 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Andžella Goba Vok liste, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesore 
Vok l  katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vok l  m zika  m zika 
prof. ma istra stud. progr. 

M zika, specializ cijas 

Kamerdzied šana, 
Operdzied šana 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Kristīne 
Gailīte 

Vok liste, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docente Vok l  katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vok l  m zika  m zika 
prof. ma istra stud. 

progr. M zika, 
specializ cijas 

Kamerdzied šana, 
Operdzied šana 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

 

Zigrīda 
Krīgere 

Vok liste, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docente Vok l  katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vok l  m zika,  prof. 

ma istra stud. progr. 
M zika, 

specializ cijas 

Kamerdzied šana 
Operdzied šana 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

 

Antra 

Jankava 

Vok liste, 
profesion lais 

ma istra gr ds 
m zik  

lektore Vok l  katedra Prof. bak.stud. 

progr. Vok l  
m zika,  prof. 

ma istra stud. 
progr. M zika, 
specializ cijas 

Kamerdzied šana 
Operdzied šana 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

 

Krišj nis 
Norvelis 

Vok lists, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektors Vok l  katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vok l  m zika,  prof. 

ma istra stud. progr. 
M zika, 

specializ cijas 

Kamerdzied šana 
Operdzied šana 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Aira R r ne Vok liste, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Vok l  katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vok l  m zika,  prof. 

ma istra stud. progr. 
M zika, 

specializ cijas 

Kamerdzied šana 
Operdzied šana 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

 

Kompozīcijas katedra 
Juris Karlsons Komponists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

profesors Kompoz cijas 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Kompoz cija, 
prof. ma istra stud. 

progr. M zika 
specializ cija 
Kompoz cija 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

 

Selga Mence Komponists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

profesore Kompoz cijas 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Kompoz cija, 
Kora diri šana, 

Visp r j s izgl t bas 

m zikas skolot js, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 
specializ cija 
Kompoz cija 

 

Oblig tie 
studiju kursi  

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Andris 

Vecumnieks 

Komponists/ 

diri ents, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

asoc. 

profesors 
Kompoz cijas 

katedra,  

or estra diri šanas 
katedra, 

muzikolo ijas 
katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  

Instrument l  
m zika 

Kompoz cija, 
Diri šana, 

M zikas v sture un 
teorija, 

Prof. ma istra. stud. 
progr. M zika 

specializ cija 
Or estra diri šana, 

apakšprogramma 
Kompoz cija 

Oblig tie 
studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi, 

br v s 
izv les 

studiju kursi 

Rolands 

Kronlaks 

Komponists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

docents Kompoz cijas 
katedra,  

M zikas 
tehnolo iju katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Kompoz cija, 
Skaņu režija, 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 
specializ cija 
Kompoz cija 

Oblig tie 
studiju 

kursi  

Ierobežot s 
izv les 
studiju 

kursi 

Horeogr fijas katedra 
Zita Errsa Baletdejot js, 

horeogr fs 
profesion lais 
ma istra gr ds 
horeogr fij  

asoc. 

profesore 
Horeogr fijas 

katedra 

Prof. bak.stud. 

progr. 

Horeogr fija, 

prof. ma istra stud. 
progr. Horeogr fija 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les 

studiju kursi 

Regīna 
Kaupuža 

Horeogr fs, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
horeogr fij   

docente Horeogr fijas 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Horeogr fija,  

 

 

prof. ma istra stud. 
progr. Horeogr fija 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Janīna 
Martinsone 

Horeogr fs, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
horeogr fij  

docente Horeogr fijas 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Horeogr fija,  

 

prof. ma istra stud. 
progr. Horeogr fija 

 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 
Valda 

Vidzemniece 

Horeogr fs, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
horeogr fij  

docente Horeogr fijas 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Horeogr fija,  

prof. ma istra stud. 
progr. Horeogr fija 

Oblig t s 
da as 

profesion lie 
studiju kursi 

Ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras 

kompetenc  
nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

M zikas tehnoloģiju katedra 
Andris ze Ska u režisors docents M zikas 

tehnolo iju 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

M zika un skatuves 
m ksla 

apakšprogramma 
Skaņu režija 

Oblig tie studiju 
kursi, prakse  

Muzikoloģijas katedra 
Anda Beit ne Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikolo ijas 
katedra, 

etnomuzikolo ijas 
klase 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas 

M zikas v sture un 
teorija 

apakšprogramma 
Etnomuzikolo ija, 

Akad misk s 
ma istra studiju 

programma M zika,  

Akad misk  doktora 
studiju programma 

Muzikolo ija 

Oblig tie studiju 
kursi 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstr de 
un literat ras 

studijas, 

specializ cijas 
profilkursi 

M rtiņš Boiko Muzikologs, 

Dr.philol. 

profesors Muzikolo ijas 
katedra, 

etnomuzikolo ijas 
klase 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas 

M zikas v sture un 
teorija 

apakšprogramma 
Etnomuzikolo ija, 

Akad misk s 
ma istra studiju 

programma M zika, 

 

Akad misk  doktora 
studiju programma 

Muzikolo ija 

 

Oblig tie studiju 
kursi 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstr de 
un literat ras 

studijas, 

specializ cijas 
profilkursi 

Lolita 

F rmane 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikolo ijas 
katedra 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas 

Akad misk s 
ma istra studiju 

programma 

M zika,  

Akad misk  
doktora studiju 

programma 

Muzikolo ija 

 

 

Oblig tie 
studiju kursi 

Oblig tie 
studiju kursi 

un ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstr de 
un literat ras 

studijas, 

specializ cijas 
profilkursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras 

kompetenc  
nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Ilma 

Grauzdiņa 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikolo ijas 
katedra 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas, prof. 

ma istra stud. 
progr. M zika 

Akad misk s 
ma istra studiju 

programma 

M zika,  

Akad misk  
doktora studiju 

programma 

Muzikolo ija 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

Oblig tie 
studiju kursi 

un ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstr de 
un literat ras 

studijas, 

specializ cijas 
profilkursi 

 
Je ena 

ebedeva 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikolo ijas 
katedra 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas, prof. 

ma istra stud. 
progr. M zika 

Akad misk s 
ma istra studiju 

programma 

M zika,  

Akad misk  
doktora studiju 

programma 

Muzikolo ija 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

Oblig tie 
studiju kursi 

un ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstr de 
un literat ras 

studijas, 

specializ cijas 
profilkursi 

 

Georgs Pel cis Muzikologs, 

Dr.art. 

profesors Muzikolo ijas 
katedra 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas, prof. 

ma istra stud. 
progr. M zika 

Akad misk s 
ma istra studiju 

programma 

M zika,  

Akad misk  
doktora studiju 

programma 

Muzikolo ija 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

Oblig tie 
studiju kursi 

un ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

 

Promocijas 

darba izstr de 
un literat ras 

studijas, 

specializ cijas 
profilkursi 

J nis Kudiņš Muzikologs, 

Dr.art. 

asoc. 

profesors 

Muzikolo ijas 
katedra 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas, prof. 

ma istra stud. progr. 
M zika 

Akad misk s 
ma istra studiju 

programma M zika 

Oblig tie studiju 
kursi 

 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras 

kompetenc  
nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Baiba 

Jaunslaviete 

Muzikologs, 

Dr.art. 

asoc. 

profesore 
Muzikolo ijas 

katedra 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas, prof. 

ma istra stud. progr. 
M zika 

Akad misk s 
ma istra studiju 

programma M zika 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

Oblig tie 
studiju kursi 

un ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

 

J lija Jon ne  Muzikologs, 

Dr.art. 

lektore Muzikolo ijas 
katedra 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

 

Baiba 

Kurpniece 

Muzikologs, 

humanit ro 
zin t u ma istra 
gr ds m ksl  

lektore Muzikolo ijas 
katedra 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

Ieva 

Rozenbaha 

Muzikologs, 

humanit ro 
zin t u ma istra 
gr ds m ksl  

lektore Muzikolo ijas 
katedra 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas 

Oblig tie 
studiju kursi 

 

 
Ieva Tihovska Muzikologs, 

humanit ro 
zin t u ma istra 
gr ds m ksl  

docente Muzikolo ijas 
katedras 

etnomuzikolo ijas 
klase 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas 

M zikas v sture un 
teorija 

apakšprogramma 
Etnomuzikolo ija 

Oblig tie 
studiju kursi, 

prakse 

 

 

 

 
Zane Šmite Muzikologs, 

humanit ro 
zin t u ma istra 
gr ds m ksl  

lektore Muzikolo ijas 
katedras 

etnomuzikolo ijas 
klase 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas 

M zikas v sture un 
teorija 

apakšprogramma 
Etnomuzikolo ija 

Oblig tie 
studiju kursi, 

prakse 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras 

kompetenc  
nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

da a 

Koncertmeistaru katedra 
Je ena 
Bugajenko 

Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore  Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 
 

Oblig tie studiju 
kursi 

Ilze Dz rve Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 
 

Oblig tie studiju 
kursi 

Ieva Dz rve Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 
 

Oblig tie studiju 
kursi 

Agnese Egliņa Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 
 

Oblig tie studiju 
kursi 

Veneta 

Miķelsone 

Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 
 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Sanita 

Glazenburga 

Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 
 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Ilze Nakase Pianists, 

profesion lais 

ma istra gr ds 
m zik  

lektore  Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 
 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Inguna Puriņa Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra, visp r j  
klavieru katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi, 
prof. bak. stud. progr. 

Instrument l  
m zika, iz emot 

klaviersp les 
specializ ciju   

 

Oblig tie studiju 

kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

 

Oblig tie studiju 
kursi 

 

 



753 

 

V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas da a 

Ilze Dzenīte Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Zoja S ivkina Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Dzīntra 
Vīcupe 

Pianists, 

profesion lais 

ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

koncertmeistares 

pien kumi 

Oblig tie studiju 
kursi 

Antra Vīksne Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Nat lija 
Zandmane 

Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Liene Andreta 

Kalnciema 

Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Veronika 

Rinkule 

Pianists, 

profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. ma istra 
studiju programm s 

koncertmeistares 

pien kumi 

Oblig tie studiju 
kursi un 

ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

M zikas skolot ju katedra 
Dace Medne Psihologs, 

Dr.ped. 

asoc. 

profesore 

M zikas skolot ju 
katedra 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas  

Ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

 

Ilze Vilde M zikas 
skolot js, 
zin tniskais 
doktora gr ds 
pedago ij  

docente M zikas skolot ju 
katedra 

prof. ma istra stud. 
progr. M zika 

apakšprogramma 
M zika un izgl t ba 

Ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 

Ir na Nelsone Diri ents/ 
M zikas 
skolot js, 
profesion lais 
ma istra gr ds 
m zik  

lektore M zikas skolot ju 
katedra 

prof. ma istra  stud. 
progr. M zika 

specializ cija 
M zikas m c ba 

Ierobežot s 
izv les studiju 

kursi 
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V rds, uzv rds Kvalifik cija Akad miskais 

amats 

Katedra, kur  steno 
katedras kompetenc  

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas da a 

Visp rizglītojošo studiju kursu katedra 

IlzeBuligina 
 

Filologs, 

ma istra gr ds 
pedago ij , 
zin tniskais 
doktora gr ds 
uz m jdarb b  

lektore Visp rizgl tojošo 
studiju kursu 

katedras 

svešvalodu klase 

Profesion l s 
ma istra studiju 

programmas  

Oblig tie studiju 
kursi 

 

 

Ida  Losberga Svešvalodu 
skolot js, 
Izgl t bas 
zin t u ma istra 
gr ds 
pedago ij  

lektore Visp rizgl tojošo 
studiju kursu 

katedras 

svešvalodu klase 

Profesion l s 
bakalaura, prof. 

ma istra studiju 
programmas  

Oblig tie studiju 
kursi 

 

 

Līga Norde Izgl t bas 
zin t u ma istra 
gr ds 
pedago ij  

lektore Visp rizgl tojošo 
studiju kursu 

katedras 

svešvalodu klase 

Profesion l s 
bakalaura studiju 

programmas  

Oblig tie studiju 
kursi 

 

 

3. Studiju virziena stenošan  iesaist t  akad misk  person la galveno zin tnisko publik ciju, 
radoš s darb bas un sagatavot s m c bu literat ras saraksts p rskata period , k  ar  citas 

organizatorisk s un radoš s aktivit tes 
 

Klavieru katedra 

Profesors Juris Kalnciems 
09.10.2015. – solokoncerts J kabpils Tautas nam  

29.10.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj  projekt  “Š berts. 7 virsotnes.”, koncerts Aloj  

09.11.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj  projekt  “Š berts. 7 virsotnes.”, koncerts R g  

17.11.2015. – dal ba Yamaha klavieru salona atkl šanas koncert  

04.12.2015. – dal ba Klavieru katedras koncert  “Domeniko Skarlati - 300” LMT z l  

07.2016. - dal ba koncertos XII Starptautisko latviešu jauno m zi u meistarkursu ietvaros R g  un 
Siguld . 
2015./2016. – radoš  projekta Georga Pel ča klaviem zika ierakst šana un izdošana CD  

23.05.-20.06.2016. – darbs vidusskolu m c bu programmas “Klaviersp le” valsts eks menu 
centraliz taj  komisij  priekšs d t ja status  

2015./2016. - Ž rijas priekšs d t js daž dos starptautiskos pianistu konkursos 

2015./2016. - Ž rijas komisijas loceklis Latvijas Kult ras ministrijas balvu komisij , 
2015./2016. - R gas Latviešu biedr bas M zikas komisijas loceklis 

2015./2016. - JVLMA Profesoru padomes loceklis, 

2015./2016. - JVLMA Satversmes sapulces loceklis, 

2015./2016. - Biedr bas LATVIJAS KLAVIERU SOLOT JU ASOCI CIJA valdes priekšs d t js, 
2015./2016. - Starptautisk  projekta CROSSING KEYBOARD veidošana, realiz šana 

2015./2016. - Latvijas Klavieru skolot ju asoci cijas festiv lu r košana 

2015./2016. - J rmalas Klaviersp les meistarkursu m kslinieciskais vad t js /no 2001.g./, 
2015./2016. - Daž du rzemju viesprofesoru meistarklašu sagatavošana un organiz šana. 
21.02.-23.02.2016. – meistarklases Igaunijas M zikas un te tra akad mij  projekta Crossing 

Keyboards ietvaros. 

17.03.-19.03.2016. – meistarklases Lietuvas M zikas un te tra akad mij  projekta Crossing 

Keyboards ietvaros 

03.,04.03.2016. – meistarklases Klaip das Konservatorij  Lietuvas Klavieru skolot ju 
asoci cijas konferences ietvaros 

12.-22.07.2016. – meistarklases Siguldas jauno m zi u meistarkursu ietvaros. 



755 

 

Profesors Arnis Zandmanis 

03.11.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj  projekt  “Š berts. 7 virsotnes.”, koncerts 
Salacgr v  

09.11.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj  projekt  “Š berts. 7 virsotnes.”, koncerts R g  

15.11.2015. – profesion l s kvalifik cijas celšanas nol kos apmekl jis pianista Grigorija 
Sokolova solokoncertu Luksemburg . 
Profesors  Sergejs Osokins 

28.07.2015.- dal ba koncert  3xpiano; Dinastija. T vs un d li Osokini. Dzintaru koncertz l  

04.12.2015. – dal ba Klavieru katedras koncert  “Domeniko Skarlati - 300” LMT z l  

12.12.2015. – dal ba koncert  3 Osokini. koncertz l  Lielais dzintars, Liep j . 
04.01.2016. – dal ba koncert  3 Osokini un Opera. Latvijas Nacion laj  oper  

14.-18.03.16. – solo koncerts Karaliskaj  Zieme u m zikas koledž , Mančestr , Lielbrit nij . 
04.08.2016. – dal ba koncert  3 Osokini. Ventspils koncertz l  “J ras v rti” 

08.-11.07.2016. – profesion l s kvalifik cijas celšanas nol kos apmekl jis pianista D. Baškirova 
meistarklases R g . 
07.-11.08.2016. – profesion l s kvalifik cijas celšanas nol kos apmekl jis pianista M. 
Voskresenska meistarklases Maljork , Sp nij   
14.-18.03.16. – meistarklases Karaliskaj  Zieme u m zikas koledž , Mančestr , Lielbrit nij . 
Profesors Ventis Zilberts 

09..-10.2015. - koncerts rija kop  ar Andru D rzi u (alts, Štutgarte, V cija) ASV, k  ar  koncerts 
Latvijas Radio studij  – tiešraid  (21.09.2015.) 
29.10.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj  projekt  “Š berts. 7 virsotnes.”, koncerts 
Salacgr v  

02.11.2015. - koncerts Visas Em la D rziņa dziesmas ar jaun s paaudzes operas solistiem Latvijas 
Radio studij , tiešraid  

09.11.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj  projekt  “Š berts. 7 virsotnes.”, koncerts R g  

13.04.2016. - koncerts Četras son tes vijolei un klavier m ar JVLMA doc t ju prof. Gun ru Larsenu 
RLB Zelta z l  

07.2016. - Dal ba tr s koncertos XII Starptautisko latviešu jauno m zi u meistarkursu ietvaros R g  un 
Siguld . 
11.2015. - Ž rijas priekšs d t js Teodora Reitera fonda r kotaj  gadsk rt j  jauno m zi u 
konkurs  R g  

No 2011. - R gas Latviešu biedr bas M zikas komisijas loceklis 

No 2015. – JVLMA Sen ta senators 

25.05.2016. - dal ba pedagogu profesion l s pilnveides programm  Meistarklases 

klavierpavad juma skolot jiem R gas skol nu pil   
12.-22.07.2016. - dal ba XII Starptautiskajos latviešu jauno m zi u meistarkursos Siguld  
Klavierpavad juma profil  (šo meistarkursu direktors) 
Docents Toms Ostrovskis 
31.07.2015. – koncertizr des “Kaup ns. Tumš  nakt .” atska ojums Liepupes muiž  

15.08.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums V rma d rz , R gas festiv la 
ietvaros 

21.08.2015. – Kamerm zikas programma “Tuvu tuvum ” Liep j  

23.08.2015. – Kamerm zikas programma “Tuvu tuvum ” Kuld g  

29.08.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Ungurmuiž  

21.09.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Mazaj  ild  

01.10.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Suntažos 

17.10.2015. – Bellaccord Tanzorchester Retro programmas koncerts Liep jas Latviešu biedr bas nam  

24.10.2015. – Dal ba J rmalas M zikas vidusskolas Jubilejas koncert  Dzintaru koncertz l  

29.10.2015. – Klavieru katedras projekta “Š berts. 7 virsotnes.” koncerts Alojas Kult ras nam  

02.11.2015. – Klavieru katedras projekta “Š berts. 7 virsotnes.” Koncerts JVLMA Lielaj  z l  

03.11.2015. – Klavieru katedras projekta “Š berts. 7 virsotnes.” Koncerts Salacgr vas Kult ras nam  

18.11.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Kuld gas Kult ras nam  
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02.12.2015. – stud jošo koncerts RLB Zelta z l  

04.12.2015. – dal ba Klavieru katedras koncert  “Domeniko Skarlati - 300” LMT z l  

12.12.2015. – kamerm zikas programmas “B thovena v stules” atska ojums Liep j , Hika z l  

18.12.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Splendid Palace kinote tr  

23.12.2015. – Ziemassv tku koncerts R gas dom  ar kolekt vu Bellaccord Tanzorchester 

25.01.2016. – tiešraides koncerts no Latvijas Radio 1. studijas – klavieru dueta programma. 

13.02.2016. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Priekul  

26.03.2016. – dal ba Valmieras Sept t s dienas adventistu draudzes koncert  

26.04.2016. - kamerm zikas programmas “B thovena v stules” atska ojums Ventspils koncertz l  
“J ras v rti” 

02.07.2016. – kamerm zikas programmas “B thovena v stules” atska ojums Ogres Pils tas sv tku 
ietvaros 

09.07.2016. – kamerm zikas programmas “B thovena v stules” atska ojums Jaunjelgavas pils tas 
sv tku ietvaros 

2015./2016. - Gatavošan s un dal ba radio “Klasika” raid jumu cikl  “Orfeja auss”, 
2015./2016. - Studiju materi lu mekl šanas, anal zes un tulkošanas darbs studiju kursiem 
“Klaviersp le” un “Inov cijas klaviersp les metodik ”. 
2015./2016. - darbs JVLMA Sen t , 
2015./2016. - darbs JVLMA Iepirkumu komisij , 
2015./2016. - darbs Latvijas Klavieru skolot ju asoci cijas vald , 
2015./2016. - darbs konkursa “Ineses Galantes talanti” organiz cijas komitej  

10.08.-14.08.2015. – Ineses Galantes fonda meistarklašu organiz šana J rmalas Kult ras centr  

04.12.2015. – darbs konkursa “Sp l  z ni” ž rij  P rdaugavas M zikas un m kslas skol  

30.03.2016. – darbs Emi a Melngai a Liep jas m zikas vidusskolas izgl t bas programmas 

“Klaviersp le” akredit cijas komisij  

29.04.-04.05.2016. – darbs 17. starptautisk  akad misk s m zikas konkursa “J rmala 2016” 
klavieru specialit t  ž rij . 
08.05.2016. - darbs konkursa “Ineses Galantes talanti” 2. k rtas un fin la k rtas ž rij  LNB 

25.11.-27.11.2015. – izgl tojoš  semin r  ASIMUT organiz šana JVLMA 

10.02.-11.02.2016. – izgl tojoš  semin r  ASIMUT organiz šana JVLMA 

23.05.-20.06.2016. – darbs m zikas vidusskolu valsts centraliz taj  eks menu komisij  
“Klaviersp le”  
24.11.2015. – profesion l s t l kizgl t bas meistarklašu vad šana Ventspils M zikas vidusskol  

21.02.-23.02.2016. – meistarklases Igaunijas M zikas un te tra akad mij  projekta Crossing 

Keyboards ietvaros. 

17.03.-19.03.2016. – meistarklases Lietuvas M zikas un te tra akad mij  projekta Crossing 

Keyboards ietvaros 

Docents Juris Žvikovs 
01.09.2015. - priekšnesums jaun  studiju gada atkl šan  JVLMA Lielaj  z l  

03.09.2015. - jaun  m c bu gada ieskandin šanas koncerts Jelgavas M zikas vidusskol  

07.10.2015.-  koncerts Džons Keidžs Son tes un interl dijas prepar t m klavier m pirmatska ojums 
Latvij ; R gas Biržas trijs 

12.10.2015. – koncerts Džons Keidžs Son tes un interl dijas prepar t m klavier m; Daugavpils 
M zikas vidusskolas Liel  z le 

14.10.2015. – koncerts Džons Keidžs Son tes un interl dijas prepar t m klavier m; Ventspils Kult ras 
centrs 

29.10.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj  projekt  “Š berts. 7 virsotnes.”, koncerts 
Salacgr v  

02.11.2015. - dal ba Klavieru katedras organiz taj  projekt  “Š berts. 7 virsotnes.”, koncerts R g  

20.11.2015. - trio Dita Krenberga, Inga Sunepa, Juris Žvikovs koncerts Bab tes kult ras centr   
4.12.2015.- dal ba klavieru katedras pedagogu koncert  J.S. Baha m zikas festiv la ietvaros 
“Domeniko Skarlati – 300” JVLMA LMT z l  

19.02.2016. - koncertizr de Sp eros B thovens un citas plan tas 
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28.04.2016.- koncerts Kad m zas satiekas. M zika un po zija  Alojas Kult ras nam  

07.05.2016. - Trio Opera 15 gadu jubilejas koncerts LNO Belet žas z le 

02.10.2015. - ieraksts Latvijas Radio p rraidei Orfeja auss: Džons Luters Adams Become 
Ocean; Džons Keidžs 4’33” 

12.04.2015. - meistarklase R zeknes M zikas vidusskol  

13.04.2015. - meistarklase Daugavpils M zikas vidusskol  
 

rģe u klase  
Asoc. profesore Larisa Bulava l dz s pedago iskajam darbam JVLMA šaj  akad miskaj   gad  
pasniegusi r e sp li ar  Daugavpils m zikas vidusskol  un k  r elniece kalpojusi R gas Doma 
draudz , vi a vad jusi ar  meistarklases Kato u bazn cas r elnieku meistarklašu ietvaros, k  klaus t ja 

piedal jusies rzemju viesprofesoru meistarklas s JVLMA, koncert jusi r e m zikas festiv los 
Salacgr v , J rmal , Latgal , sagatavojusi programmas R gas Doma, Valmieras Sv. S ma a, R gas v. 
Sv. ertr des bazn cu koncertiem, sadarbojusies ar solistiem Ilonu Meiju, Leonu Veldri un koncert jusi 
ar  Izra l . Ar  L.Bulavas studenti S. Radoviča, R. Birzule, J. Tr ps snieguši koncertus Latvijas 
bazn c s. 
Lektore Kristīne Adamaite paral li darbam JVLMA k  r e sp les pasniedz ja darbojusies ar  LELB 
Lutera akad mij  un Ventspils m zikas vidusskol , k  r elniece un regul ro trešdienas pusdienlaika 
koncertu organiz t ja – R gas Sv. Pest t ja bazn c . K. Adamaites studenti regul ri bijuši iesaist ti 
bazn cu organiz tajos koncertos un dievkalpojumos R gas Sv. Pest t ja, Sv. J a, v. Sv. ertr des, Sv. 
P vila, Dubultu, Kuld gas, Ventspils bazn c s. K. Adamaite sniegusi r e m zikas koncertus  R gas 
Dom , R gas Sv. Pest t ja, ekavas, C su Sv. J a, Cesvaines, Kuld gas, Liepupes, Ventspils, Dubultu 
bazn c s, sadarbojusies ar solistiem riku Kiršfeldu, Arti S mani, Jolantu Strikaiti–Lapi u, ar JVLMA 
jaukto kori un meite u kori “Tiara”, k  ar  koncert jusi Sanktp terburg  un Minsk . K. Adamaite ar  
papildin jusi savu pieredzi H rlemas Vasaras akad mij  r elniekiem, Holand  un veikusi CD 
“L dzenuma balss” ierakstu C su Sv. J a bazn c  kop  ar J.Strikaiti – Lapi u un A.S mani. 
Profesors T livaldis Deksnis šaj  akad. gad  JVLMA veicis ne vien profesora, bet ar  r e u meistara 
pien kumus, darbojies ar  k  Latvijas Universit tes r elnieks un r e u ska ot js, veicis r e u 
eksperta pien kumus ar  v l citu r e u restaur šanas proces . T. Dekš a r e u klases ma istrantes ar 
visaugst kajiem nov rt jumiem nok rtojušas diplomeks menus, visas studentes piedal juš s JVLMA 
un bazn cu koncertos, apmekl jušas r e sp les meistarklases. T. Deksnis aranž jis, iestud jis un 
atska ojis vair kus jaunus ska darbus, sniedzis r e m zikas koncertus R gas Dom , R gas v. Sv. 

ertr des, Aizputes, Auces, Cesvaines, Dubultu bazn c s, k  pavad t js sadarbojies ar Ingu Š ubovsku–
Kanc viču, piedal jies komponistu P. Vaska un R. Jermaka jubilejas koncertos. rpus Latvijas sniedzis 
solo koncertu Rokiš os, Lietuv . 
Profesore Vita Kalnciema 2015./2016. akad. g. veikusi JVLMA r e u klases vad t jas pien kumus, 
l dz s ikdienas nodarb b m JVLMA bijusi ar  R gas Doma kora skolas r e sp les skolot ja, R gas ev. 
lut. J zus bazn cas r elniece un m zikas nozares vad t ja latviešu un v cu draudz s, sabiedrisk  k rt  
– ar  R gas Sv. P tera bazn cas r e u fonda padomes priekšs d t ja, LELB Virsvaldes M zikas 
komisijas locekle un Latvijas r elnieku ildes vad t ja. 
Visi V. Kalnciemas studenti ir sa muši sekm gus nov rt jumus semestru ieskait s un eks menos, 
piedal jušies publiskos koncertos gan JVLMA, gan R gas Sv. J a, Sv. Pest t ja, Jaunpiebalgas un 
Latgales bazn c s.  
V. Kalnciema sagatavojusi vair kas jaunas koncertprogrammas un sniegusi r e m zikas koncertus 
R gas Dom , Liep jas Sv. Tr svien bas katedr l , Basedow bazn c  (V cij ), Nirnbergas Sv. Elizabetes 

bazn c  (V cij ), Toronto St. Thomas, Toronto Sv. Barnabas, Otavas La Chapelle du Couvent Bruyère 

bazn c  (Kan d ), Če abinskas koncertnam  (Krievij ), veikusi audio ierakstus Liep jas Sv. 
Tr svien bas katedr l , sadarbojusies ar koriem “Dzintars”(diri . Aira Birzi a), “De Coro” (diri . 
P teris Vaickovskis), p šaminstrumentu kvintetu “Sparkling 5”, solistiem Krist ni Gail ti, Raimondu 
Ozolu, Edgaru Saksonu, pirmatska ojusi jaundarbu komponista A. Kal ja autorvakar , piedal jusies 
LELB jaun s Dziesmu gr matas tapšan  un atv ršanas sv tku dievkalpojum .  
Erasmus programmas ietvaros V. Kalnciema sniegusi r e sp les meistarklases Štutgartes m zikas 
augstskol , V cij  un piedal jusies Starptautisk  ION r elnieku konkursa ž rijas darb  Nirnberg , 
V cij . 
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Visp r j  klavieru katedra 

Paraleli pedago iskajam darbam katedras doc t ji lielu uzman bu velta savai metodiskajai un 

m kslinieciskajai izaugsmei. Par to liecina piedal šan s publiskos koncertos, konkursos un meistarklašu 
apmekl šana. 
26.02 2016. Katedras mācībspēki koncertēja r e z l . Konceru vad ja kat. vad. J.Matulis. Tika 
p rst v ta daž du stilu un laikmetu m zika. 
 Gadsk rt jo prof. O.Z versa balvu ieguva vok l s nod. 2.sem. studente  Viktorija Pakalniece (doc. 

V.V ri as kl.), balvas sa emšanas pas kum  atska ojot J.Ivanova Vari cijas mi. 
 Paraleli pedago iskajam darbam katedras doc t ji lielu uzman bu velta savai metodiskajai un 
m kslinieciskajai izaugsmei. Par to liecina piedal šan s publiskos koncertos, konkursos un meistarklašu 
apmekl šana. 
 Docente V.V riņa – koncerta vad šana RLB, darbs pie manuskripta Nikolajs Alun ns. 
Raksti.  Meistarklašu apmekl jumi. 
Lektore S.Vanaga – r e m zikas programmas atsk ojumi k  Latvijas Ev.lut. draudzes r elniecei. 
Meistarklašu apmekl jumi. 
 Lektore I.Kundziņa – koncerti Latvij  daž dos kamersast vos. 
 Lektore Iieva Dz rve – piedal šan s meistarklas s un konkursos Latvij , Francij , N derland . Dal ba 
visp. klavieru koncert  r e u z l  un S.Fransu  solokoncert  JVLMA Lielaj  z l . 
Profesors N.Vīksne 
Noz m g kie koncerti /klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes/ 

Or estra R ga sezonas atkl šanas concerts, 24.09.2015. Liel  ilde,  
Komponistes Vinetas L ces autorkoncerts V ja dziesmas, 20.12.2015. RLB Zelta z le 

JVLMA Visp r jo klavieru katedras m c bsp ku koncerts, 26.02.2016. r e u z l  

Korpor cijas L GA 80 gadu jubilejas concerts,  28.02.2016. korp. Selonija z l  

JVLMA prezent cijas koncerti R zekn , Daugavpil ,  03.03.2016.  

Dal ba 8. Starptautiskaj s  konkurs  - festiv l  Renaissance Arm nij  Giumri 2016. Koncerts Erev nas 
konservatorijas fili l  Giumri 15.04.2016. 

Dal ba 1.starptautisk  konkursa-festiv la Baltijas p rles atkl šanas koncert , 20.06.2016., Klaip das 
koncertz l  

Pasaules latviešu m kslinieku koncerts Krustceles kamerm zik , 10.07.2016. RLB 

Koncerts Impresijas un versijas , 07.06.2015., R gas Birž  

Klavieru dueta ieraksti atskaņoti raidstacij s ASV – WQXR  www.wqxr.org 

Lielbrit nija – BBC 3 Euroclassic Notturno;  Latvija – Radio Klasika 

*Meistarklašu vad šana Starptautiskaj   konkurs  Renaissance Arm nij  15.04.2016 /Klavieru dueti un 

kameransamb i/ 
Liel s M zikas balvas 2015 ž rijas priekšs d t js 

Liel s M zikas balvas 2016 ž rijas loceklis 

Ž rijas loceklis VIII Starptautiskaj   konkurs  Renaissance Arm nij , /Klavierpavad juma un 
kameransamb u grupa/13.-15.04.2016.  

Ž rijas loceklis I starptautiskaj  konkurs -festiv l  Pearls of the Baltic Klaip das koncertz l  /Klavieru 
duetu grupa/, 20.-21.06.2016.  

Ž rijas priekšs d t js III Starptautiskaj  klaviersp les audz k u klavieru duetu un kameransamb u 
konkurs  Liep j  k.z.Lielais dzintars, 08.04.2016. 

Ž rijas loceklis Br u Medi u jauno pianistu konkurs , R g  12.03.2016. 

        Borisa un In ras Teterevu fonda Radošo braucienu atbalsta komisijas loceklis,  
Starptautisko Latviešu jauno m zi u meistarkursu organiz t js un direktors. 

Latviešu kult ras biedr bas TILTS valdes loceklis,  
JVLMA Satversmes sapulces loceklis, senators, Valsts p rbaud jumu komisijas loceklis, Akad misk s 
padomes priekšs d t js, Finanšu kole i l s komisijas loceklis, Profesoru padomes loceklis, JVLMA 

Studentu simfonisk  or estra padomes priekšs d t js.  
  

http://www.wqxr.org/
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Kameransamb a un klavierpavadījuma katedra 

Profesors J nis Ma eckis 

29.08. 2015. Dal ba jaun  koncertfl e a ieskandin šanas koncert  un t  organiz šan  LNB Ziedo a 
z l  

07.10.2015. Piedal šan s kameransamb u un klavierpavad juma katedras r kotaj  koncert  RLB Zelta 
z l  “P. Čaikovskim – 175, M. Rav lam – 140” 

24.10.2015. Piedal šan s JMV jubilejas koncert  Dzintaru koncertz l  

03. un 09.11.2015. Piedal šan s klavieru katedras r kotaj   koncert   F. Š berta p d j s 
klavierson tes, Salacgr vas kult ras centr  un JVLMA Lielaj  z l  

01. 12. 2015. Piedal šan s T. Gaidamovičas starptautisk  kameransamb u konkursa atkl šanas 
koncert  Mag itogorsk  (Krievij ) 
27.12. 2015. RIX klavieru kvarteta koncerts Mazaj  ild  festiv la Eiropas Ziemassv tki ietvaros 

25.-29.12.2015. Ieraksti Latvijas radio kop  ar RIX kvarteta dal bniekiem (E. W. Korngolds 4 
ska darbi vijolei un klavier m, J.Suka Klavieru kvartets op.1) 
03. 02. 2016. Piedal šan s st gu katedras pedagogu koncert  ar S. Šteinbergu 

18.03.2016. Gleznu izst des atkl šana J kabpils kult ras centr  

06.05. 2016. RIX klavieru kvarteta piedal šan s P. Vaska jubilejas koncert  Dzintaru koncertz l  

13.05.2016. Fotoizst des ARABESQUE atkl šana mansarda telp s JVLMA. 
01.-05.12. 2015. Darbs ž rij  Starptautiskaj  T. Gaidamovičas kameransamb u konkurs  
Mag itogorsk  (Krievij ) 
05. 12.-08. 12. 2015 Meistarklases F. Šop na M zikas universit t  Varšav  

18.03.2016. Darbs ž rij  Starptautiskaj  A. Žilinska pianistu konkurs  J kabpil  

10.05.-11.05. 2016. Darbs DE komisij  un meistarklases Tallinas m zikas un te tra akad mij  

Foto sižeti JVLMA m jaslap : Starptautiskais T. Gaidamovičas kameransamb u konkurss; 24. 
konkurss JVLMA lab kais studentu kameransamblis 

Darbs Kameransamb a un klavierpavad juma katedr . 
Darbs 24. konkurs  JVLMA lab kais studentu kameransamblis. 
Profesors Aldis Liepiņš 

7. septembr  Latvijas Valsts Bank , koncerts par godu Rai a un Aspazijas jubilejas mon tas klaj  
n kšanai. Alfr.Kalni a, J z.V tola, J.Medi a, P.Plakida kompoz cijas kop  ar I.Paršu un K.Norveli.  
10. septembr  Sv.P tera bazn c , kamerizr de Dagdas skiču burtn cas. M.Einfeldes, P.Plakida, 

A.Dzen ša, G.Šmites, M.Dombrovskas, J.Jančevska, O.Herli a un I.Paršas darbu pirmatska ojumi. 
Piedal s I.Parša, K.Norvelis, J.Porietis, P.Trasuns, O.Silabriedis, U.Brikmanis.  
11. septembr  R zekn  Gor , Dagdas skiču burtn cas.  

12. septembr  Zasas k/n. un Madonas k/n., Dagdas skiču burtn cas.  

21. septembr  Jaunpiebalgas k/n, kamerizr de D dieviņš (I.Parša, G.Grasbergs, O.Silabriedis, 
U.Brikmanis).  

28. septembr  Ikš iles k/n, liter ri muzik la kompoz cija Ziemeļu s ga, piedal s K.B rzi a, 
E.Martinsone, I.Bezprozvanovs, programm  E.Gr gs, J.Sibeliuss, F.Š berts, B.Andersons.  

7. oktobr  RLB zelta z l , JVLMA Kameransamb a un klavierpavad juma katedras m c bsp ku 
koncerts P.Čaikovskim 175, M.Ravelam 140, priekšlas jums – koment ri, k  ar  M.Ravela Deux 

Mélodies Hébraiques atska ojums kop  ar K.Gail ti.  
16. oktobr  J kabpils k/n, Ziemeļu s ga.  
8. novembr  Dzintaru mazaj  z l , Dagdas skiču burtn cas.  

15. novembr  Ventspil  J ras v rtos, Dagdas skiču burtn cas.  

16. novembr  Kauguros, Ziemeļu s ga.  
29. novembr  C su koncertz l , Dagdas skiču burtn cas.  

3. decembr  Dzintaru mazaj  z l , RDKS meite u kora un ansamb a Vaterblitz koncerts Gribas 

drusku pabl ņoties, Im.Kalni a, R.Paula, Z.Liepi a un V. P ces m zika no anim cijas film m.  
11. decembr  C su koncertz l , Gribas drusku pabl ņoties.  
2016. g. mart  3 koncerti (Valmier , Liep j  un Rund l ) M las valši ar Š berta un Br msa m ziku. 
Radio koris, Dace K ava, Sigvards K ava.  
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2016. g. 13. apr l  Zirgu ielas koncertz l , A.Dzen ša V riešu dziesmu II burtn cas pirmatska ojums 
kop  ar Armandu Sili u.  
Darbs JVLMA Satversmes sapulc . Darbs 24. konkurs  JVLMA lab kais studentu kameransamblis. 
Profesore Gunta Rasa 

       Piedal jusies Eiropas kamerm zikas pedagogu asoci cijas /ECMTA/ konferenc  un vad jusi 
meistarklases kameransambl  F. Šop na m zikas universit t  Varšav ; piedal jusies 37. starptautiskaj  
Baltijas valstu m zikas augstskolu studentu kameransamb u festiv l , kas Eiropas kamerm zikas 
pedagogu asoci cijas konferences ietvaros notika F. Šop na m zikas universit t  Varšav  /28.04.-
2.05.2016/. 

      Piedal jusies pedagogu profesion l s pilnveides programm  Semin rs – meistarklases 

kameransambļu skolot jiem XIII Starptautisk  konkursa – festiv la Muzic sim kop  ar draugiem 

ietvaros J zepa Medi a R gas 1. m zikas skol  /3.-5.06.2016/.  

     Ž rijas priekšs d t ja XIII Starptautiskaj  konkurs  – festiv l  Muzic sim kop  ar draugiem 

ietvaros  J zepa Medi a R gas 1. m zikas skol  /3.-5.06.2016/. 

VSIA Latvijas Koncerti Repertu ra Padomes locekle /septembris – j nijs/.  
JVLMA Sen ta senatore /no 1996./; JVLMA Stipendiju komisijas locekle /no 2011/.  
Herma a Brauna fonda organiz t  festiv la Avanti dal bnieku atlases komisijas eksperte /no 2014/.  
R gas Latviešu biedr bas M zikas komisijas locekle /no1997/. 
R gas Latviešu biedr bas domes locekle. 
Latvijas Klavieru skolot ju asoci cijas dal bniece /no 1991/. 
      Ikgad j  24. konkursa JVLMA lab kais studentu kameransamblis organiz t ja /no 1993/.  

Cikla JVLMA m c bsp ku un studentu koncerti RLB Zelta z l  organiz t ja /katra m neša pirmaj  
trešdien  no oktobra l dz apr lim jau 19 koncertsezonas/. Kameransamb a un klavierpavad juma 
katedras vad t ja /no1991/. 
Asoc. profesore Dace K ava 

11.09.2015. Koncerts „J ras v rtos” Ventspil  ar M.Zilbertu, Latvijas Radio kori, dir. S.K ava   
20.09. – 25.09.2015. koncertmeistare Nordplus meistarklas s un Audition Vi , Lietuva      
07.10.2015. Dal ba kameransamb a un klavierpavad juma katedras koncert  R gas Latviešu biedr bas 
Zelta z l  „P terim Čaikovskim – 175 , Morisam Rav lam – 140 “ ar H.Hansenu    
27.10.2015. Koncerts „Francija – noska u ainas” Auc     
29.11.2015. Koncerts „Francija – noska u ainas”  Baložos  
26.01.2016. Piedal šan s vok listu koncert  JVLMA   
28.01.2016. Koncerts „M las valši”  Valmier    
11.03.2016. Koncerts „M las valši” koncertz l  „Liep jas dzintars” Liep j   
12.03.2016. Koncerts „M las valši”  Rund l    
06.04.2016. Piedal šan s koncert  „Vok listu par de” RLB Zelta z l    
21.04.2016. Piedal šan s JVLMA prezent cij  J.Medi a m zikas skol   
22.04.2016. Koncerts „Ziedo i, V cieši” Al ksn   ar M.Zilbertu, Latvijas Radio kori, dir. S.K ava   
06.05.2016. Koncerts .Maskats. O.V cietis. Klavierkoncerts” LU Aul    
16.05.2016. Z.Kr geres studentu koncerts Ogres m zikas skol    
18.07.2016. Latvijas Radio kora koncerts Monpelj  festiv l  Francij  

19.07.2016. Piedal šan s koncert  Monpelj  festiv l   ar Latvijas Radio kori Francij . Koncerta 
tiešraide Radio klasika 3 

27.08.2016. Koncerts „Francija – noska u ainas” Veselavas muiž     
Sadarb b  ar Schott Music GmbH & Co.KG, Mainz, datorsalikums sekojoš m partit r m:  
P.Vasks   “Musica serena”  st gu or estrim, P.Vasks Alta koncerts, jaukt  kora dziesmas,  
„Gloria” jauktajam korim un r el m, „Fruit of Silence”st gu kvartetam, u.c. 
Datorsalikums partit rai A.Selickis „Š pu dziesma Kristum” mecosopr nam, baritonam, korim un 
or estrim. 
Koncertmeistare Kora diri šanas katedr , Or estra diri šanas katedr , Vok laj  katedr .  
Darbs JVLMA Sen t , darbs “Teterevu fonda” komisij  JVLMA, Studiju kursa Klavierpavad jums 

apraksta izstr des organiz šana, Koncertmeistaru katedras vad t ja 
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Asoc. profesore Herta Hansena 

05.10.2015. Koncerts “Bahs un Strauti š” , Lub ni. 
14.10.2015.  Koncerts “ Bahs un Strauti š”, Maz  ilde. 
20.10.2015. Koncerts ’’Saulains st r tis’’ , LNO Belet žas  z le.  
24.10.2015. Koncerts ’’Saulains st r tis’’ ,  Aspazijas m ja , J rmala.  
07.10.2015. Piedal šan s kameransamb a un klavierpavad juma katedras koncert  R gas 
Latviešu biedr bas Zelta z l  “„P terim Čaikovskim – 175 , Morisam Rav lam – 140“. 

12.10.2015  Koncerts LR Klasika studij  , programm  F.Pulenks un Ž.Frans .  
27.10.2015.  Koncerts “Francija - noska u ainas”, Auce. 
29.11.2015. Koncerts “Francija - noska u ainas”, Baloži.  
11.01.2016. Koncerts “Ilonai Meijai- 45”. 
13-15.01.2016. Koncerts un meistarklases  Karlsr es m zikas augstskol . 
14.02.2016. Koncerts “Francija- noska u ainas” Saldus. 
23.02.2016. Koncerts ar “R gas saksofonu kvartetu”, Daugavpils. 
04.03.2016. Koncerts ar Renate Greiss-Armin(flauta), LMT z le. 
25.03.2016. Koncerts ar “R gas saksofonu kvartetu”, Doles Tautas nams.  
29.03.2016.  . Koncerts ar “R gas saksofonu kvartetu”, Minskas M zikas akad mija.  
03.04.2016. Koncerts ar Maksimu Novikovu (alts), C su izst žu nams. 
13- 17.06.2016. Piedal šan s p t ju instrumentu konkurs  Vi .  
 8.-10.01.2016 “Ziemas meistarklases – 2016” meistarklašu vad ba, lekcija J z. Medi a R gas 
1.M zikas skol  

11.-20.07.2016 Meistarklašu vad ba XII Starptautiskajos latviešu jauno m zi u meistarkursos 
“Krustceles m zik ” Siguld . 
 Koncertmeistare P šaminstrumentu katedr . 
Darbs Kameransamb a un klavierpavad juma katedr . 
Darbs 24. konkurs  JVLMA lab kais studentu kameransamblis. 
Docents M rtiņš Zilberts 

05.10.2015. Latvijas Koncertu r kotais koncerts ar K.B rzi u, I.P tersonu (tenors) un 
D.Krenbergu (flauta) . Dzintaru koncertz le, Maz  z le.  
05.10.2015. Koncerts Daugavpils Universit tes M zikas un m kslu fakult t  ar LNO solistiem 
R.Mačanovski (baritons) , I.Š ubovska - Kanc viču (sopr ns).  
07.10.2015. Dal ba kameransamb a un klavierpavad juma katedras koncert  R gas Latviešu 
biedr bas Zelta z l  „P terim Čaikovskim – 175 , Morisam Rav lam – 140“ ar LNSO Klavieru 
trio (I.Cinti š – vijole, D.Z l te – čells).  

26.11.2015. Dal ba LNSO kamerm zikas koncertu s rij  ar LNSO Klavieru trio (I.Cinti š - 

vijole, D.Z l te - čells, M.Zilberts - klavieres) programm  “V ne.Par ze.P terburga”. Liel  
ilde, Liel  z le.  

30.01.2016.    Kamerm zikas koncerts “Opera un Balets kamerm zik ” LNO Belet žas z l  ar 
J.Savkinu (vijole) un I.Bezprozvanovu (čells) .  
04.05.2016.    Latvijas Nacion l  m kslas muzeja atkl šanas koncerts ar LNO solisti 
I.Š ubovsku-Kanc viču (sopr ns) un LNSO m zi i D.Z l ti (čells).  
04.05.2016.     Koncerts “ Latviešu elegance un šarms” ar I.Š ubovsku  - Kanc viču (sopr ns) un 
Ditu Krenbergu (flauta) Salaspils kult ras nam . 
14.06.2016.  P.Plakida kompoz cijas “M zika klavier m, st gu or estrim un timp niem” 
atska ojums Jelgavas Sv.Annas bazn c  ar Jelgavas kameror estri, dir. A.Meri.  
      Piedal jies Eiropas kamerm zikas pedagogu asoci cijas /ECMTA/ konferenc  un vad jis 
meistarklases kameransambl  F. Šop na m zikas universit t  Varšav ; piedal jies 37. 
starptautiskaj  Baltijas valstu m zikas augstskolu studentu kameransamb u festiv l , kas 
Eiropas kamerm zikas pedagogu asoci cijas konferences ietvaros notika F. Šop na m zikas 
universit t  Varšav  /28.04.-2.05.2016/. 

Koncertmeistars Kora diri šanas katedr , Simfonisk  or estra diri šanas katedr , Vok laj  
katedr . Darbs Kameransamb a un klavierpavad juma katedr . Darbs 24. konkurs  JVLMA 

lab kais studentu kameransamblis. 



762 

 

Lektore Lelde Tīrele 

07.10.2015. Dal ba kameransamb a un klavierpavad juma katedras koncert  R gas Latviešu 
biedr bas Zelta z l  „P terim Čaikovskim – 175 , MorisamRav lam – 140 “ ar mecosopr nu 
Lauru Grecku          

12.10.2015. Dal ba festiv la “Ar na” performanc  R gas iel s 

18.11.2015.Valsts sv tkiem velt ts koncerts ar dzied t jiem Evitu Z l ti (sopr ns) un Juri 
Vizbuli (tenors) I uciema kult ras nam  

3.02.2016. Dal ba st gu katedras mac bsp ku koncert  ar čellistu riku Kiršfeldu RLB Zelta z l  

6.02.2016. Dal ba liter li muzik l  sar kojum  M rmuižas Tautas nam  

19.02.2016.Koncerts Lielaj  ild  LNSO sast v  

20.02.2016.KoncertsVidzemes koncertz l  LNSO sast v  

22.02.2016.koncertmeistare doc. Di nas Ozoli as klases vakar  JVLMA Lielaj  z l  

24.02.2016. Koncertmeistare st gu katedras studentu koncert  JVLMA Lielaj  z l  

18.03.2016.kamerm zikas koncerts kop  ar dzied t ju Lauru Grecku Sald    
12.04.2016.Koncerts Lielaj  ild  P t ju or estra R ga sast v  

30.04.-5.05.2016. koncertmeistare K.Davidova starptautiskaj  čellistu konkurs  Kuld g  

4.05.2016. Koncerts Lielaj  ild  P t ju or estra R ga sast v  

10.06.2016. Koncerts Misiones Bazn c  “Bazn cas nakts” ietvaros ar čellistu Krišj ni Gai i 
16.06.2016. Koncerts Jaunaj  ertr des bazn c  kameror estra Sinfonietta R ga sast v  

18.06.2016. Koncerts Dzintaru koncertz l  LNSO sast v  

30.07.2016. Koncerts Salacgr vas kult ras nam  kameror estra Sinfonietta R ga sast v  

9.08.2016.   Kamerm zikas koncerts kop  ar mecosopr nu  Lauru Grecku P rventas Bibliot k  
Ventspils pils tas sv tku ietvaros 

14.08.2016. Dal ba Š berti d  Ungurmuiž  

Koncertmeistare St gu instrumentu katedr , Or estra diri šanas katedr , Vok laj  katedr .  
Darbs Kameransamb a un klavierpavad juma katedr . 
 

Džeza m zikas katedra 

       Katedras doc t ju intens v  radoš  darb ba ir viens no galvenajiem katedras   

profesionalit tes apliecin jumiem, un noz m gi ietekm  pasniegšanas l meni un kvalit ti. Visi 

džeza katedras m c bsp ki ir akt vi muzic joši m zi i, kas sp l  visdaž d kajos sast vos. 
Katedras m c bsp ki M.Kalni š, A.Orubs regul ri uzst jas kop  ar saksofonistu D.Pašk viču. 
Dzied t ja I.B rzi a ir pasniedz ja gandr z vis s Latvij  organiz taj s džeza meistarklas s 

(“Saulkrasti jazz”, “Ventspils Groove”, u.c), k  ar  nodarbojas ar zin tnisko darb bu, 
piedaloties konferenc s. A.Orubs ir Latvijas Radio bigbenda m zi i, savuk rt šo sas vu vada 

katedras m c bsp ks K.Vanags. Lektors A.Jevsjukovs regul ri koncert  ar savu kvartetu. 

Docents Dr. art. Indriķis Veitners ir džeza katedras vad t js,  RDKS doc t js, vieslektors 

Viljandi kult ras akad mij  Igaunij  - džeza v sture,  sagatavošan  gr mata par Latvijas džeza 
v sturi (1922-1940). Public ta e-gr mata - interakt vais m c bu l dzeklis “Latvijas džeza 
v sture 1922-1940”, sadarb b  ar KRIIC. Sagatavošan  interakt vais m c bu l dzeklis 
“Visp r j  džeza v sture” - projekts sadarb b  ar KRIIC. Sagatavošan  raksts starptautiskam 
izdevumam - gr matai “European Jazz history” (ang u val.) 
 Meistarklases: lektors KRIIC t lakizgl t bas kursos 2015. gada 8., 9. un 28. oktobr  
R g . Sagatavotas lekcijas par etno-džezu festiv la “Decibels” ietvaros.  
Profesion l  darb ba: koncerti festiv los “R gas ritmi” un “Saulkrasti jazz”, ar diksilendu 
“Sap u komanda’, Mirage jazz orchestra, Ievu Ker vicu un Ingu B rzi u. Dal ba CD ierakstos 
ar I.Ker vicu un diksilendu “Sap u komanda”. 

Koncertmeistaru katedra 
2015./2016. akad miskaj  gad  kvalitat vu un profesion lu, m kslinieciski austv rt gu studiju norisi 
nodrošin juši 33 koncertmeistari    
18 lektori  Je ena Bugajenko, Liene Andreta Kalnciema, Ieva Dz rve, Ilze Dz rve, Ilze Nakase, Inguna 
Puri a, Ilze Dzen te, Dzintra V cupe, Antra V ksne, Nat lija Zandmane, rika Apeine, El na B rti a 
(1.sem.), Agnese Egli a, Sanita Glazenburga, Veronika Rinkule, L ga K rkli a, Svetlana Stankeviča, 
Ruta Birzule 
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7  koncertmeistari (pedagogi –  lektore Lelde T rele, docents M rti š Zilberts, asoc. profesores Dace 
K ava un  Herta Hansena, profesors Aldis Liepi š no kameransamb a un klavierpavad juma katedras, 
profesors P teris Plakidis no kompoz cijas katedras un asoc. profesors M ris Kupčs no sen s m zikas 
katedras) 

8 pieaicin ti doc t ji – koncertmeistari  Nat lija Dirvuka, Zane Volberga, Linda Laduse, Veneta 
Mi elsone, Zoja S ivkina, Ilze Arne, Agnese Folkberga (2.sem.), Zane Rubese (2.sem.) 

Lektore Ruta Birzule 
12.-17.10.15. R gas Saksofonu dienas, meistarklases saksofona sp l  Larss Mlekušs /Lars 

Mlekusch, Austrija-Šveice/, Klauss Olesens /Claus Olesen, D nija  
27.-30.10.15. Meistarklases akad miskaj  dzied šan  Annika Ollinkari  

27.-29. 01.16. Meistarklases akad miskaj  dzied šan  Claudia Patacca  

30.09.2015. Doc.K.Gail tes studentu koncerts Sv.Pest t ja anglik u bazn c  R g  

23.11.2015. JVLMA vok l s noda as studentu J.Šarapovas, V.Aleksejeva G.Sviridova 
kamerm zikas koncerts Visaginas Kult ras nam  (Lietuv ) 
3.05.2016. Doc.K.Gail tes studentu koncerts Juglas pansion t  

Studijas JVLMA - prof.ma istra stud.progr.M zika, Instrument l  m zika, r eļsp le 

Pedagogs J zepa Medi a R gas M zikas vidusskol , koncertmeistare R gas 6.vidusskol - 

koncerti ar audz k iem, kolekt viem,  
29.01.2016. XXI Latvijas M zikas skolu P šaminstrumentu un sitaminstrumentu izpild t ju 
konkurss P.Jurj na MS 

21.-22.04.2016. Jura Jurj na XVIII Starptautiskais konkurss “Jaunais mežradznieks” 

16.02.-3.03.2016.Vok l s m zikas konkurss “Balsis 2016” 

27.02.2016. B rnu un jauniešu vok lo ansamb u un solistu konkurss “P rļu lietus” Liep j  

28.04.2016. Latvijas 2.-4.klašu koru konkurss “Tauriņu balsis” 

10.05.2016. R gas izgl t bas iest žu 2.-4. klašu koru kolekt vu koncerts “R gas Gailis 2016”  
Trio Tendo latviešu laikmet g s kamerm zikas koncertprogramma “Gaiss un gaisma”:  
10.10.2015 Ventspils P rventas bibliot k u 

7.11.2015.C su Izst žu nam   
Trio Tendo adventa laika koncertprogramma “Gaismas skaņ s”:  

- 29.11.2015. Saldus Sv.P tera un P vila kat. bazn c  

- 6.12.2015. Bauskas Sv.Gara ev.luter.bazn c  

- 13.12.2015. Kuld gas S.Katr nas ev.luter.bazn c  

- 20.12.2015. P terupes ev.luter.bazn c  

23.04.2016. Trio Tendo latviešu laikmet g s kamerm zikas programma “Tagadne”  
Latvijas Nacion laj  bibliot k  

30.10.2015. Dzejas koncerts “Pieskaršan s bezgal bai” R gas Sv.Marijas Magdal nas bazn c   
26.11. 2015. Koncertuzvedums “Zieme bl zmas romance” Kult ras pil  Ziemeļbl zma 

( piedal j s vok liste K.Gail te, N.Indzeris, kori Balsis un Mon ta) 

2.12.2015. Kora Norise Ziemassv tku koncerts kult ras telp  Koka R g  

9.12.2015. Koncerts “Ave Vita” ar JPO Ausekl tis R gas Dom  

16.12.2015. r eles -Bahs -Laikmets 16.koncerts JVLMA 

3.01.2016. r e m zikas koncerts R gas Sv.J a bazn c  

6.01.2016. Zvaigznes dienas koncerts ar R gas Doma kori (dir.G.Pr nis) R gas Dom  

7.02.2016. Koncerts “Sarunas ar dziesmu” ar kori Norise (dir.A.Kokn viča) 
30.03.2016. Kamerm zikas koncerts “Z mes” Saldus M zikas skolas koncertz l  ar 
M.Vehmani, M.Pintu 

20.05.2016. r eles- Bahs-Laikmets 17.koncerts JVLMA 

21.05.2016. BJC R gas skol nu pils kora studijas “Odzi as”koncerts LU Lielaj  aul  

25.05.2016. r e m zikas koncerts Sv.Pest t ja anglik u bazn c  R g  

11.06.2016. r e m zikas koncerts R gas Sv.J a bazn c  

26.06.2016. Koncerts “Mieriniet manu tautu” ar J.Vizbuli Vecpiebalgas ev.luter.bazn c  

17.-31.07.2016. 51
th

 Haarlem Summer academy for organists (N derlande) ERASMUS+ 
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Lektore Je ena Bugajenko 
R gas pašvald bas kult ras iest žu apvien ba - Koncertorganiz cija „AVE SOL”:   
G.Ceplenieka jaukto koru grupas koncertmeistare (10 koru kolekt vi).  
Grupas kopm in jumi „AVE SOL” z l : 26.01.2016.; 18.03.2016.; 

                                       RTU z l : 04.04.2016. 
G.Ceplenieka jaukto koru grupas skate „R gas koru m nesis 2016” (LU Liel  aula) -

16.04.2016 

Koru sadraudz bas koncerti: 18.11.2015. - Sv tku koncerts Anglik u bazn., R ga; 

11.03.2016. – RTU Lielaj  z l ; 09.04.2016. - Tumes kult ras nam   
Piedal šan s E.Gr ga starptautiskaja koru konkursa un festiv la (ar jaukto kori „Burtnieks”) 
15.06.2016.-19.06.2016. Bergena (Norv ija).    
Apmekl ja 12. Starptautisko pianistu konkursu Zalcburg  (Austrija) – Mozarteum 

no 05.02.2016. l dz  11.02.2016 ar pieš irto ERASMUS programmas finans jumu.          
Lektore Ieva Dz rve 
Koncertmeistare: 

- Meistarklas s  

S.Fransu  (Francija)/ flauta 

R.Greis-Armina (V cija)/ flauta 

F.Dobelsteins (N derlande)/ p t ju or estra diri šana 

Konkursos: 

„Ineses Galantes talanti”  Fin listi: Eduards Lip ns, Kaspars Šmits (1.vieta) 
Klaviersp les studentu koncerti:  
30.11., JVLMA kamerz l  (Laima Igaune, Krist ne Freimane, Art rs Zvirbulis) 
11.4., 9.5., JVLMA LMT kamerz l  (Ren te Voiskoviča, Katar na Ter za Ignatoviča) 
Visp r jo klavieru katedras m c bsp ku koncerts JVLMA r e u z l , 26.02. 

S. Fransu  solokoncerts JVLMA Lielaj  z l ,  
Dal ba 28 Internacion laj  flautu un pianistu forum  Luksemburg  (Diekirch). Individu l s 
stundas ar flautistiem un pianistiem V Stockholm International Music Competition (Zviedrij )   
Kristaps Šerps (P. Jurj na m zikas skola) – 2.vieta 

Lektore Ilze Dz rve 
Koncertmeistare 

koncertos: 

St gu instrumentu katedras studentu un ma istrantu koncerts JVLMA Lielaj  z l  

Prof. M.Villeruša piemi as koncerts JVLMA Lielaj  z l  

Doc. Dianas Ozoli as čella klases audz k u un studentu koncerts JVLMA Lielaj  z l  

Baltijas trompešu dienu koncerts Maksims Škupe a (trompete) 
EDMV čella noda as koncerts Allegro appasionato 

LU jaukt  kora „Juventus” 95 gadu jubilejas koncerts 

LU sieviešu kora „Minjona” 40 gadu jubilejas koncerts 

Koncerti Ulda Stabulnieka piemi ai „70 gadi ar Latviju” LU Lielaj  aul  un Vidzemes 
koncertz l  C sis 

meistarklas s: 

             J nis Laurs (čello) 2015.IX 

             Ramons Joffe (čello) 2015.X 

             Nikolass Džons (čello) 2016.IV  
             Marine Chiche (vijole) 2015.X 

atlas s  uz M lera jauniešu or estri, uz Liep jas simfonisko or estri, uz LNO or estri (vijole) 

 konkursos: 

 K.Davidova Starptautisk  konkursa ofici l  koncertmeistare (9 rvalstu dal bnieki, 4 EDMV 
audz k i )                                  
 22.Yamaha stipendiju konkurss st gu instrumentu sp l  

 Ieraksti: LU sieviešu kora „Minjona” ierakstu disks „Sv tvakar ”; Latvijas Zv rin tu 
advok tu kol ijas kora disks „Gaisma” 
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Lektore Liene Andreta Kalnciema 
17.12.2015. Kora m zikas koncerts JUBILATE DEO ”Ave Sol ”koncertz l  ar JVLMA jaukto 
kori un r el m 

12.03.2016. IV J zepa V tola b rnu un jauniešu koru un vok lo ansamb u konkursa... Lai skan! 
nosl guma koncerts LU aul  

30.03.2016. JVLMA M zikas skolot ju noda as sieviešu kora koncerts R gas Sv.Pest t ja 
(Anglik u) bazn c  

25.04.2016. I.J kabsones dzied šanas klases audz k u koncerts  JVLMA LMT z l  

r elniece un m zikas dz ves vad t ja R gas M rti a bazn c . Solodarb ba un koncerti ar koriem, 

ansamb iem un solistiem. 
4.- 6.08.2015. Piedal šan s r e m zikas CD ”M zika Dievnamam” ierakstos Liep jas 
Sv.Tr svien bas katedr l  

21.08.2015. Koncerts R gas Sv.P tera bazn cas Festiv la ”Dominante”ietvaros kop  ar R gas 
kamerkori ”Ave Sol” 

22.08.2015. Concerto Piccolo R gas Dom  

24.08.2015. Koncerts ar J.Porieti (trompete) V cij , Eutin  

18.09.2015. r e m zikas koncerts R gas Dom  ar J.Porieti (trompete) 
22.09.2015. Concerto Piccolo R gas Dom  

4.10.2015. TV dievkalpojums R gas M rti a bazn c  ar p t ju kvartetu D.Tarasova (mežrags) 
vad b  

5.11.2015. Concerto Piccolo R gas Dom  

18.11.2015. Piedal šan s ekum niskaj  TV dievkalpojum  R gas Dom  ar draudžu apvienoto kori, 
solistiem un instrument listiem 

29.11.2015. Koncerts R gas M rti a bazn c  ar A.Kr mi u (trompete) 
1.12.2015. E.Raginska autorm zikas koncerts R gas Dom , ”Satikšan s. r eles. Medit cija.” 

29.11.2015. Piedal šan s r e m zikas CD ”M zika Dievnamam”atkl šanas koncert  Liep jas 
Sv.Tr svien bas katedr l  

12.12.2016. Piedal šan s Vinetas L ces jubilejas autorkoncert  ar A.S mani (saksofons) R gas 
Sv.J a bazn c  

13.12.2015. Koncerts R gas M rti a bazn c  ar kori ”Moza ka” 

13.12.2015. Koncerts R gas M rti a bazn c  kop  ar draudzes kori un A.Smuidri (saksofons) 
19.12.2015. R gas kamerkora ”Ave Sol” sv tku koncerts ”Ziemassv tku noska a” Latgales 
v stniec b  GORS 

20.12.2015. Jaukt  kora ”Laudate Charismata” koncerts R gas M rti a bazn c  

30.12.2015. Piedal šan s r e m zikas koncert  ”Noska u kaleidoskops” R gas Dom  

20.04.2016. Piedal šan s cikla ”Patieš m mazi iem” koncert  ”Runcis z bakos” Ber u kult ras 
nam  

15.05.2016. Koncerts ar S. Stivri u (vijole) R gas M rti a bazn c  

21.05.2016. Concerto Piccolo R gas Dom  

21.05.2016. Koncerts “Saj tu ainavas” Muzeju nakts 2016 ietvaros ar J.Porieti (trompete) R gas 
M rti a bazn c  

10.06.2016. r e m zikas koncerts  ”Cauri gadsimtiem” R gas J zus ev.lut.bazn c  Bazn cu nakts 
2016 ietvaros ar L.Ilsumu (flauta)  

10.06.2016. r e m zikas koncerts ”Sirds domas”R gas M rti a bazn c  Bazn cu nakts 2016 
ietvaros kop  ar M.Pr deli (čells)  
Meistarklases  
11.-12.11.2015.  J.Esla /Jürgen Essl, r eles, V cija) meistarklases JVLMA r e u z l  

21.03.2016.  I.Iljas / Ivari Ilja, klavieres, Igaunija/ un M.Mikalai / Mati Mikkalai, klavieres, 

Igaunija/ meistarklases klaviersp l  JVLMA 

6.-9.04.  H.Davidsona / Hans Davidsson, r eles, D nija / meistarklases JVLMA  
10.-12.05.  K.Boserta / Christoph Bossert, r eles, V cija / meistarklases JVLMA r e u z l  
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Lektore Līga K rkliņa 
27.-30.20.2015. Meistarklases akad miskaj  died šan  JVLMA A.Ollinkari. 
27.-29.01.2016. Meistarklases akad miskaj  died šan  JVLMA C.Patacca 

22.-24.02.2016. Meistarklases akad miskaj  dzied šan  JVLMA P.Edelmann /P.Edelmans/  
05.-06.05.2016. Meistarklases JVLMA E.Wycik /E.Viciks/ 

23.10.2015. Dal ba NordOpera noklaus šan s Somij , Helsinkos  
22.12.2015. Koncerts Krustpils pil  ar Lauru Purenu  
23.-25.02.2016. Ierakstu veidošana I.Galantes talantu konkursa 1.k rtai  
26.02.2016. Starptautiskais konkurss Uzlecoš s zvaigznes R g   
28.02.2016. Startautisk  konkursa Uzlecoš s zvaigznes laure tu koncerts Lielaj  ild  
06.04.2016. Jauno vok listu par de RLBN.  
10.04.2016. I.Galantes talantu konkursa 2.k rta P rdaugavas M zikas un m kslas skol . 
30.04.2016. T.Reitera balvu pasniegšanas ceremonija un koncerts RLBN  

08.05.2016. I.Galantes talantu konkursa fin ls Latvijas Nacion laj  bibliot k   
20.05.2016. Starptautisk  akad misk  dzied šanas konkursa Belvedere noklaus šan s J rmal , 
Dzintaru k/z.  

Koncertmeistare P rdaugavas M zikas un m kslas skol . Koncerti ar m zikas skolas audz k iem 
–  24.10.2015. Dal ba VII Baltijas valstu p t ju or estru diri entu un ansamb u vad t ju  foruma 

ansamb u koncert  J.V tola Latvijas M zikas akad mij   
11.11.2015. Koncerts J rmalas m zikas vidusskol  

12.12.2015. Koncerts Ave Sol k/z. 

15.12.2015. Koncerts PMMS Lielaj  z l   
20.03.2016. Koncerts R gas Ku niec bas un v stures muzej   

Konkursi – 29.01.2016.-31.01.2016.XXI Latvijas M zikas skolu P šaminstrumentu un 
sitaminstrumentu izpild t ju konkurss P.Jurj na MS  
21.02.2016. Talants Latvijai noklaus šan s R gas Latviešu Biedr bas nam   
14.04.2016.-15.04.2016. Starptautiskais konkurss Jaunais flautists A.Dombrovska MS, R g  
27.04.2016.Starptautiskais met la p šaminstrmentu sp les audz k u koncerts Taures skan.  

Jelgavas MV  

01.05.2016. Talants Latvijai fin ls RLBN  
    Sadarb ba ar Latvijas Nacion lo simfonisko or estri k  or estra m zi ei. Koncerti –
18.11.2015. Nacion lais te tris diri .I.Resnis, 06.01.2016 Liel  ilde diri . A.Poga 23.01.2016. 
Liel  ilde diri .A.Poga, 29.04.2016.Liep ja, k/z Lielais Dzintars diri .A.Poga, 06.05.2016. 

Liel  ilde diri .A.Poga, 07.05.2016. R zekne, k/z GORS, 18.06.2016. J rmal , Dzitaru k/z diri  
O.Elts  

22.12.2015. Ziemassv tku ieska as koncerts JVLMA Lielaj  z l .  
22.04.2016. Asoc.prof.A.Gobas studentu un ma istru klases koncerts JVLMA r e u z l  

06.04.2016. Jauno vok listu par de RLBN   

Lektore Inguna Puriņa 
16.11.2015. Z. Kr geres audz k u klases koncerts Ventspils P rventas bibliot k  

24.11.2015. Vok l s katedras studentu koncerts t ristiem LMA Lielaj  z l  

15.12.2015. Latvijas-V cijas augstskolu koncerts LMA Lielaj  z l  

27.-29.07.2016. A. V nes Starptautiskais jauno dzied t ju konkurss Ventspil   
Operklase 

04.12.2015. Studentu koncerts 

11.12.2015. A.Lini a jubileja Smi a m j  

19., 20.12.2015. Izr des LMA Operklas  Ans tis un Grietiņa 

08.01.2016. Studentu koncerts 

23.01.2016. J.Medi š ‘’Spr d tis’’ LMA Lielaj  z l . 
09.07.2016. B rnu operas sv tki Turaid , J.Medi š „Spr d tis” 

Visp r jo klavieru katedra 

30.11.2015. Studentu koncerts LMA Kamerz l   

26.02.2016. Visp r jo klavieru katedras pedagogu koncerts LMA r e u z l   
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17.10.2015. Koncerts C su izst žu nam   

28.11.2015. Koncerts „Ruden gie sap ojumi”, LBN L go z l   
30.12.2015. Koncerts Anglik u bazn c   

20.01.2016. Koncerts „Rainis Durbes pil ”  
27.01.2016. Koncerts Anglik u bazn c  

11.02.2016. Koncerts „Sp rnu m zika” LMA r e u z l   
03.04.2016. Koncerts J rmalas Muzej  

16.04.2016. Koncerts Gulben   
21.05.2016. Koncerts J rmalas Muzej  (E. Avoti a-mecosopr ns, R.Hansons-bass) 

Lektore Lelde Tīrele  
28.-29.09.2015. Meistarklases or estra diri šan  JVLMA diri ents L.K lers   (V cija)  
27.01.2016.  Meistarklases čella sp l   JVLMA M.Jofe 

22.02.2016. Di nas Ozoli as klases vakars JVLMA Liel  z le 

10.06.2016. Koncerts Misiones Bazn c  “Bazn cas nakts”  
30.04.-5.05.2016. koncertmeistare K.Davidova starptautiskaj  čellistu konkurs  Kuld g  

07.10.2015. Dal ba kameransamb a un klavierpavad juma katedras koncert  R gas Latviešu 
biedr bas Zelta z l  „P terim Čaikovskim – 175 , MorisamRav lam – 140 “ 

12.10.2015. Dal ba festiv la “Ar na” performanc  R gas iel s 

18.11.2015.Valsts sv tkiem velt ts koncerts ar dzied t jiem Evitu Z l ti (sopr ns) un Juri Vizbuli 
(tenors) I uciema kult ras nam  

3.02.2016. Dal ba st gu katedras mac bsp ku koncert  ar čellistu riku Kiršfeldu RLB Zelta z l  

6.02.2016. Dal ba liter li muzik l  sar kojum  M rmiužas Tautas nam  

19.02.2016. Koncerts Lielaj  ild LNSO sast v  

20.02.2016. KoncertsVidzemes koncertz l LNSO sast v  

22.02.2016.koncertmeistare doc. Di nas Ozoli as klases vakar  JVLMA Lielaj  z l  

24.02.2016. Koncertmeistare st gu katedras studentu koncert  JVLMA Lielaj  z l  

18.03.2016. Kamerm zikas koncerts kop  ar dzied t ju Lauru Grecku Sald    
12.04.2016. Koncerts Lielaj  ild  P t ju or estra R ga sast v  

4.05.2016.   Koncerts Lielaj  ild  P t ju or estra R ga sast v  

10.06.2016. Koncerts Misiones Bazn c  “Bazn cas nakts” ietvaros ar čellistu Krišj ni Gai i 
16.06.2016. Koncerts Jaunaj  ertr des bazn c  kameror estra Sinfonietta R ga sast v  

18.06.2016. Koncerts Dzintaru koncertz l  LNSO sast v  

30.07.2016. Koncerts Salacgr vas kult ras nam  kameror estra Sinfonietta R ga sast v  

9.08.2016.   Kamerm zikas koncerts kop  ar mecosopr nu  Lauru Grecku P rventas Bibliot k  
Ventspils pils tas sv tku ietvaros 

14.08.2016. Dal ba Š berti d  Ungurmuiž  

Lektore Antra Vīksne 
Noz m g kie koncerti /klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes/ 

Or estra R ga sezonas atkl šanas concerts, 24.09.2015 Liel  ilde,  
Komponistes Vinetas L ces autorkoncerts V ja dziesmas, 20.12.2015. RLB Zelta z le 

JVLMA Visp r jo klavieru katedras m c bsp ku koncerts 26.02.2016 r e u z l  

Korpor cijas L GA 80 gadu jubilejas koncerts 28.02.2016 korp.Selonija z l  

JVLMA prezent cijas koncerti R zekn , Daugavpil   03.03.2016  

8. Starptautiskais  konkurss - festiv ls Renaissance Arm nij  Giumri 2016  

(Koncerts Erev nas konservatorijas fili l  Giumri 15.04.) 

1.starptautiskais konkurss-festiv ls Baltijas p rles atkl šanas koncerts, 20.06.2016 
Klaip das koncertz l  

Pasaules latviešu m kslinieku koncerts Krustceles kamerm zik  10.07.2016. RLB/ 

Koncerts Impresijas un versijas 07.06.2015. R gas Birž  

 Klavieru dueta ieraksti atskaņoti raidstacij s ASV – WQXR  www.wqxr.org 

Lielbrit nija – BBC 3 Euroclassic Notturno;  Latvija – Radio Klasika 

Koncertmeistares darbs I Starptautiskaj  J.Pakalnis p šaminstrumentu konkurs  Vi , 

Lietuv  13.-17.06.2016.    

http://www.wqxr.org/
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JVLMA P šamintrumentu katedras studentu koncerts 31.03.2016.  

A.Maslova un J.Igau a /klarnete/ koncerts R zeknes MV16.05.2016. 

V.Kudrina / it ra/ koncerts J rmalas MV 17.05.2016. 

emassv tku koncerts JVLMA 22.12.  
C su m zikas vidusskolas jubilejas koncerts C su koncertz l   17.03.2016.   

26. Starptautisk s Trompešu dienas un konkurss Tallin   05.04.2016. 

IV Jauniešu m zikas festiv ls Avanti 11..03-15.05. 

Labdar bas koncerts sv.P tera bazn c  19.04. 

Koncerti Tukuma MS /17.02/ un Balvu MS  /02.05./ 

Eksperta darbs 
Ž rijas locekle M zikas skolu audz k u konkurs  Et des Sald ,  25.11.2015. 

Ž rijas locekle 21.Starptautiskaj  jauno pianistu konkurs  Valmier , 27.01.2016. 

Ž rijas locekle jauno pianistu festiv l  Juglas MMS DEBIJA 2015., 10.03.2016 

Ž rijas komisijas priekšs d t ja IV Starptautiskaj  L cijas Gar tas jauno pianistu 

konkurs   Siguld  /k.z.Baltais fl elis/, 16.03.2016.  

Ž rijas locekle VIII Starptautiskaj   konkurs  Renaissance Arm nij   

    /Klavierpavad juma un kameransamb u grupa/, 13.-15.04.2016.  

Ž rijas locekle I starptautiskaj  konkurs -festiv l  Pearls of the Baltic Klaip das 
koncertz l  /Klavieru duetu grupa/, 20.-21.06.2016  

Meistarklases 
Koka p šaminstrumentu  simpozijs, N.Balderyou meistarklases /koncertmeistara darbs/7.-

9.09.2015.  

Č.Z hala meistarklases JVLMA 28.-29.05.2016. /koncertmeistara darbs/ 

Meistarklašu vad šana Starptautiskaj   konkurs  Renaissance Arm nij  15.04.2016. 

Meistarklases klarnetistiem un trompetistiem Tukuma MS 17.02.2016. /koncertmeistara 

darbs/ 

Organizatoriskais darbs 
J zepa Medi a R gas 1.m zikas skolas klavieru noda as vad t ja 

Br u Medi u jauno pianistu konkursa organiz šana, R ga 12.03.2016. 
Lektore Veronika Rinkule 
09.15. piedal šan s NORDOPERA Audition Training meistarklas s Vi  (Lietuva)  
Piedal šan s JVLMA r kotaj s meistarklas s: 
09.11.15. Irena Uss - Armoniene (Lietuvas M zikas un te tra akad mija)  
27.01.16. Claudia Patacca ( ArtEZ)  

22.02.16. Peter Edelmann ( V nes M zikas universit te )  
25.02.16.  Mihails Svetlovs ( ASV )  

05.05.16.  Ekhart Wycik  ( Diseldorfas M zikas augstskola  
06.04.16.  Jauno vok listu par de, RLBN Zelta z l          

30.04.16.  Koncerts Sen s m zikas ans. Inégalité Mystique  sast v  Bauskas pil .  
20.05.16.  Vok l s m z. Koncerts draugiem  
RDKS meite u kora TIARA koncertmeistare (diri ente A. Birzi a): 
01.2015. Piedal šan s Koncertuzvedum  Kartupeļu opera ( koncertmeistare, klavieru un 

klaves na partijas or estra sast v  ), Latvijas koncertz l s 

09.2015. Piedal šan s Starptautiskaj  kora m zikas festiv l  EUROTREFF, 
Volfenbuttele, V cija 

11.2016. Piedal šan s Tolosa Choral Contest festiv l , konkurs  ( 2. vieta ). Tolosa, 
Sp nija 

04.2016. RDKS meite u kora TIARA koncerts Grib s drusku pabl ņoties, Lielv rdes MS 

06.2016. Sadraudz bas koncerts ar Upsalas katedr les (Igaunija) meite u kori, R ga, R gas 
Doms 

RDKS kordiri šanas noda as koncertmeistare: (koncerti ar RDKS m/k TIARA un Jaukt  kora 
l dzdal bu ) 
05.2016. RDKS Diri šanas noda as 4. kursa audz k u koncerts. R g , M rti bazn c  
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05.2016. RDKS Pavasara koncerts.   R ga, Stradi u universit tes koncertz l  

06.2016. RDKS Diri šanas noda as 4. kursa audz k u koncerts. R g , Anglik u bazn c  

06.2016. RDKS Diri šanas noda as 4. kursa audz k u koncerteks mens. R g , VAK telp s 

Sen s m zikas ansamb a Inégalité Mystique dal bniece ( klaves ns, r e pozit vs): 
04.2016. Sen s m zikas koncerts Franču karaļa galma m zika. Bauskas pil  

06.2016. Lielbrit nijas v stniec bas r kot  pie emšana par godu Anglijas karalienes dzimšanas 
dienai. LNB 

08.2016. Sen s m zikas koncerts Franču karaļa galma m zika un deja. L znavas muiž  

Koncerti sadarb b  ar solistiem: 

09.2015. Vok l s kamerm zikas koncerts Klusums.Miers.Vienk rš ba, Sv. Mi e a 
Alsungas kato u bazn c  

05.2016. M tes dienai velt ts koncerts, R ga  
06.2016. Vok l s m zikas koncerts, Kuld gas sv. Katr nas kato u bazn c  

Lektore Nat lija Zandmane 
24.02.2016. JVLMA St gu instrumentu katedras studentu un ma istrantu koncerts Lielaj  z l  

03.03.2016. Emerit.prof.J.Švolkovska vijoles klases studentu Koncerts JVLMA Lielaj  z l  

16.03.2016. Asoc.prof.Evas Binderes vijoles klases studentu Koncerts JVLMA LMT Kamerz l    
23.03.2016. Doc.Ter zes Z bertes-Ijabas vijoles klases stud. un ma . koncerts JVLMA r e u  
26.02.2016.  22.konkurss Yamaha stipendija 2016,  JVLMA Lielaj  z l  

Meistarklases (koncertmeistara darbs) 

09.-10.11.2015. Pie altista no Graca Herb.Kefera  

10.-11.03.2016. Pie altista St.Karlini no Mil na  
29.-31.03.2016. Pie vijoln. no Horvatijas Eugenia Epšteinas  
12.-21.07.2016. Starptautiskie Latviešu jauno m zi u meistarkursi Siguld  

  (pie vijoln.- G.Larsena, R.Lielmanes, S.Štenberga; pie altistiem – A.D rzi as, A.Štr la) 
Noklaus šan s 

24.05.2016. Konkurss Latv.Nac.Oper  un balet  1.un 2.vijoles grupas (L.C mure, G.Dazarte, 

A.Saln te) 
14.11.2015. Koncerts Em.D rzi a m z.skol  v lt t Latvijas Republikas 97.gadadienai 

03.02.2016. St gu instrumentu katedras m c bsp ku koncerts RLB Zelta 

z l  (prof.G.Larsens/vijole, emerit.prof. J.Švolkovskis/vijole un doc.I.Br numa/alts) 
Lektore Dzintra Vīcupe 
Koncertmeistare  

Sieviešu kora ”Ausma” koncertmeistare (diri .J.Zirnis) 
Koncerti: 

25.-27.09.2015. Starptaut. koru konkurss Rimini It lij  

11.2015. Kora m z. koncerts velt ts Rainim un Aspazijai kop  ar kori Ausma  
12.2015. Adventes koncerts S ma a ev.lut. bazn c  Valmier  

04.2016. Koru m z. koncerts ar koriem Ausma un Ogre R g , Mazaj  ild  

06.2016. Piedal šan s Bazn cu nakts koncert  R g  J a ev.lut. bazn c . 
Citi koncerti un muzik. aktivit.: 

11.2015.Valsts sv tku koncerts ar Ogres novada koriem Ogres kult. centr  

12.2015. Ziemassv tku koncerts ar Auces jaukto kori Vecauces kult. centr  

02.2016. Koncerts ar Auces jaukto kori Akmenes kult. centr  Lietuv  

02.2016. Piedal šan s starptaut. koru konkurs  Kau  ar Auces jaukto kori 
03.2016. Sieviešu koru kopm . Tukum  

03.2016. Piedal šan s Lieldienu Dievkalpojum  ar kori Amenda Talsu ev.lut.bazn c  

03.2016. R gas sieviešu koru kopm . Ave Sol koncertz l  

04.2016. Koru skate Dobeles nov. koriem Dobeles kult. centr  

05.2016. R gas sieviešu koru kopm . Ave Sol koncertz l  

05.2016. Dž.Puč ni mesas Di Gloria atska ojums ar kori Ogre un solistiem Alojas virsdiri . 
sv tkos gar g s m z. koncert  Alojas ev. lut. bazn c  

06.2016. Koncertmeistares pien kumi sievu un v ru koru salidojum  C s s 
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06.2016. Piedal šan s Bazn cu nakts koncert  ar Latvijas Bankas jaukto kori S pju Dievm tes 
bazn c  R g  

07.2016. Piedal šan s Talsu pils tas sv tku gar g s m z. koncert  ar kori Amenda Talsu ev.lut. 
bazn c .  
07.2016. Koncerts ar Auces jaukto kori Lielauces kult. centr . 
Lektore Svetlana Stankeviča  
29.09.-30.09.2015. Meistarklases simfonisk  or estra diri šan  – L.K lers /V cija/ 
22.02.-24.02.2016. Meistarklases operdzied šan  – Peter Edelmann /Austrija/ 

22.09.2015. LNSO r kotais konkurss uz vakanto kontrabasu grupas koncertmeistara vietu. Solists 
V.Stankevičs /kontrabass/ 
04.12.2015. JVLMA operklases studentu vakars rijas un rečitat vi.  
19.12.-20.12.2015. Operstudijas Figaro izr des – E.Humperdinka b rnu opera Ans tis un 
Grietiņa. 8.01.2016. JVLMA operklases studentu vakars 20.gadsimts un Tatjana 

23.01.2016. Operstudijas Figaro izr de – J.Medi š b rnu opera Spr d tis.  
24.02.2016.  St gu katedras studentu koncerts.  
26.02.2016.  Konkurss YAMAHA stipendija 2016 – st gu instrumentu sp le.  
9.07.2016.  B rnu operas sv tki T rvet ,  J.Medi a b rnu opera Spr d tis. Operstudija Figaro 
 

Stīgu instrumentu katedra 

Visi doc t ji radoši m kslinieki, akt vi iesaist s starptautiska un viet ja l me a koncertdarb b .  
03.02.2016. notika piektais JVLMA St gu instrumentu katedras m c bsp ku koncerts LBN ar 
docentes T.Z bertes-Ijabas ievadv rdiem  

Docents riks Kiršfelds  
Akt vi koncert  gan daž dos kameransamb os, gan or estros gan ar  k  solists (solo ar 
Sinfonietta R ga (festiv ls "Čello C sis"), Kremerata Baltica (koncerts Dzintaru koncertz l , 
Sen s m zikas festiv la nosl guma koncerts Rund les pil ), dal ba daudzos JVLMA koncertos, 
neskait mos kamerm zikas koncertos, uc.). 
Docents Sandis Šteinbergs  
Koncerti 

1. Ar st gu kvartetu "Quattro Baltica" un A. Osokinu 2 kvintetu atska ojumi - 19.septembr  
Siguld , "Baltais Fl elis" (programm  J.Br mss, V.A. Mocarts) 
2. Ar st gu kvartetu "Quatro Baltica" un Gidonu Kr meru dal ba muzik laj  dzejas vakar  
Sp eros 21.septembr  (programm  D.Šostakovičs ,G.Pel cis, A.Stroks) 
3. J rmalas m zikas skolas jubilejas koncert  24.oktobr  - Dzintaru Koncertz les Mazaj  z l  
atska ojot G. For  klavieru kvartetu, kop  ar J.Ma ecki /klavieres/, R. Ma ecku /alts/, . 
Kiršfeldu /čells/ 
4. No 15.-18. novembrim dal ba Pasaules Miera Or estra Koncert  - UNESCO m tn  Par z , 
velt ta Par zes terora akta upuru piemi as koncert  (programm  S. Barbers, P. Čaikovskis) 
5. No 28. novembra – 4. decembrim dal ba Nordic Symphony Orchestra koncertturnej  pa 
Igauniju (programm  A. Perts, Fr. Šop ns, J. Br mss) 
6. Dal ba kvarteta Rix koncert  ar nosaukumu "Sveču gaism  - Eiropas Ziemassv tkos" 27. 
decembr  (programm  S. Mence, G. Kančelli, G. For ) 
7. JVLMA st gu katedras koncert  RLB 3. febru r  atska oja V. E. Korngolda 4 miniat ras ar J. 
Ma ecki /klavieres/ un J. ep ša ska darbu kop  ar I. Dz rvi /klavieres/ un . Kiršfeldu/čells/ 

8. Dal ba JVLMA prezent cijas koncert  C s s 9. mart  kop  ar I. Dz rvi atska ojot J. V tola 
vijolminiat ras. 
9. Dal ba I. Žunes gr matas "Vijole" prezent cijas koncert  kop  ar I. Dz rvi 10. mart  RLB 

10. Dal ba P. Vaska autorkoncert  Doma bazn c  kop  ar Sinfonetta R ga (diri ents N. Šn ) 
atska ojot ska darbu "Vientu ais e elis" 

11. Dal ba P. Vaska autorkoncert  Dzintaru Koncertz les Mazaj  z l  kop  ar Rix klavieru 
kvartetu 6.maij  programm  klavierkvartets un duets ar čellu "Castilio Interio" /Reinis Birznieks/ 

12. Nordic Symphony Orchestra koncertturneja pa Igauniju laik  no 15.05-20.05 (programm  R. 
Š mans, A. Dvoržaks, J. Br mss) 
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13.Koncertprogrammas "Pjacolla, Galjano, Tango" atska ošana 5.04-Koknes ,13.04-

Ogr ,14.04-R g ,10.07-Siguld ,27.08-Balvos (programm  A. Maskats, A. Pjacolla, R. Galjano, 
M. Vi ums) 
14. Koncertprogrammas ar RIX vasar  – 2016. 28.07. - Rojal, 30.07. - Oleru muiža,1.08. – 

Madon  (programm  P. Vasks, S. Mence. G. Lekj ) 
15. SOLO koncerts Kuld gas Domes z l  17.j lij  pils tas sv tku "Dz res Kuld g " ietvaros kop  
ar J. Ma ecki, (programm . P. Vasks, J. V tols, E.V. Korngolds, E. Blohs, Fr. Kreislers) 
16. Koncertprogramma festiv lam "Sansus " ar RIX kvartetu un I. Kalnu /sopr ns/ 12. august  
(programma A. Dvoržaks, R. Štrauss, A. Maskats) 

17.Koncertprogramma "Nuevo Dia" kop  ar . Kiršfeldu, S. Glazenburgu /klavieres/, A. 
Šablovskis /saksofons/, E. Endelis /sitamie instrumenti/ 16. august  Valmier  (programm  M. 
Zupko, Porch) 

18. Solo ska darba vijolei ar VAK piedaloties Gar g s m zikas festiv l  š.g 31. august  
P terbazn c  (programm  H. Reiter) 
Docente Diana Ozoliņa  
Kop  ar LNSO čellu grupas Dream Team, st gu kvartetu "3+1" un Operas kameransambli (A. 
Egli u, G. Paulu un M. Circeni) šaj  sezon  ir bijuši vair ki koncerti gan R g , gan cituviet 
Latvij , ieskaitot ar  liel s koncertz les k  C su koncertz le un Gors. V l ir bijuši koncerti 
Siguld , Ventspil , Kandav , Skr veros, Salaspil , Zieme bl zm , k  ar  ikgad jie koncerti 
Operas Belet žas z l  un Lielaj  ild .  
Asoc. profesore Eva Bindere  

Asoci t  koncertmeistara darbs or estr  Oxford Philharmonic 2015./2016. gada sezonas garum .  
Klavieru trio sast v  kopa ar Reini Zari u un Krist ni Blaumani koncerti R zekn  Gor  un 
Rudens kamerm zikas dien s Dzintaru koncertz les kamerz l  2015. gada oktobri. 
Solo P tera Vaska Vox Amoris kop  ar Sinfonietta R ga un Normundu Šn  koncert  Daugavpil . 
Pieaicin t  koncertmeistare un vijo u grupu darbu vad t ja or estr  Mannheimer Philharmoniker 
projekt  Manheim  un Minhenes Herkulessaal 2015. gada novembr  kop  ar diri entu Boian 
Videnoff un solisti Alenu Baevu. 

L. van B thovena Vijolkoncerta atska ojums 2016. gada apr l  Vilna, R ga un Tallina kopa ar 
LNSO un diri entu Andri Pogu. 
Koncertmeistars kameror estra Camerata Franconia koncerta Erlangen, V cij  apr l . 
Divi koncerti Palermo Teatro Politeama, Sic lij , kopa ar vijolnieku Andra Cortesi un GliArchi 
kameror estri, Džovanni Sollimas ska darba " Violoncelles vibrez" pasaules pirmatska ojums 
div m vijol m un kameror estrim 2016.junija. 

Kamerm zikas koncerts Liep jas Dzintar  27.junija kopa ar Alekseju Lundinu, Ivaru 
Bezprozvanovu, Krist ni Blaumani etc. 
Koncerts Alekseja Lundina vad to Salacgr vas meistarklašu nosl gum  7.augusta. 
Koncerts klavieru trio kop  ar Reini Zari u un Krist ni Blaumani alternat vaj  kamerm zikas 
festiv l  Sansusi 12.augusta. 
Profesors Arigo Štr ls  
Dal ba st gu kvarteta “3+1” sast v  un projekt  “Piazolla Galjano Tango” (šie koncerti turpin s 
joproj m), k  ar  atseviš os projektos ar Vidzemes kameror estri. Ar šo or estri ar  pirmoreiz 
Latvij  tika atska ota D. Tabakovas Sv ta sen  stil  altam klaves nam un kameror estrim. 
Pirmatska ojums G. Pel ča Nakts triptihs katedras m c bsp ku koncert  kop  ar S. Glazenburgu. 
Docente In ra Brīnuma  
Dal ba LNSO sast v  – altu grupas koncertmeistare, dal ba katedras m c bu sp ku koncert , 
kop  ar Agnesi Egli u sp l ju solo programmu Madonas latviešu m zikas dien s. 22.05.2016. 
Kontrabasissimo Sergeja Br numa pedago isk  darba 40 gadu jubilejas koncerts atska oja 
K.Dittera fon Dittersdorfa Sinfonia Concertante altam un kontrabasam ar or estri 
       Visi katedras doc t ji koncert  simfoniskos un kamerorķestru sast vos: 
Kremerata Baltica sast v  koncert  – S. Zari a 

LNSO sast v  koncert  – G. Sarkisjans, T. Z berte-Ijaba, A. Frišenfelde, S. Šteinbergs, A. Štr ls, 
D. Ozoli a, I. Br numa, S. Br nums, T. Ostrovska 
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Sinfonietta R ga sast v  koncert  – I. Abakuka, V. Stankevičs 

LNO or estra sast v  koncert  – U. Sedola, A. Frišenfelde, D. Ozoli a, J. Mak rina 

LSO or estra sast v  koncert  – S. Zari a, . Kiršfelds 

Doc t ju organizatorisk  un p tniecisk  darbība  
Docente Ter ze Zīberte-Ijaba  

Ž rijas komisijas locekle jauno vijolnieku un čellistu konkurs  Ceļ  uz meistar bu Bolder jas 
m zikas un m kslas skol   
Publik cija Latvian National Opera Symphony Orchestra In 1920-1930s zin tniskaj  žurn l  
ART TEMPUS III. Institute of Art, Daugavpils University 

Publik cija Latvian Radio Symphony Orchestra During 1920-1930ies – Organization, 

Communication and Artistic Activities zin tniskja žurn l  ART TEMPUS II. Institute of Art, 

Daugavpils University 

Publik cija Simfonisk  m zika Latvijas Nacion laj  oper . M zikas akad mijas raksti, 11 

Publik cija R gas radiofona simfoniskais or estris 20. gadsimta 20.–30. gados – organiz cija, 
komunik cija un m kslinieciski radoš  darb ba, izdota M zikas akad mijas raksti 10 numur . 

Komisijas priekšs d t ja Profesion l s kvalifik cijas centraliz tajos eks menos instrumentu 

sp l  

M zikas vidusskol s R g , Liep j , Ventspil , R zekn , Daugavpil . C s s, Jelgav  

Dal ba JVLMA SO padom  

Dal ba ž rijas komisijas sast v  konkurs  I. Galantes talanti. 
Asoc.profesore Agne Spr dža DE komisijas priekšs d t ja Lietuvas M zikas un te tra 
akad mijas st gu kvartetu eks men  Vi ,  JVLMA Satversmes sapulces locekle 

Asoc.profesore Ligita Zemberga Darbs JVLMA Uz emšanas komisij , Gada balvas komisij , 
JVLMA Sen t , B. un I. Teterevu fonda komisij , SO padomes sekret re, JVLMA doc t ju 
Radošo un zin tnisko projektu izv rt šanas komisij .  
Darbs Profesion l s kvalifik cijas centraliz to eks menu komisij s R g , Jelgav , Daugavpil , 
R zekn , Ventspil . 
Ž rijas komisijas locekle Valsts konkurs   Kokles sp les un it ras sp les audz k iem 

Ž rijas komisijas locekle – jauno vijolnieku un čellistu konkurs  Ceļ  uz meistar bu Bolder jas 
m zikas un m kslas skol , Kurzemes re iona st dzinieku konkurs  Sol-Re-La-Mi Saldus 

m zikas un m kslas skol , K.F. Amendas starptautiskaj  m zikas skolu st gu instrumentu 
individu lo izpild t ju un ansamb u konkurs .  
Docents riks Kiršfelds 2016. bija Igaunijas m zikas akad mij  ma istrantu diplomeks menu 
komisijas vad t js 

Profesors Arigo Štr ls izveidoja p rlikumu altam M. Baša Pasaka (ori in l  – mežragam). 
Akredit cijas komisijas loceklis Bolder jas M zikas un M kslas skol . Profesion l s 

kvalifik cijas centraliz to eks menu komisijas loceklis m zikas vidusskol s. Satversmes 
sapulces un Profesoru padomes loceklis. 

Asoc.profesore Eva Bindere  

Dal ba vijolnieku konkurs  " Premio Andrea Postacchini" ž rij  Fermo, It lij , 2016.gada maij . 
Docente Diana Ozoliņa  
Dal ba ž rijas darb  Valsts st gu instrumentu konkurs  Igaunij . Organiz ja gadsk rt jo EM. 
D rzi a m zikas skolas čellu noda as koncertu Lielaj  ild , kas notika pag juš  gada novembr , 
k  ar  turpina savu darbu 2017. gada A.Dombrovska konkursa orgkomitej . 
Doc t ju dalība meistarklas s –  

P c St gu instrumentu katedras vad t jas T. Z bertes-Ijabas iniciat vas no 2013. gada febru ra 
katedr  s ktas iekš j s meistarklases/konsult cijas pie katedras doc t jiem, kuras var apmekl t 
visi st gu noda as studenti. Tas guvis lielu atsauc bu un ieinteres t bu stud jošo vid . 
Meistarklases notikušas pie š diem doc t jiem – T. Z berte-Ijaba, G. Larsens, J. Švolkovskis, E. 
Bindere, A. Frišenfelde, E. Teste eca, L. Zemberga, D. Ozoli a, A. Spr dža, S. Zari a, G. 
Sarkisjans.  

Doc. Ter ze Zīberte-Ijaba – atkl to stundu un meistarklašu vad ba Ventspils m zikas 
vidusskola  
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Asoc. profesore Ligita Zemberga – meistarklašu vad ba Siguldas starptautiskaj s jauno m zi u 
meistarklas s 

Profesors Arigo Štr ls - meistarklases Mil nas konservatorij  un jauno m zi u meistarkursos 

Siguld  

Docents riks Kiršfelds - 2016. gad  meistarklašu vad ba Starptautiskajos latviešu jauno 
m zi u meistarkursos Siguld  (čella sp le, st gu kvartets, kameransamblis, laic gais 
kameransamblis). 

Asoc. profesore Eva Bindere - meistarklašu pasniegšana P rnavas festiv la or estr  Paavo Jarvi 
akad mij  P rnav , Igaunija, 2016.julija. 

M zikas tehnoloģiju katedra 

Docenta Andra zes darb ba saist s ar pas kumu norišu vietu apska ošanu: 
Liel  M zikas Balva, LNO 

Rihards Za upes solo koncerts, Liel  ilde 

NY Jazz trio, Dzintaru koncertz le 

Dabas koncertz le, Brisele, L znava, Za enieki, J rmalas festiv ls, Dzintari 
DAGAMBA koncerti, Latvija, Krievija, It lija, Glastonberija 

M zika Tev, Latvijas Koncertu abonementu koncerti 
Latvian Voices koncerti 
Ska as un garšas festiv ls, Sigulda 

Porgijs un Besa, LNSO, C sis u.c. 
doc t ja Krišj ņa Geid na darbība saistīj s ar skaņu inženiera pien kumu veikšanu: 
13.10.2015 - Aminata iesilda   Mans Zelmerlow (Eirov zijas uzvar t js 2015) koncertz l  
Palladium 

25.11.2015 - 28.11.2015 The Sound Poets “Puls ” četru koncertu s rija koncertz l  Palladium 

20.02.2016 - Daumants Kalni š @ R zekne, Koncertz le “Gors”, koncerts rij  “Atspulgi” 

15.03.2016 - “Aminata” un “The Sound Poets” apska ošana “Zelta mikrofons” Latvijas 
Nacion laj  Oper  

06.05.2016 - Aija V toli a koncerts “My Baby Shot Me Down” M zikas nam  Daile 

15.07.2016 - Laika Suns koncerts “Positivus” festiv l  

26.08.2016 - 27.08.2016 - The Sound Poets koncertu apska ošana Siguldas pilsdrup s 

Ieraksti 
09.2015 - 12.2015 -  Eirov zijas dziesmas - Justs - “Heartbeat”, MyRadiantYou - “We will be 
stars” u.c. Miks 

01.2016 - 09.2016 - Dons alb ms “Tepat” ieraksts, mikss, produc šana 

06.2015 - 09.2016 - M rcis Auzi š alb ms “Viens” ieraksts, mikss 

06.2015 - 10.2016 - Aminata alb ms “Red Moon” mikss 

doc t js Ivars Ozols k  ska u inženieris darbojies festiv los Positivus, Summer Sound, R gas 
ritmi u.c. 
Docents Rolands Kronlaks kop  ar kompoz cijas katedras studentiem Eviju Sku i un Armandu 
Aleksandraviču piedal j s Nordplusmix darbn c  Vi ,  Lietuvas Te tra un M zikas akad mij  
01.02-08.02.16, kur kop  ar citu Baltijas un Zieme u valstu m zikas studentiem un 
pasniedz jiem str d ja pie ska darbiem, kas paredz ti atska ojumam ambisoniskaj  23.1 
ska ru u sf r . 
 

P šaminstrumentu katedra 

Docente Ilze Urb ne akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan or estros, gan 

uzst j s k  soliste   (Sen s m zikas festiv la nosl guma koncerts Rund les pil ), piedal j s 

daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamerm zikas koncertos, u.c.: 
piedal šan s koncertos 3.Woodwind Festiv la ietvaros,  2015.g. 8. un 10.oktobr , JVLMA 

Solo koncerts Lietuvas M zikas akad mij  

piedal šan s  katedras m c bsp ku koncert  2016.g.mart  

studentes Elzas Bleikšas sagatavošana starptautiskajam Adams Music Center konkursam 
Holland  
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studentes gatavošana or estru konkursiem (Gustav Mahler Jugend Orchester, Baltic Youth 
Orchestra). 

piedal šan s Latvijas Flautistu Associ cijas koncertprojektos 

meistarklašu apmekl šana pie Sandrine Francoix un Renate Greis Armin 

meistarklašu sniegšana Lietuvas M zikas un te tra akad mij , J zepa Medi a R gas m zikas 
vidusskol  un Em la D rzi a m zikas vidusskol . 
Docente Ilona Meija  akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan or estros, gan ar  k  
soliste, dal ba daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamerm zikas koncertos, u.c. 
5. sept. Lub nas kult ras nams, Latvijas Flautu Asoci cijas koncerts Strautiņš un Bahs 
14. sept.  Maz  ilde, Latvijas Flautu Asoci cijas koncerts Strautiņš un Bahs 
17. sept. Liel  ilde, Sinfonietta R ga sezonas atkl šanas koncerts 
18. sept. Daugavpils, Sinfonietta R ga p t ju kvintets un saksofons, Eksotisk s dejas 
21. sept. Dzintaru koncertz le, Karinas Berzi as b rnu koncerts kst te 

26. sept. R gas Doms, Sinfonietta R ga, GRAMMY balvas atska u koncerts 
30. sept. Daugavpils, Sinfonietta R ga koncerts 

3. okt. C sis, Sinfonietta R ga koncerts 

6. okt. Klaip da, Sinfonietta R ga p t ju kvintets un saksofons Eksotisk s dejas 
12. okt. Tiešraides koncerts Latvijas Radio 1. studij  

27. okt. Auce, koncerts Francijas Ainavas 

31. okt. Liel  ilde, Sinfonietta R ga koncerts ar Andri Pogu 

11. nov. Sigulda, m m s filmas L čpl sis ska u celi a atska ošana 

14. nov. Sv.J a bazn ca, Sinfonietta R ga jaundarbu koncerts 

29. nov. Baloži, koncerts Francijas Ainavas 

11. dec. Liel  ilde, Sinfonietta R ga koncerts 

15. jan. Karlsruhe (V cija), Latviešu m zikas prezent cija kop  ar Hertu Hansenu 

6.-10. okt. Koka p šamo instrumentu simpozijs JVLMA, flautistes S.Francois meistarklašu 
apmekl šana. 
novembris, Kau a, ž rijas komisijas locekle p šamo instrumentu konkurs . 
14.-16. jan. Karlruhe (V cija), meistarklašu vad šana m zikas augstskol . 
apr lis, Varšava, ž rijas komisijas locekle koka p šamo instrumentu kameransamb u konkurs . 
augusts, Salacgr va, Salacgr vas 6. klasisk s m zikas festiv ls. Meistarklašu pasniegšana. 
Docents G.Kuzma - akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan or estros, gan ar  k  
solists, dal ba daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamerm zikas koncertos, u.c. 
regul ra koncertdarb ba Sinfonietta Riga P šaminstrumentu kvintet  

dal ba JVLMA P šaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras doc t ju koncert  R gas 
Latviešu biedr bas nam . (04.03.2016.) 

dal ba Klarnetistu festiv l  Ščecin  2016.gada apr l  

dal ba Sinfonia Concertante cikl  Meistari un m cekļi 2016.gada apr l  

Dal ba koncert  ar klavieru kvartetu Quadra 2015.1. oktobr  

Treš  R gas Koka p šaminstrumentu simpozija organiz šana 

meistarklašu organiz šana JVLMA koka p šaminstrumentu specialit t s  
meistarklašu vad šana starptautiskaj  klarnetistu festiv l  Ščecin  2016.gada apr l . 
Asoc.profesors Normunds Šn  – akt vi koncert  k  or estru diri ents 

dal ba Sinfonietta R ga koncert  SINFONIETTA R GA UN EVA BINDERE  

Daugavpils Vien bas nama koncertz l  30.septembr  

dal ba Sinfonietta R ga koncert  SINFONIETTA R GA UN R ELNIECE IVETA 

APKALNA 8.oktobr  Rudens kamerm zikas festiv la ietvaros R gas Sv. J a bazn c . 
dal ba Sinfonietta R ga koncert  SINFONIETTA R GA UN ZIEME U KLARNETES 
ZVAIGZNE EM LS J NASONS 14.novembr , Lielaj  ild  

Emerit. profesors Imants Sneibis – akt vi darbojas daž d s konkursu ž rij s,  koncert ja 

k  solits Latvijas dievnamos 

dal ba Teodora Reitera konkursa ž rij  
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studentes Alises Golovackas sagatavošana un dal ba  Teodora Reitera konkurs  2015.gada 

7.decembr  

Zanes Jur vicas( ma istra studijas)  un Lienes Dob činas sagatavošana 
dal bai  starptautiskaj  Kulava konkurs  2015.gada oktobr  

studentes Evijas Veldres sagatavošana dal bai  starptautisk  konkurs  

2015./2016.akad misk  gada II pusgad  

JVLMA p šaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras organiz to meistarklašu 
apmekl šana. 

Lektors J nis Semjonovs – akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan 
or estros,  gan ar  k  solists, piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos 
kamerm zikas koncertos, u.c. 
dal ba Sinfonietta R ga p t ju kvinteta un saksofonista Arv da Kazlauska 
koncertprogramm  “Eksotisk s dejas” 2015.gada 6.oktobr , Klaip d  

dal ba Latvijas Radio tiešraides koncert  12.10. Sinfonietta R g  p t ju kvinteta sast v  

koncerti un meistarklašu vad šana Dobeles m zikas skol  instrumentu populariz šanas 
programm  “Fagots un sitamie instrumenti” sadarb b  ar Agnesi Egli u (klavieres) un 
El nu Endzeli (sitamie instrumenti) 2015.gada novembr  

dal ba fagota sp les meistarklas s Malm , Zviedrij  2015./2016.akad misk  gada 

2.pusgad  

dal ba LNSO koncertprogramm  Br mss.Haidns un Vasks 2015.gada 16.oktobr , 

atska ojot J.Haidna Sinfonia concertante fagota solo partiju 

sal ba vis s Sinfonietta R ga koncertu programm s 2015./2016. gada sezon  (iz emot 
programm s, kur s bija tikai st gu sast vam) 
dal ba vis s noz m g kaj s LNSO koncertprogramm s 2015./2016.gada sezon . 
Profesors Artis Sīmanis – akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan or estros, 

gan ar  k  solists, piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamerm zikas 
koncertos, u.c. 

jaunas koncertprogrammas No Kuivižiem l dz Kasablankai sagatavošana un atska ošana 
ar R gas Saksofonu kvartetu un pianisti Hertu Hansenu 

jaunas koncertprogrammas Piel gsim m ž gi sagatavošana un atska ošana kop  ar 
dzied t ju J ni Kurševu un r elnieci Krist ni Adamaiti 
R gas Saksofonu kvarteta koncerts Sanktp terburgas Ermit žas te tra koncertz l  2015. 
gada oktobr  

R gas Saksofonu kvarteta, dzied t jas Ievas Paršas un multiinstrument lista Valda 
Muktup vela CD Ozols izdošana 2015. gada novembr  

ieraksti kop  ar dzied t ju Jolantu Strikaiti un r elnieci Krist ni Adamaiti. CD 
L dzenuma balss izdošana. Programm : 
J.Karlsons    M nesgaismas d rzs 

K. L cis  L sojiet, Debesis 

A. Dzen tis   L dzenuma balss 

J. L s ns  Es ticu neteiktajam 

A. Selickis  Apsl pt  atz šan s 

R. Pauls  4 miniat ras 

jaunas koncertprogrammas sagatavošana un atska ošana 2015. gada 22. decembr  Sv. 
J a bazn c  R g  festiv l  Eiropas Ziemassv tki kop  ar R gas Saksofonu kvartetu, 

Krist ni Adamaiti ( r eles) un Jolantu Strikaiti (sopr ns) 
2015. gada 27.oktobr  – meistarklašu vad šana Sanktp terburgas N.Rimska-Korsakova 

konservatorij   
Paul nas Pite ko (J z. Medi a R gas m zikas vidusskola) sagatavošana dal bai 
Starptautiskaj  Jauno izpild t jm kslinieku konkurs  Maskav  2015. gada novembr  

R gas Saksofonu kvarteta koncertdarb bas organiz šana 
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Docents Arvīds Kazlausks – akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan 
or estros, gan ar  k  solists, piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos 
kamerm zikas koncertos, u.c. 
JVLMA saksofona klases tehnisko ieskaišu pras bu izstr d šana, apkopošana 

R gas Saksofonu Dienu organiz šana (2015.g. oktobris) 
l dzdal ba Klaus’a Gesing’a meistarklašu organiz šan  (2016.g. febru ris) 
JVLMA saksofona klases audzek u koncerta organiz šana (2016.g. apr lis) 
koncerts “Eksotisk s dejas” Daugavpil , festiv la ReStArt ietvaros (kop  ar Sinfonietta 

Riga p t ju kvintetu, 2015. g. septembris).  
koncerts Marka Rotko centr  Daugavpil  (Urban Trio sast v , 2015.g. septembris) 
koncerts “Eksotisk s dejas” Klaip das koncertu z l  (kop  ar Sinfonietta Riga p t ju 
kvintetu, 2015. g. oktobris) 

koncerts Siguld , koncertz l  „Baltais Fl elis” (R gas Saksofonu Dienu ietvaros, 2015. 
oktobris) 

koncerts JVLMA lielaj  z l , (R gas Saksofonu Dienu ietvaros, 2015. oktobris) 
piedal šan s Edgara Raginska autorkoncert  R gas Dom  (kop  ar Ivetu Apkalnu (2015.g. 
decembris) 

koncerts „J ras v rtos”, Ventspil  (Urban Trio sast v , 2015.g.decembris) 
koncerts „Eksotisk s dejas” (kop  ar Sinfonietta Riga p t ju kvintetu, Ventspil  (2016.g. 

febru ris) 
Lindas Leimanes jaundarba saksofonam un elektronikai iestud šana un atska ošana 
festiv la DeciBels ietvaros (2016.g. febru ris) 
dal ba JVLMA P šaminstrumentu katedras doc t ju koncert  R gas Latviešu biedr bas 
nam  (02.03.2016.) 
meistarklases Daugavpils M zikas Vidusskolas saksofona klases audzek iem  (2016. 

apr lis) 
Justes Janulytes jaundarba saksofonam un or estrim  iestud šana un atska ošana, 

koncerts paredz ts 2016.g. vasar  kop  ar or estri Sinfonietta Riga. 

koncerti p t ju or estra R ga sast v . 
Lektors Ainars Šablovskis – akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan 
or estros gan ar  k  solists, piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos 
kamerm zikas koncertos, u.c. 
koncerts Sanktp terburgas (Krievija) Ermit žas te tra z l  

1.novembr  koncertprogramma Mel  st r a lidojums 

ar Valdi Muktup velu /tradicion lie instrumenti, balss/ un 

Ievu Paršu /mecosopr ns/ Al ksnes kult ras centr  

16.novembr  R gas saksofonu kvarteta, Ievas Paršas un Valda Muktup vela jauna CD 
Ozols prezent cija 

18.novembr  koncertprogramma Ozols kult ras un atp tas centr  Imanta, R g  

koncertprogramma Dziedinošais lietus ar sopr nu Krist ni Gail ti: 
12.septembr  Kokmuiž  Koc nu pagast  

20.novembr  Gaujienas tautas nam  

13.decembr  Limbažu Administrat v s kas Lielaj  z l  

20.decembr  Al ksnes Kult ras centr  

22.decembr  koncerts festiv la Eiropas Ziemassv tki ietvaros R gas Sv. J a bazn c  

25.mart  Liel s Piektdienas koncerts R gas Dom  

saksofona sp les tehnisko pras bu - gammu sp les gr matas sast d šana un izplat šana 
Latvijas m zikas vidusskol s 
meistarklašu vad šana Sanktp terburgas konservatorij   2015.gada oktobr . 

Docents Viesturs V rdaunis - akt vi koncert ja gan daž dos or estros, ar  k  solists, 
piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamerm zikas koncertos, u.c. 
JVLMA P šaminstrumentu katedras m c bsp ku koncerts RLB nam  

koncerti LNSO sast v  Latvij  un rzem s; 
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koncerti ar Baroka or estri „Collegium Musicum Riga” 

dal ba projektos ar Latvijas Nacion l s operas or estri 
dal ba JVLMA r kot j s viesprofesoru meistarklas s  
profesion l s bakalaura studiju programmas Instrument l  m zika, apakšprogrammas 
P šaminstrumentu sp le, specializ cija Mežraga sp le, studiju kursa apraksta 
aktualiz šana, oblig t  repertu ra izstr de un aktualiz šana 

meistarklašu sagatavošana un vad šana: Bolder jas M zikas skol ; Juglas M zikas skol ; 
Jurj nu Andreja starptautisk  met lp šaminstrumentu konkursa repertu ra izstr de 
mežraga specialit t  

Lektors Gatis Evelons – akt vi darboj s daž d s konkursu ž rij s, koncert ja k  solists 

Latvijas dievnamos un piedal j s daž dos or estru sast vos 

koncerts Valsts sv tku koncert  Latviešu biedr b  2015.g.18.novembr  

dal ba Zieme eiropas m zikas dien s Tartu, mežragu ansamb a diri šana  
2015.g. no 30.10-01.11. 

dal ba festiv l  Kamerm zikas nakts M striht  (Holande) 2016.g. 30.-31.01. 

meistarklašu vad šana Tart  2015.g. 30.10.-1.11. 

meistarklašu vad šana Brass simpozij  Vi n  2015.g. 2.11-7.11. 

meistarklašu vad šana Latgales re ion  2016.g. febru ris 

darbs ž rij  Vislatgales 4. P šaminstrumentu audz k u konkurs  

jauno mežradznieku gatavošana Starptautiskajam konkursam “Kaunas Sonorum” 2015.g. 

2.11-5.11. 

Mežraga klases studentu koncerta organiz šana 15.12.2015. J zepa Medi a R gas 1. 
M zikas skolas Lielaj  z l  

Jura Jurj na Starptautisk  konkursa “ Jaunais Mežradznieks” organiz šana 2016. gadam 

Em la D rzi a p šaminstrumentu un sitaminstrumentu noda as audz k u koncerta 
organiz šana Latvijas Nacion laj  bibliot kas z l  2016. g. mart  

Docents J nis Porietis - akt vi koncert ja gan daž dos or estros, gan ar  k  solists, 
piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamerm zikas koncertos, u.c. 
dal ba projektos ar Latvijas Nacion l s operas or estri 
koncerti LNSO sast v  

koncerti Sinfonietta R ga sast v  

regul ra koncert šana Sv. J a, Sv. M rti a, Sv. P tera un R gas Doma bazn c  

piedal šan s Kar nas B rzi as organiz tajos koncertos b rniem Runcis z bakos, 

24.10.2015; 25.10.2015; 01.11.2015; 02.11.2015. 

piedal šan s koncertuzvedum  Dagdas skiču burtn cas, 10.09.2015; 11.09.2015; 

12.09.2015; 08.11.2015; 15.11.2015; 29.11.2015. 

izstr d ta trompetes sp les metodika apm c bas s kumposm , darbs ar trompešu grupu 
R gas 6. Vidusskol , 27.10.2014. 

Asoc.profesors J nis Retenais – akt vi koncert ja gan daž dos or estros, gan ar  k  
solists, piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamerm zikas koncertos, u.c. 
dal ba Lietuvas M zikas un te tra akad mijas r kotaj  Brass ansambļu festiv l  
un  koncert , Vi   (02.11.2015 – 07.11.2015) 

dal ba JVLMA P šaminstrumentu katedras doc t ju koncert  R gas Latviešu biedr bas 
nam . (02.03.2016.) 
koncerti un meistarklašu vad šana Latvijas m zikas skol s un vidusskol s tubu kvarteta 
Magic 4 sast v  (2015/2016. akad misk  gada novembr , febru r  un apr l , Talsu 
m zikas skola, Madonas m zikas skola, Saldus m zikas skola) 

dal ba JVLMA r kotaj s Trompešu dien s, k  J zepa Medi a R gas m zikas vidusskolas 
PO diri ents, R ga, 2015.gada 25.septembr  

The Markneukirchen International Instrumental Competition apmekl jums no 2016.gada 
19.maija l dz 28.maijam, V cija, Markneukirchen 

dal ba JVLMA r kotaj  Br ļu Jurj nu starptautisk  p šaminstrumentu konkursa ž rij , 

R ga, 2016.gada 1.-9.apr lis 



778 

 

Latvijas m zikas vidusskolu p šaminstrumentu un sitaminstrumentu noda u vad t ju 
san ksmes organiz šana. (23.09.2015. JVLMA) 
Br ļu Jurj nu starptautisk  p šaminstrumentu konkursa organiz šana, R ga, 2016.gada 
1.-9.apr lis 

Piekt  starptautisk  Diksilendu festiv la „Diksilends Umurg  2016” organiz šana 
(1.,2.j lijs) 
J z.Medi a R gas m zikas vidussk. audz k u Eduarda Lip na un K r a Circe a 

sagatavošana dal bai konkurs  The Markneukirchen International Instrumental 

Competition, no 2016.gada 19.maija l dz 28.maijam, V cija, Markneukirchen 

Latvijas eifonistu un tubistu koncerta “ZIEMASSV TKU TUBAS” organiz šana R g , 
2015.gada 12.decembr  Doma laukum . 
Et žu kr juma sast d šana m zikas vidusskolu audz k iem tubas un eifonija specialit t s. 
Asoc.profesors Edgars Saksons - akt vi koncert ja gan daž dos or estros, gan ar  k  
solists, piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamerm zikas koncertos, u.c. 
meistarklases Como (It lija) m zikas augstskol ,  2015.gada novembris 

JVLMA sitaminstrumentu klases tehnisko ieskaišu pras bu izstr d šana, apkopošana, 
izplat šana Latvijas m zikas vidusskol s 

Latvijas profesion l s vid j s m zikas izgl t bas iest žu izgl t bas programmas 
Sitaminstrumentu sp le Valsts konkursa nolikuma izstr d šana 

meistarklašu organiz šana -  Emmanuel Sujourne (Francija, 10.2015, JVLMA) 

meistarklašu organiz šana – L.Alberts, (Be ija, 05.2016. JVLMA) 
14.starptautisk  sitaminstrument listu festiv la Ukmerg  (Lietuva) m kslinieciskais 
vad t js (11.-13.03.2016) 

Lektors Rihards Za upe - akt vi koncert ja gan daž dos or estros, gan ar  k  solists, 
piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamerm zikas koncertos, u.c. 
jaundarba rad šana marimbai solo ar p t ju or estri - Forest Atmospheres, kas tika 

pirmatska ots 2016. gada 4. Febru r , Liep j , koncertz l  Lielais Dzintars (solo Rihards 

Za upe, Nacion lo Bru oto sp ku or estris, diri ents kaptei leitinants Guntis Kumačevs. 
Ska darbu paredz ts atska ot Slov nij , ub an  2016.gada 10. mart  – ar Slovenian 

Armed Forces Band (Slov nijas bru oto sp ku or estris), solo -  Dominik Pavlenič. 
koncerti Tbilisi (Gruzij ) ar Xylem TRIO 2015. gada otobr  

piedal šan s JVLMA r kotaj  koncert  2016.gada febru r  kop  ar R gas saksofonu 
kvartetu, kur atska ija savus ska darbus Tuksnesis un Extention in Blur. 

darbs pie Sitaminstrumentu metodika un skaņdarbi 1. un 2. klasei (m zikas skol m), kuru 

paredz ts pabeigt  un izdot 2016. gad , pateicoties VKKF atbalstam. 

meistarklašu vad šana Nord + semin r  Tallin  (Igaunij ) 
lekcijas Darbs ar Logic X un MIDI nolas šana  2016.gada oktobr  JVLMA M zikas 
tehnalo iju katedr  

JVLMA sitaminstrumentu klases koncertu Waves 2 veidošana un produc šana, kur 
ieg tos l dzek us izmantoja jaunu instrumentu ieg dai JVLMA. 
Visi katedras doc t ji koncert  simfoniskos,  p t ju  un kamerorķestru sast vos: 
LNSO sast v  koncert  – I.Urb ne, G.Kuzma, M.Circenis, E.Upatnieks, J.Semjonovs, 

V.V rdaunis, J.Porietis, U.Zilberts, B.Vo aks, R.M gurs, E.Saksons, R.Za upe, 
A.Šablovskis (atseviš s programm s) J.Retenais (atseviš s programm s) 
Sinfonietta R ga sast v  koncert  – J.Porietis, I.Meija 

LNO or estra sast v  koncert  – U.Zilberts, R.M gurs 

Or estra  R GA sast v  koncert  – A.Kazlausks, J.Retenais 
 

Kora diriģ šanas katedra 

Asoc.profesors M ris Sirmais 

2015. gads 
05.07. m kslinieciskais vad t js Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju 
sv tku  pirmajam gar g s m zikas koncertam Sv. P tera bazn c   
08.07. darbs ž rij  Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju sv tku koru konkurs  
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08.-12.07. virsdiri enta pien kumi Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju sv tkos 
16.08.-05.09. m kslinieciskais vad t js 18-jam Starptautiskajam gar g s m zikas 
festiv lam 

25.08. latviešu komponistu J.Jančevska, R.Za upes, J.Aišpura jaundarbu pasaules 
pirmatska ojumu koncerts Sv. ertr des bazn c  kop  ar VAK Latvija un Liep jas 
simfonisko or estri.  
25.-30.10. koncerti Sanktp terburgas konservatorijas organiz taj  starptautiskaj  festiv l  
Sanktp terburg  kop  ar J z. V tola M zikas akad mijas studentu kori. 
31.10.-02.11. darbs ž rij  Starptautiskaj  koru konkurs  Tolos  (Sp nija. 
03.11. jaun  CD Em ls D rziņš izn kšanas sv tki un prezent cijas koncerts LU Lielaj  
aul  kop  ar VAK Latvija, solistu E.Sili u, pianisti A.Egli u un aktieri K.Znoti u 

11.11. ieraksts kop  ar VAK Latvija K. L ča m ziklam Žanna d’Arka Dailes te tr  

17.11. koncerts Vi  (Lietuva) kop  ar VAK Latvija 

25.11.-29.11. koncerti Stavangeras (Norv ija) jaunaj  koncertz l  kop  ar Stavangeras 
kameror estri un VAK Latvija. Programm  A.Perta, P.Vaska un A.Š nberga m zika 

11.12. VAK Latvija projekta Latvijai 100 pirmais koncerts LNB Ziedo a z l . 
Pirmatska oti darbi komponistiem: I.Arne, P.Dambis, A.Dzen tis, L.J kabsone, A.Kal js, 
A.Kontauts, K.L cis, R.Pauls, G.Pel cis, E.Rusovs, A.Sauka, A.Selickis, G Šmite, 
A.Tumševica, I.Zemzaris 
2016. gads 
08.01. VAK Latvija ska as ieraksts jaunajai latviešu m kslas filmai Es esmu šeit. 
08.01. koncerts kop  ar J z. V tola M zikas akad mijas studentu kori JVLMA Liel s gada 
balvas ceremonij  

Imanta Kalni a 8.simfonijas, obojas koncerta, ska darba Santa Krusa pasaules 

pirmatska ojumi kop  ar Liep jas simfonisko or estri: 
29.01. Liep jas koncertz le Lielais Dzintars  
30.01. C su Vidzemes koncertz le 

        31.01. R zeknes koncertz le Gors.   

25.02. koncerts kop  ar VAK Latvija Saldus M zikas un m kslas skol  

27.02. darbs ž rij  Vok lo ansamb u konkurs  Skr veros. 
01.03. Liel s M zikas balvas koncerts Latvijas Nacion l s operas un baleta te tr  

08.03. VAK Latvija projekta Latvijai 100 otrais koncerts LNB Ziedo a z l . 
Pirmatska oti darbi komponistiem: D.Aper ne, R.Dubra, M.Einfelde, R.Kaupers, 

S.Mence, P.Plakidis, U.Prauli š, I.Rebh na, I.Rupaine, E.Sku e, .Š epasts, 
V.Šm dbergs, R.Tiguls, R.Vintule, R.Za upe, K.Zem tis, In.Zemzaris. 
12.03. darbs ž rij  Latvijas skolu konkurs  

25.03. koncerts Liep jas koncertz l  Lielais Dzintars kop  ar VAK Latvija un Liep jas 
simfonisko or estri, atska ojot G.For  Rekvi mu un G.Kančeli Stiksu 

30.03. K.Zem ša autorkoncerts R gas Dom  kop  ar VAK Latvija 

31.03. latviešu komponistu – gada jubil ru kora m zikas koncerts Sv. P tera bazn c . 
Organizators Latvijas Komponistu savien ba 

01.04.-21.05. sagatavošanas darbs Latvijas Nacion l s operas un baleta iestud jumam 
.Ešenvalda un I.Zanderes operai Iem r tie. 

22.04. P tera Vaska 70 gadu jubilejas koncerts R gas Dom  

19., 20., 21.05. .Ešenvalda un I.Zanderes operas Iem r tie pirmizr de Latvijas 
Nacion laj  oper  

25.05.-28.05. piedal šan s starptautiskaj  koru festiv l  Gori (Gruzija) 
01.06. komisijas priekšs d t js J. Medi a M zikas vidusskolas beigšanas eks men  
kordiri šan  

03.06. koncerts kop  ar VAK Latvija R. Tigu a festiv l  Tiguļkalns Talsos 

24.06.-29.06. darbs ž rij  un meistarklašu pasniegšana starptautiskaj  koru konkurs  
Lisabon  (Portug le) 
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16.-25.07. darbs ž rij  un meistarklašu pasniegšana starptautiskaj  koru konkurs  Medau 

(Indon zija) 
30.,31.07. meistarklases baptistu bazn cas kordiri entiem Užav  

05.08. koncerts Starptautiskaj  Leigo (Igaunija) festiv l  kop  ar VAK Latvija un 
kameror estri Kremerata Baltica, atska ojot A.Perta m ziku 

12.08. .Ešenvalda simfonijas Ziemeļu gaisma atska ojums kop  ar Liep jas simfonisko 
or estri un VAK Latvija Liep jas koncertz l  Lielais Dzintars 

Asoc.profesors Rom ns Vanags 

Darbs starptautisko koru konkursu ž rij s: 
2016.gada janv ris - starptautisk  jauno kordiri entu konkursa Daugavpil  ž rijas 
priekšs d t js; 
2016.gada febru ris - starptautisk  koru konkursa Kau  (Lietuva) ž rijas loceklis; 
2016.gada apr lis - starptautisk  koru konkursa Bratislav  (Slov kija) ž rijas 
priekšs d t js; 
2016.gada maijs - St. Šimkus starptautisk  koru konkursa Klaip d  (Lietuva) ž rijas 
loceklis. 

Darbs meistarklas s: 
2016.gada marts - meistarklase kora dzied šan  un diri šan  Minsk  (Baltkrievija), 
koncerts Valsts Filharmonij ; 
2016.gada apr lis - Erasmus meistarklase kora dzied šan  un diri šan  Bratislav  
(Slov kija); 
2016.gada maijs - meistarklase kora diri šan  nas Centr laj  konservatorij  Pekin  
( na); 
2016.gada j lijs - meistarklase kora dzied šan  Sočos (Krievija); 
2016.gada augusts - meistarklase kora dzied šan  ( . Ešenvalda korm zika) Nordklang 

festiv l  Turku (Somija) 
Virsdiri enta un m ksliniecisk  vad t ja darbs: 
M kslinieciskais vad t js starptautiskaj  koru konkurs  Kalamat  (Grie ija); 
M kslinieciskais vad t js starptautiskaj  koru konkurs  Bad Ischl (Austrija); 
M kslinieciskais vad t js starptautiskaj  koru konkurs  Chiang Mai (Taizeme); 
Virsdiri ents un m kslinieciskais vad t js 9. Pasaules koru olimpi d  Sočos (Krievija). 
     Docents J nis Baltiņš 

Pedago isk  darb ba 

1. Studiju kursu Kora diri šana, Kora diri šanas m c šanas praksr, Koris, Kora darba 
metodika, Kora diri šanas pasniegšanas metodika doc šana JVLMA; 

2. darbs J zepa Medi a R gas M zikas vidusskol  – kordiri šanas noda as vad t js, 
jaukt  kora diri ents; 
3. JVLMA jaukt  kora piedal šan s Starptautiskaj  m zikas augstskolu festiv l  
Sanktp terburg  (Krievija) 26.10. – 31.10.; 

Metodiskais un organizatoriskais darbs, meistarklases 

1. JVLMA kordiri šanas katedras 3 studiju kursu aprakstu izstr de un aktualiz cija  
2. darbs akredit cijas komisij  eksperta status  09.12.2015., Kal tu MS; 
3. darbs akredit cijas komisij  eksperta status  02.03. 2016., Amatas MS 

4. lekcija skolu koru diri entiem par diri šanas tehnikas jaut jumiem –ISEC 20.11; 

5. Imanta Kokara 2.Starptautisk  jauno kordiri entu konkursa nolikuma izstr de   
Radošais darbs 

1.Siguldas koru apri a virsdiri ents; 
2.Al ksnes un Apes novadu skolu koru virsdiri ents; 
3.Siguldas novada skolu koru virsdiri ents; 
4.Siguldas Jauniešu kora ATVARS m kslinieciskais vad t js; 
5.Al ksnes skolot ju kora ATZELE m kslinieciskais vad t js; 
6. LNKC kora nozares padomes loceklis. 

7. Vidzemes un Latgales Dziesmu dienas Al ksn  virsdiri ents (28.05); 
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8.Siguldas novada Dziesmu sv tku  koncerts Siguld (29.05.) – koncerta m kslinieciskais 
vad t js; 
9. Sieviešu un  v ru koru salidojums C s s (04.06..) – koru koordinators 

Darbs ž rij  

2016.gads 

03.02. – vok lais konkurss BALSIS Siguld  

17.02. – vok lais konkurss BALSIS Pier gas re ion  (M rupe) 
23.02. – vok lais konkurss BALSIS Al ksn  

27.02. – vok lo ansamb u skate Gulben  

04.03. -  vok lo ansamb u skate Balvos 

20.03. – Pier gas re iona vok lo ansamb u skate  Siguld  

30.03. – Pier gas re iona 2.-4.kl.skolu koru konkurss  

03.04.. – koru skate Valk  un Valmier ; 
09.,10.04. – koru skate R g  LU aul ; 
6.04. – Koru skate R zekn ; 
23.04. – koru skate Pier g  (M rupe) 
24.04. – koru skate C s s un Limbažos; 
29.04. -  koru skate J kabpil ; 
30.04.-  koru skate Aizkaraukl  un Daigavpil ; 
01.05. – koru skate Madon ; 
07.05. – koru skate Ogr  

 Koncerti: 

ar JMRMV jaukto kori: 

14.11.2015. - Valsts sv tku koncerts RLB 

25.11.2015. – koncerts R gas 2.MS 

21.03.2016. – koncerts P.Jurj na MS; 
08.05.2016. – Koncerts M rupes MS 

 ar Siguldas jauniešu kori ATVARS 

13.12.2015. – Adventes Siguldas ev. lut. bazn c ; 
05.03.2016. – koncerts Garkalnes kult ras centr ; 
02.04.2016. - Koru skate Siguld  (Augst k  pak pe) 
27.05.2016. – Koncerts Siguld  

30.06. – 06.07.2016. -  Starptautiskais koru konkurss IFAS 2016 Pardubic  (Čehija) – 

Zelta diploms un 2.vieta tautas m zikas kategorij , Zelta diploms jaukto koru kategorij ; 
ar skolot ju kori ATZELE 

17.10.2015. - Koncerts Al ksnes ev.lut.bazn c  

12.12. 2015. - Koncerts Al ksnes Kult ras centr ; 
23.12. 2015. - Ziemassv tku koncerts Al ksnes Kult ras centr ; 
13.02.2016. - Koncerts Al ksnes Kult ras centr ; 
12.03. 2016. – 30 gadu jubilejas koncerts Al ksnes Kult ras centr  

04.05. 2016. - Koru skate Al ksn  (I pak pe) 
Asoc.profesors Arvīds Platpers 

05.09.2015. – dal ba koncert  T vu diena R g , V rmanes d rz  (v ru koris Absolventi) 

09.10.2015. – v ru kora ekava koncerts Gulbenes KN 

16.10.2015. – v ru kora Absolventi sezonas atkl šanas koncerts K/C “Imanta” 

21.10.2015. – piedal šan s koncert  “Skaisti dziedi, lakst gala” LU Lielaj  aul  

24.10.2015. – Latvijas koru diri entu san ksme LU Lielaj  aul  

18.11.2015. – Latvijas Republikas Proklam šanas 97. gadadienai velt ts Latvijas v ru kora 
dižkoncerts RLBN (v ru kori ekava un Absolventi) 

20.11.2015. – v ru kora ekava koncerts Vecumnieku KN 

27.11.2015. – sakr l s m zikas koncerts Baldones bazn c  (v ru koris ekava) 

30.11.2015. – svin gs pas kums Meln s kafijas dzeršana Latvijas Nacion laj  
aizsardz bas akad mij  
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05.12.2015. – jubilejas koncerts “ ekavas v ru korim - 45” Doles TN ( ekav ) 
19.12.2015. – v ru koru Absolventi un Gaudeamus (Igaunija) Ziemsv tku draudz bas 
koncerts Tartu bazn c  

20.12.2015. – Ziemsv tku koncerts Katlakalna bazn c  (v ru koris ekava) 

14.01.2016. – ž rijas komisijas priekšs d t js m zikas skolu akordeonistu konkurs  

Rojas m zikas un m kslas skol  (Roj ) 
23.01.2016. – ar v ru kori ekava sakr l s m zikas koncerts Saldus bazn c  

13.02.2016. – v ru kora Absolventi piedal šan s koncert  Dobeles KN 

17.02.2016. – virsdiri enta darbs R gas v ru koru kopm in jum  Ave Sol koncertz l  
(R g )  
19.02.2016. – darbs ž rij  Pier gas vok lo ansamb u skat  Baložu KN 

20.02.2016. – Draudz bas koncerts VEF Kult ras pil  (v ru koris Absolventi) 

21.02.2016 – v ru kora ekava koncerts L v nos 

26.02.2016. - virsdiri enta darbs v ru koru kopm in jum  Liep j  

27.02.2016. – koncerts Alfr da Vintera dz ve un m zika ekavas KN (v ru koris ekava) 

28.02.2016. – virsdiri enta darbs Vidzemes v ru koru kopm in jum  Valmieras KN 

05.03.2016. – virsdiri enta darbs Zemgales v ru koru kopm in jum  Aizkraukles KN 

05.03.2016. – v ru kora ekava koncerts rg u KN 

11.03.2016. – ž rijas komisijas priekšs d t js Latvijas M zikas skolu koru konkurs  
JVLMA Lielaj  z l  (R g )  
15.03.2016. – virsdiri enta darbs R gas v ru koru kopm in jum  Ave Sol koncertz l  
(R ga) 
19.03.2016. – virsdiri enta darbs Kurzemes v ru koru kopm in jum  Ventspils KC 

20.03.2016. – v ru koru - ekava un Forte sakr l s m zikas G.Ros ni Psalms Nr.50 
Miserere  koncerts Daugavpils bazn c  galvenais diri ents 

09.04.2016. – R gas v ru koru skate (v ru korim Absolventi) 

10.04.2016. – v ru kora ekava koncerta R gas Romas katoļu Sv. Antona bazn c  

m kslinieciskais vad t js un galvenais diri ents (2016) 
23.04.2016. – Pier gas koru apri a koru skate ekav  (v ru korim ekava) 

23.04.2016. – v ru koru Absolventi un Gaudeamus (Igaunija) draudz bas koncerts R gas 
2. imn zij  

10.05.2016. – virsdiri enta darbs R gas v ru koru kopm in jum  Ave Sol koncertz l  
(R g )  
12.05.2016. – v ru kora ekava koncerts Misas KN 

21.05.2016. – piedal šan s koncert  Virsdiri entu sv tki Aloj  ( ekava, Absolventi) 
03.06.2016. – dal ba konferenc  un koncert  M zikas skolot ju nodaļai - 55 

04.06.2016. – virsdiri ents Latvijas sieviešu un v ru koru salidojuma koncert  (C s s) 
05.07.2016. – v ru koru Absolventi un Gaudeamus (Tartu) draudz bas koncerts Kaske 
Villag  (Igaunij ) 
Profesors Sigvards K ava (s k ka inform cija LRK m jas lap ) 

Koncerti ar Latvijas Radio kori Latvij  -  34 

Sc niski uzvedumi - 11 

Turnejas ar Latvijas Radio kori, Holandes kamerkori un Sinfonietta R ga - 18 (Eiropa, 

ASV,Koreja, na) 
Meistarklases:  Kurt Thomas diri enu kursi Utrehtas konservatorij  j lij , 
Meistarklases Tokij  Tokyo Cantat, Amsterdam  Meistari un m cekļi 
Eksped cijas: Katolicisk s tradicion l s kult ras mijiedarbe Latgal , Bizantiskie 

dzied jumi Grie ij . TENSO Meistarklases kora dzied šan  – Mechelen  (Be ija)  
Ieraksti: A.Perta kora m zikas CD izdev js _ONDINE  (ASV,Somija) 
E.Ešenvalda vok li instrument l s m zikas ieraksts – CD. ONDINE (ASV/Somija) 

K.Habestatd Kora  m zika - Novegia 
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Docents M rtiņš Kliš ns  
2015.gads 

17. novembr  – R gas Doma z nu kora koncerts Daugavpil  

18. novembr  – Latvijas gadadienai velt ts koncerts pie Br v bas pieminek a 

24.11.-26.11.- I. Kokara jauno diri entu konkurss   
9. decembr  – koncerts Sv. J a bazn c  (Latvijas Radio koris, Kaspars Zem tis, Ilze 
Reine), festiv la “Eiropas Ziemassv tki” ietvaros  
11. decembr  – koncerts Sv. J a bazn c  C s s (C su apri a kori) 
14. decembr  – R gas Doma z nu kora koncerts R gas Doma bazn c  

18. decembr  – R gas koru grupas koncerts Sv. P tera bazn c  

19./20. decembr  – R gas Doma z nu kora koncerts NB Ziedo a z l   
24. decembr  – R gas Doma z nu kora dal ba Ziemassv tku dievkalpojum  R gas Doma 
bazn c  

27. decembr  – R gas Doma z nu kora koncerts Dzintaru koncertz l  

2016.gads 

6. mart  – R gas Doma z nu kora koncerts Dzintaru koncertz l  

7. mart  – R gas Doma z nu kora koncerts R gas kongresu nam  

17. mart  – Daumanta Gai a piemi as koncerts LU Lielaj  Aul  (koris Valmiera) 
2017. gada marts – maijs - darbs ž rij  Latvijas Nacion l  kult ras centra organiz taj s 
koru skat s un kopm in jumos 

14.–18. apr lis – R gas Doma z nu kora koncerti London  (Karaliskaj  Albert hall  u.c.) 
20. maij  – Latvijas skolu koru salidojums Valmier  

27. maij  – Dziesmu sv tku model šanas koncerts Talsu estr d  

9. j nij  – komponista U a Prauli a 60 gadu jubilejas koncerts Sv. J a bazn c  

10. j nij  – Dziesmu sv tku model šanas koncerts J kabpils estr d  

17. j nij  – J a Erenštreita 70 gadu jubilejas koncerts LU Lielaj  Aul  

1. j lij  – Dziesmu sv tku model šanas koncerts Dik u estr d  

16.–27. j lijs – dal ba Eiropas koru olimpi d  (darbs ž rij , vair ku koncertu 
organiz šana) 
Visa gada garum , k  m kslinieciskais vad t js str d ja pie 2018. gada Visp r jo Latviešu 
Dziesmu un deju sv tku nosl guma koncerta koncepcijas un programmas. 
Citi pien kumi: 
- C su koru apri a virsdiri ents 

- C su koncertz les m ksliniecisk  padomes dal bnieks 

- 2018. gada Visp r jo latviešu Dziesmu un deju sv tku nosl guma koncerta 
m kslinieciskais vad t js 

 Docents Andris Veismanis  

P rskata period  turpin ja str d t J.V tola M zikas akad mij  ar studentiem Jur i C buli, 
Kristi nu Krievu, Laimu Ledi u, Gerdu Gri i, Madaru Boku, J ni Rožkalnu. 

Bija un joproj m ir Latvijas Nacion l s operas m kslinieciskais padomnieks un ar  
Vidzemes kameror estra m kslinieciskais vad t js, R gas kamerkora Ave Sol galvenais 

diri ents.  Ir piedal jies Orfeja Auss vair ku  raid jumu tapšan . 

Piedal j s Latvijas kult rizgl t bas padom . 
Ir Latvijas, Igaunijas  un Lietuvas Nacion lo operu padomes loceklis 

Darbojas Eiropas operas akad mijas vald . 

M ksliniecisk  darb ba 

2015.gads  

augusts 

Izr de Seviļjas b rdzinis LNO (diri ents)  
Jaunie Vidzemes talanti (darbs ž rij ) 
Vidzemes kameror estris (m kslinieciskais vad t js un diri ents) 
Koncerti ar Ave Sol 

Septembris 
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Putnu operas atjaunojums LNO pirmizrade (diri ents) 
Izr de Figaro k zas LNO (diri ents) 
Atkl šanas koncerts LNO (diri ents) 
Oktobris 

Putnu operas (diri ents) 
Koncerti ar kori Ave Sol (diri ents) 
Novembris 

 Izr de Figaro k zas LNO (diri ents) 
Izr de Seviljas b rdzinis LNO (diri ents) 
18.11.2 Valsts sv tku koncerts Bauska ar Simfonietta Riga (diri ents) 
19.11. Labdar bas koncerts C su meža skol  Vidzemes K/O (diri ents) 
Decembris 

Izr des Putnu opera un Figaro k zas LNO (diri ents) 
Koncerti ar Ave Sol un Vidzemes kameror estri, Lielaj  ild  un Sv. J a bazn c , 

Koncerts ar kori Ave Sol R zekn . 

2016.g 

Janv ris 

Barik žu atceres koncerts ar kori Ave Sol 

Izr des Putnu opera un Figaro k zas LNO 

Febru ris  
Putnu opera LNO 

Gruzijas Nacion l s operas atkl šanas koncerts Tbilisi 
Valent ndienas koncerti LNO 

Marts 

Dal ba Eiropas operas akad mijas vald  

Koncerts ar operas trupu Daugavpil  

Koncerts ar PPO R ga un kamerkori Ave Sol 

J.S.Bahs J ņa Pasija Jaunaj  ertr d  Lielaj  piektdien  ar Vidzemes k/o un E.D rzi a  

kori un solistiem 

Lieldienu koncerts ar kori Ave Sol P terbazn c  

Apr lis 

Koncerti ar Vidzemes k/o Vidzem  

Putnu opera LNO 

Maijs 

Figaro k zas LNO 

Piedal šan s Amsterdamas Eiropas operas akad mijas konferenc  

Maz s Burvju flautas izr des LNO 

Koncerts C s s ar LNO or estri un solistiem 

J nijs 

Koncerti ar kori Ave Sol 

J lijs 

Koncerti ar Vidzemes k/o C s s C su pils tas sv tku ietvaros 

Augusts  

Koncerti ar Ave Sol R gas pils tas sv tkos 

Koncerti ar Vidzemes k/o C s s  
Seviļas B rdzinis LNO 

Ieraksti ar kori Ave Sol Latvijas Radio 
 

Orķestra diriģ šanas katedra  

Docents M rtiņš Ozoliņš  
JVLMA Or estra diri šanas katedras vad t js,  LNOB galvenais diri ents 

M kslinieciskie projekti 
2015.gads 

4.septembris - LNOB sezonas atkl šanas koncerts LNO 
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22.oktobris - LNOB jauniestud jums Bolero LNO 

M.Musorgskis-Izst des gleznas 

M.Ravels sv ta Dafn ts un Hloja 

M.Ravels Bolero 

5.novembris - LNO or estra un solistu koncerts Valkas Kult ras nam  

27.-30.decembris - Gadumijas koncerti LNO 

2016.gads 

26.febru ris - LNO jauniestud jums Dž.Verdi operai Makbets 

4.marts - koncerts ar Lietuvas Valsts simfonisko or estri Vi as kongresu nam  

Programm : 
 P.Čaikovskis uvert ra-fant zija Romeo un Džuljeta 

 F.Mendelszons Vijo koncerts (solists Z.Levicki) 
 S.Prokofjevs Sinfonia Concertante čellam ar or estri (solists P.Jacunskas) 
8.apr lis - LNOB jauniestud jums Šeherezade un viņas st sti 
 Rimskis Korsakovs Šeherezade 

 Z.Kodais Galantas dejas 

J nijs -R gas operas festiv ls Viva Verdi  

DE Ž rijas komisijas priekšs d t js Kameransamb u katedr  

Sezonas izr des LNOB 

Operas: 

Dž.Pučini Manona Lesko 

Dž.Pučini Madama Butterfly 

Dž.Verdi Rigoleto 

Dž.Verdi Nabuko 

Dž.Verdi Makbets 

S.Prokofjevs M la uz trim apels niem 

Baleti: 

M.Ravels Bolero 

R.Korsakovs Šeherezade 

P.Čaikovskis Gulbju ezers 

P.Čaikovskis Riekstkodis 

J.Karlsons Karlsons lido 

S.Prokofjevs Romeo un Džuljeta 

Asoc. profesors J is Puriņš  

JVLMA or estra prakses vad t js 

P t ju or estra diri šanas student un ma istranti:  
Lelde Erta, Lauma Timermane, Uva Kalni a, Kaspars Puikevis – Puikevskis, M ra 
Zandersone 

2015.gads  

septembr   uzs ka studijas RPIVA doktorant r  

22.septembris - koncertprogramma ar Lietuvas Valsts p t ju or estri TRIMITAS Vi  

27.septembris - koncertprogramma ar Latvijas Universit tes p t ju or estri Kau , 
Lietuva 

24.-25.oktobris – VII Baltijas valstu p t ju or estru diri entu un ansamb u vad t ju 
forums, lekcija par komponistu Vinsentu Persiketi 

16.- 19.decembris - 69. Starptautisk s Mid West Clinic (meistarklases, koncerti, izst de) 
Čik g  

2016.gads 

13. - 16.janv ris  - viesdiri ents Kristofera porta universit t  (ASV) 
29. – 31.janv ris – XXI Latvijas m zikas skolu p šaminstrumentu un sitaminstrumentu 
izpild t ju konkursa ž rijas priekšs d t js, R ga 

8.- 9.febru ris - p t ju or estra diri šanas lektora atlases komisijas loceklis  Sibeliusa 
M zikas akad mij , Hesinki (Somija) 
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19. – 22.febru ris – piedal šan s Starptautiskaj  p t ju or estru konkurs  Pr g  ar 

Latvijas Universit tes p t ju or estri, sa emts Zelta Diploms 

29. febru ris – 4. marts – viesprofesores Kortnijas Sneideres (ASV) meistarklašu 
organiz šana JVLMA 

14. - 15.apr lis - piedal šan s  RPIVA 9. Starptautiskaj  konferenc  TEORIJA PRAKSEI 

M SDIENU SABIEDR BAS IZGL T B  

29.apr lis  - refer ts un sagatavota publik cija X Starptautiskajai zin tniskajai konferencei 
Baltkrievijas Valsts kult ras un m kslas universit t  

11. maijs - Republikas m zikas skolu mazo izpild t ju konkursa žurijas loceklis, 
Ozolnieku MS 

15. - 18.maijs – dal ba Baltic Music Network konferenc  Visbij  (Zviedrija), prezent cija 
par Latvijas m zikas izgl t bas sist mu, p t ju or estru aktivit t m un jauno or estru 
diri entu apm c bu JVLMA  

20.maijs – dal ba International Round Table Conference Utreht  (N derlande), 
prezent cija par Latvijas m zikas izgl t bas sist mu un p t ju or estru aktivit t m 
republik  

29. - 31.j lijs – dal ba Starptautiskaj  p t ju or estru konkurs  ar Latvijas Jauniešu p t ju 
or estri Austrij , ieg ta I vieta un Zelta kausa, piedal šan s koncert  Golden Hall, Wiener 

Musikferein, atska ojot latviešu komponistu m ziku 

Asoc.profesors Andris Vecumnieks 

Svar g k  diri enta darb ba: 
Internationale Sommerakademie Collegium Musicum Schloss Weissenstein in 

Pommersfelden SO 01.-07.08.2016. 

Festiv ls Euro Young Classic – 2016; 20.08.16. Berl ne pl. 20.00; Konzerthaus am 
Gandarmenmarckt 

K. Davidova starptautisk  čellistu konkursa diri ents (07.05.2016.) 
Ska darbu atska ojumi: 
Valsis Art-i-Shok LJMD (2016. gada 5. mart  LMB Ziedo a z le) 
Sentiment l  stiliz cija klarnetei ar st gu or estri (2016.04.09. R ga). EDMVS SO, soliste 

Anna Marija Kubecka, diri ents Andris Vecumnieks 

Zin tnisk  darb ba 

Refer ts “Jura Karlsona instrument lais, vok lais un kora te tris” 2015. gada 24.-25. 

septembris; R zeknes Augstskola; 4. Starptautisk  zin tniski praktisk  konference M ksla 
un m zika kult ras diskurs  

Refer ts “Jura Karlsona te tra m zikas simfoniskais potenci ls (El Cid, J zepa v zijas) 

LKA, starptautisk  konference Kult ras krustpunkti 2015. gada 12.-14. novembris 

Refer ts “Tembr lie mekl jumi Jura Karlsona J zepa v zij s simfoniskajam or estrim” 

JVLMA, III starpdisciplin r  zin tnisk  konference M zikas p t jumi Latvij  2016. gada 

31. marts-1. apr lis 

JVLMA Simfonisk  or estra diri ents  
JVLMA SO koncerti 2015. /2016. akad miskaj  gad  I SEMESTRIS 

Datums Programma Diri ents 

25.09.2015.-

04.10.2015. 

 

L. K lers un v cu m zika 

Programma: 

J. Br mss. Vari cijas par J. Haidna t mu, op. 56a 

J. Haidns. Koncerts čellam ar or estri C Dur (Hob. 
VIIb: 1) 

R. Š manis. Ceturt  simfonija d moll, op. 120 (1851. 
gada redakcija) 

Diri ents – Lucs K lers /Lutz 

Koeler/ (V cija) 
Solistes D.Sv ti a un M.Ceple 

Koncerti: Piektdien, 02.10. pl. 

19.00, Madona 

Sestdien, 03.10. pl. 16.00, R ga 

19.10.2015.- 

25.10.2015. 

P t ju or estra koncerts 

N derlandes komponistu m zika p t ju or estrim  
Koncerts VII Baltijas valstu p t ju or estru diri entu 
un ansamb u vad t ju foruma ietvaros, foruma 
nosl guma koncerts 

Diri ents – Henijs Ramaekers 

/Hennie Ramaeker/ (N derlande) 
Koncerts 25.10. 

 pl. 16.00, JVLMA LZ 
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25.11.2015.-

03.12.2015. 

Maig  vara. Dž. Puč ni (sadarb b  ar VSIA Latvijas 

Koncerti 

Dž. Puč ni. Opera Džani Skiki. Lauretas rija  
Dž. Verdi. Opera Likteņa vara. Uvert ra 

Dž. Puč ni. Opera V las. Roberto rija (solists – R. 

Bramanis) 

Dž. Puč ni. Opera Manona Lesko. Intermeco 

Dž. Puč ni. Opera Toska. Kavaradosi rija 3. c lien   
Dž. Puč ni. Opera Turandota. Liu rija 

Dž. Puč ni. Opera Boh ma. Mim  st sts (soliste E. 
Martinsone) 

Dž. Puč ni. Opera Boh ma. Mizetes valsis 

Dž. Puč ni. Opera Boh ma. Mim  un R dolfa duets  

Diri enti – JVLMA studenti 

(J.Stafeckis, M. Mi elsons) 
Solisti J. Kurševs, E.Martinsone, 

I.Pav re, I.Strikaite u. c. 
Koncerti  

Ceturtdien, 03.12.2015. 

 pl. 12.30. & 15.00 KZ R ga 

04.01.2016.- 

09.01.2016. 

JVLMA Gada balvas pasniegšanas koncerts 

J nis Medi š. Daina Fis Dur (Madaras P tersones 
instrument cija) 
P. Čaikovskis. Vari cijas par rokoko t mu čellam ar 
or estri A Dur, op. 33 (soliste Magdal na Ceple) 

F. Šop ns. Koncerts klavier m ar or estri Nr. 1 e moll 
op. 11, II, III da a (solists Georgijs Osokins) 

Diri ents A.Vecumnieks 

Koncerts 

08.01.2016. pl. 17.00, 

 JVLMA LZ 

JVLMA SO koncerti 2015. /2016. akad miskaj  gad  II SEMESTRIS 

Datums Programma Diri ents 

08.02.2016.- 

13.02.2016. 

Zalcburga. Mocarts. R ga 

V. A. Mocarts. Uvert ra operai Figaro k zas 

V. A. Mocarts. Koncerts flautai / obojai / klarnetei, / 

mežragam vai Sinfonia Concertante Es Dur 297b 

V. A. Mocarts. Rečitat vs un rija sopr nam ar or estri 
Nr. 38. Bella mia fiamma, addio... Resta o cara/ Text von 

D. Michele Sarcone/ KV 528 / 3. November 1787, Prag 

V. A. Mocarts. 40. simfonija g moll KV 550 

V. A. Mocarts. 32. simfonija KV 318 

Diri ents – Jozefs Valnings 

/Wallnig/ (Zalcburga, Austrija) 

Solisti – Vita Roz na (flauta) un 
Laura Teiv ne (sopr ns) 

Koncerts  

13.02.2016. pl. 16.00, JVLMA LZ 

14.03.2016.-

19.03.2016. 

XX gs. v rt bas (sadarb b  ar LKS – LJMD festiv ls) 
S. ezbere. The Garden of Earthly Delights (Pasaul go 
baudu d rzs) simfoniskajam or estrim (pirmatska ojums) 
R. Kalsons. Tevi l dzu (pirmatska ojums) 
R. Jermaks. Koncerts vijolei ar or estri 
(pirmatska ojums) 
J nis Ivanovs. Otr  simfonija 

Diri ents Imants Resnis 

Soliste – Lien te Kostanda 

Koncerts 

19.03.2016. pl. 16.00, JVLMA LZ 

13.04.2016.-

23.04.2016. 

Sezonas nosl guma koncerts 

R. Kronlaks. Under Pressure kameror estrim 

D. Šostakovičs. Dev t  simfonija Es Dur, op. 70 

S. Rahma inovs. Trešais koncerts klavier m ar or estri d 
moll, op. 30 

Diri ents – Andris Vecumnieks 

(R ga), Art rs Gailis (Gulbene, 
Valka) 

Solisti Daumants Liepi š (R ga), 
Rihards Plešanovs (Gulbene, 

Valka)  

Koncerti: 

R ga 20.04.2016. 
Gulbene 21.04.2016. 

Valka 22.04.2016. 

20.08.2016. Konzerthaus am Gandarmentmarckt 

Festiv ls Euro Young Classic – 2016 

R. Kronlaks. Under Pressure kameror estrim (2. 
redakcijas pirmatska ojums) 
S. Rahma inovs. Otrais koncerts klavier m ar or estri c 
moll, op. 19 (solists A. Osokins) 

J nis Medi š. Daina Fis Dur (M. P tersones 
instrument cija) 

S. Rahma inovs. Trešais koncerts klavier m ar or estri d 
moll, op. 30 (solists G. Osokins) 

Diri ents – Andris Vecumnieks 

(R ga) 
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VOK L  KATEDRA 

Profesore Lilija Greid ne 

Str d ja pie studentu iesaistes m kslinieciskos projektos – studente Daniela L sis- Gr nberga 
sagatavoja A.Maskata vok lo ciklu un ieguva godalgotu vietu konkurs  “Lab kais 
kameransamblis”. Studente sa ma komponistes Daces Aper nes stipendiju, lai piedal tos 
praktikum  Maiami (ASV) un sagatavoja Gr fienes lomu V.A. Mocarta oper  “Figaro k zas”. 
2015.gada novembr  profesore apmekl ja kursus ekspertiem “Profesion l s ievirzes un 
m kslas izgl t bas iest žu darb bas un izgl t bas iest žu darb bas un izgl t bas programmu 
stenošanas kvalit tes v rt šana”. 2016. gada apr a m nes  noorganiz ja savas klases 

koncertu JVLMA r e u z l . Ir  JVLMA Sen ta senatore. 

Asoci t  profesore Andžella Goba 

M kslinieciski radošais darbs. 
Soliste Latvijas Nacion l  opera un balets: 
2016.g.23.janv r , opera Pazudušais d ls koncertiestud jums, velt ts R.Kalsona jubilejai 

Koncertdarb ba: 
2015.g.27.oktobr , dal ba Latvijas koncerti r kot j  koncertcikl  Francija. Noskaņu 
ainas,  Auc  

2016.g., dal ba Latvijas koncerti r kot j   koncertcikl  Francija. Noskaņu ainas, Sald  
2016.g. 4.mart  piedal s JVLMA r kotaj  prezent cij  R gas Doma kora skol  

2016.g. 22.apr l  Maskavas nam  (R ga) piedal s G.Sviridova jubilejai velt taj  koncert  

2016.g. 30.j lij  piedal s Siguldas operas m zikas sv tkos, Dž.Verdi operas Masku balle 

iestud jum , kur izpilda Ulrikas lomu. 

2016.g. 27.august  piedal s Latvijas koncerti r kot j  koncertcikl  Francija. Noskaņu ainas, 

Veselav  

Metodiskais darbs: 

2015.g. 27.oktobr  vada vok l s meistarklases Aglonas m zikas un m kslas skol  

2015.g. decembr  str d  ž rijas sast v  balvai Gada lab kais ieraksts  

2016.g. 3.febru r  darbojas ž rijas sast v  konkurs  Vidzemes c rul tis 

2016.g. 19.febru r  vada vok l s meistarklases Alfr.Kalni a C su m zikas vidusskol  

2016.g.mart  lasa lekcijas vok laj  metodik  un vada meistarklasi m zikas skolot ju 
kvalifik cijas celšanas kursos  
2016.g. 7. apr l  vada vok l s meistarklases un lasu lekcijas vok laj  metodik  Daugavpils 
universit t  

2016.g. 7., 8. apr l  darbojas ž rijas sast v  VIII Starptautiskaj  Jauno m zi u konkurs  VIVA 

LA MUSICA 

2016.g. 22.apr l , JVLMA r e u z l  notiek A.Gobas vok l s klases studentu koncerts 

2016.g. 6.j nij , Alfr.Kalni a C su m zikas vidusskol  ir DE komisijas priekšs d t ja 

2016.g. 7.j nij , J z.Medi a m zikas vidusskol  ir  DE komisijas locekle 

2016.g. 15.j nij , St.Broka Daugavpils m zikas vidusskol  ir DE komisijas priekšs d t ja 

Docente Zigrīda Krīgere 

16.11.2015. meistarklašu vad šana Ventspils m zikas vidusskol  un vok l s klases studentu 
koncerts Ventspils P rventas bibliotek   
20.05.2016. meistarklašu vad šana E.Melngai a Liep jas m zikas vidusskol  un lekcija 
“Biež k pie aut s k das vok li pedago iskaj  darb ”  
21 – 25.09.2015. meistarklašu vad šana NORDOPERAS organiz taj  bienn l  Lietuvas Te tra 
un M zikas akad mij , Vi  

04 – 07.11.2015. darbs Starptautiskaj  Jauno vok listu konkurs  “Kaunas Sonorum” ž rij , 

Lietuv  

DE komisijas priekšs d t ja R gas Doma kora skol , J z.Medi a m zikas vidusskol , 
Jelgavas m zkas vidusskol , Ventspils m zikas vidusskol . 
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Darbs JVLMA operas klases DE, Kamerdzied šanas DE, Kolokvija DE, Pegago isk s 
prakses DE komisij s 8.semestra bakalauriem, darbs operdzied šanas DE komisij  4.semestra 

ma istriem 

Darbs JVLMA iest jeks menu komisij . 
Organizatoriskais  darbs  

JVLMA Vok l s katedras vad šana. 
Vok l s katedras meistarklašu organiz šana: 
Ekharta Vicika (Diseldorfa), Bo Rosenkull (G teborga),  Peter Edelmann (V ne), Mihaila 
Svetlova (ASV), Claudia Patacca (Holande), Annikas Olinkari (Helsinki), Marlene Smith 

(D nija) meistarklašu organiz šana. 
Vok l s katedras studentu koncertdarb bas organiz šana.  
Darbs Latvijas Dzied šanas skolot ju asoci cijas vald  un ikgad j s konferences organiz cija 
LDSA vald .  
Sadarb ba ar C rihes Te tra biedr bu un JVLMA Vok l s noda as studentu tematisku 
koncertprogrammu veidošana biedr bas pas kumiem JVLMA. 
Vok l s katedras ikgad j  atskaites koncerta “Vok listu par de” organiz šana. 

Docente Kristīne Gailīte 

M kslinieciski radošais darbs. 
Izr des Latvijas Nacion laj  opera un balet  – titulloma A.Maskata opera “Valent na”, Nella 
Dž.Puč ni opera “Džanni Skiki”, Ministre (Padomniece) .Ešenvalda opera “Iem r tie”.  

Dal ba solistu koncertprogramm  13. un 14. febru r  LNOB, 8.mart  Daugavpils Tautas nam  
un 27.maij  C su koncertz l  (LNOB or estris, diri ents A.Veismanis, programm  J.L s na 
opera Putnu opera, loma - kan rijputni š Pipinella).  

Koncerti ar R gas Saksofonu kvartetu sezonas laik : Liep jas koncertz l  “Lielais dzintars”, 
L znavas muiž , Ikš les kult ras nam , Al ksnes kult ras nam . 
Koncerts 23.03.16. – sopr na solo Maz s ildes v ru kora “Frachori” 30 gadu jubilejas 
gar gas m zikas programm  (diri enti Andrejs M rnieks un Aivars Opinc ns). 
Koncerts 25.03.16. – sopr na solo partija K.Sens nsa “Rekvi ma” atska ojum  ar Ventspils 
kameror estri un kori Ventspil  (diri ents Aigars Meri). 
Koncerts 18.06.16. – sopr na solo (Mater Gloriosa) G.M lera 8.simfonijas atska ojum  R gas 
Festiv la ietvaros Dzintara koncertz l  ar LNSO (diri ents Olari Eltss) 
Izr de Siguldas operm zikas sv tkos 30.08.16. – Oskara loma Dž.Verdi operas “Masku balle” 
br vdabas uzvedum  (diri ents Vladimirs Kiradžijevs) 
Metodiskais darbs. 

Meistarklašu pasniegšana Lietuvas M zikas un te tra akad mij  no 21. – 25. septembrim 

Norplus Nordopera intens v  kursa ietvaros. 
Vol lista – atska ot jm kslinieka darbs Kameransamb a un klavierpavad juma katedr . 
Docents Krišj nis Norvelis 

Radoš  darb ba LNOB: 
Franks, Johana Štrausa  operet  “Siksp rnis”, Banko, Dž.Verdi opera “Makbets”, lomas 
LNOB repertu ra izr d s un viesizr d s. 
2015.gada oktobr  un novembr  dal ba koncertuzvedum  “Dagdas skiču burtn ca” M sdienu 
latviešu komponistu jaundarbu atska ojumi Latvijas noz m gakaj s koncertz l s. 
23.01.2016. dal ba latviesu simfonisk s m zikas lielkoncert  Lielaj  ild . 
2016.gada j lij  meistarklašu vad ba un dal ba koncertos XXI Starptautiskajos latviešu jauno 
m zi u meistarkursos Siguld . 
Vok l  pedagoga darbs J zepa Medi a m zikas vidusskol . 
Organizatoriskais darbs – vok l s klases koncerta organiz šana JVLMA. 
Docente Antra Jankava 
Str d  Vok laj  katedr  un Kora diri šanas katedras Dzied šanas klas  

Citas darba vietas: Nacion lo M kslu vidusskola/R gas Doma kora skola - Vok lais 
pedagogs, metodisk s komisijas vad t ja. 
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Profesors Viesturs Gailis 

Iestud jumi, izr des: 
2015.g. 21.august  – B. Martinu opera ARIADNE (pirmizr de Latvij ), režisors U is 
Brikmanis, P terbazn c  

2015.g. 19., 20.decembr  – E. Humperdinka opera Ans tis un Grietiņa, rež. Arnolds Lini š, 
JVLMA Operstudijas z l  

2016.g. 23.janv r  – J. Medi a opera Spr d tis (Gitas Sondares DE operdzied šan ), rež. U is 
Brikmanis, JVLMA Lielaj  z l  

2016.g. 31.mart  – Lu  Špora opera Jessonda (fragmenti), režisors  U is Brikmanis, Marijas 
Graubas DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l  

2016.g. 31.mart  – P. Čaikovskia opera  Jevg ņijs Oņegins (fragmenti), režisore 
In ra  Slucka, Lauras Lazdas un Andra Kip uka DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l . 
2016.g. 6.maijs – Oto Nikolai Jautr s vindzorietes (fragmenti), režisore In ra Slucka, Lubov 
Skrebets un P vela Trofimika DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l . 
2016.g. 6.maijs – Pauls Hindemits Pasaules harmonija (fragmenti), režisors U is Brikmanis, 
Edgara Skarbu a DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l  

2016.g. 6.maijs – Žoržs Bize – Karmena (fragmenti), režisors U is Brikmanis, horeogr fe  
Reg na Kaupuža, Anastasijas ebedjancevas DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l  

2016.g. 6.maijs – Antuans Mariote Salome (fragmenti), režisors U is Brikmanis, horeogr fe 
Reg na Kaupuža, body art – Irina Jefimova, Lalitas Čihradzes DE operdzied šan , JVLMA 
Lielaj  z l  

2016.g. 6.maijs – Johans Štrauss  operete Siksp rnis (fragmenti), režisors J nis Sili š, 
horeogr fe Gunta B li a, Edgara Auni a DE operdzied šan , JVLMA Lielaj  z l  

2016.g. 9.j lij  – B rnu operfestiv l  J. Medi a opera Spr d tis, rež. U is Brikmanis, T rvetes 
daba park .  
Zin tniskais darbs: 
Studijas JVLMA doktorant ras 5., 6. semestr  un doktorant ras nosl guma eks meni. 
Promocijas darba „M zikas  un  skatuves  korel cijas  aspekti 20. gadsimta  operiestud jumos 
un  diri enta  noz me  tajos” izstr de. 
2016.g. 1.apr l   – refer ts „Režisors Latvijas Nacion l s operas iestud jumos 20. gadsimta 
20. - 30. gadu mij ” zin tniskaj  konferenc  M ZIKAS P T JUMI LATVIJ . 

Organizatorisk  darb ba 

JVLMA Profesoru padomes loceklis, Satversmes sapulces loceklis, Š r jtiesas priekšs d t ja 
vietnieks, Studentu simfonisk  or estra padomes loceklis. 

Docente In ra Slucka 

Radošais darbs 

Iestud ta izr de  Nacion laj  te tr  „ Šis b rns“ . 
http://teatris.lv/lv/izrades/aktieru-zale/sis-berns 

Iestud ta izr de Nacin laj  te tr  „ Ciemi i“ 

http://teatris.lv/lv/izrades/jauna-zale/ciemini 

Nacion laj  te tr  piedal šan s izr d  „ Z ns“ .Jaun  z le. Huannas lom . 
http://teatris.lv/lv/izrades/jauna-zale/zens 

Nacion laj  te tr  piedal šan s izr d  „ Mežap le‘‘.S rbija kundze. 
http://teatris.lv/lv/izrades/liela-zale/meza-pile 

Metodiskais darbs 

2016.g. maij  tiek novad ta meistarklase Siguldas tautas te tru režisoriem –Darbs ar aktieri. 

Pamati aktiermeistar b . 
2016.g.j nijs  piedal šan s Studentu te tru skates ž rij . 
 

 

 

http://teatris.lv/lv/izrades/aktieru-zale/sis-berns
http://teatris.lv/lv/izrades/jauna-zale/ciemini
http://teatris.lv/lv/izrades/jauna-zale/zens
http://teatris.lv/lv/izrades/liela-zale/meza-pile
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Kompozīcijas katedra 

Profesors Juris Karlsons 

Radošais darbs 

2016.g. 6.janv r  - pirmatska ojumu piedz voja Koncerts čellam, klavier m, sitaminstrumentiem 
un simfoniskajam or estrim (Radio Klasika pas tin jums) 
2016.g. 8.febru r  notika ska darba asto iem čelliem “Alb ma lapa. Novembris” 
pirmatska ojums 

2016.g. 20.maij  - Liep jas koncertz l  Lielais Dzintars notika Koncerta or estrim  GLIESE 581 

pirmatska ojums 

2016.g. pavasar  Latvijas p t ju or estru semin r  k  oblig to darbu sp l ja  “Samba”, kas tika 
rakst ts speci li šim pas kumam 

2016.g. j lij  un august  It lij  un Francij  festiv los tika atska oti darbi klaves nam 

(A.Kalnciema) un kora partit ras (Radiokoris) 

Profesore Selga Mence 

Radošais darbs 

Vēstules no pagātnes – Em la D rzi a zudušo dziesmu teksti div s fant zij s balsij un klavier m. 
Pirmatska ojums 9.novembr  koncert  – tiešraid  no Radio pirm s studijas. 
Putnu bērni – ska darbs b rnu korim un solo bals m, pirmatska ojums 30. novembr  jauno 
vok listu konkursa nosl guma koncert . 
Spārni aug… - koncertprogramma sieviešu korim Sapnis un aktieriem ar Aspazijas un Rai a 
dzeju. Pirmatska ojums decembr  LNB Ziedo a z l . 
Kora ska darbs akad miskajam korim Latvija programmai  Piecas stihijas -Ezera ainava ar 

nogrimušo baznīcu 8. mart  LNB Ziedo a z l  

Laika vējos – oratorija akad miskajam korim Latvija, or estrim R ga un solistiem. 

Pirmatska ojums 2016. gada 4. maij  Lielaj  ild . 
Klavieru kvartets /RIX kvartetam/, pirmatska ojums 27.12 Latvijas koncerti organiz taj  
festiv l  Eiropas Ziemassv tki, nomin ts Lielajai M zikas balvai. 
Mocekļi ska darbs Latvijas Radio korim 14. j nija koncertam 

Uzs kts darbs pie JVLMA projektu konkurs  atbalst t  darba 3 koriem un p t ju or estrim, 
ska darbs paredz ts atska ot Pasaules kult ras balvas pasniegšanas ceremonij  RTU. 
Meistarklases, dal ba eksperta darb b , darbs padom s 

No 2015. gada 30. novembra l dz 4. decembrim profesore vad ja meistarklases /Tradition and 

innovation in music of Selga Mence and students of her compositions class/,  Tallinas m zikas un 
te tra akad mij . 
2016. gada j nij  vad ja meistarklases Krievijas kora diri entu un kora komponistu semin r  

e ingradas apgabal  Gatčin .  

Eksperta darb ba kora dziesmu konkurs  Kas m s bij m, esam, b sim. 
Eksperta darb ba m zikas vidusskolu kompoz ciju konkurs . 
Eksperta darb ba m zikas  skolu jauno komponistu kompoz ciju konkurs . 
Dziesmu sv tku padomes locekle. 
Asoc.prof. Andris Vecumnieks 

Komponista darb ba 

2016-08-J Concerto grosso NYX pikolo flautai, vijolei un klaves nam ar st gu or estri (Velt jums 
Trio NYX – A. Točai, T. Ostrovskai un I. Sarjai) 
Ska darbu atska ojumi: 
Valsis Art-i-Shok LJMD (2016. gada 5. mart  LMB Ziedo a z le) 
Sentiment l  stiliz cija klarnetei ar st gu or estri (2016.04.09. R ga). EDMVS SO, soliste Anna 

Marija Kubecka, diri ents Andris Vecumnieks 

Zin tnisk  darb ba 

Refer ts “Jura Karlsona instrument lais, vok lais un kora te tris” 2015. gada 24.-25. septembris; 

R zeknes Augstskola; 4. Starptautisk  zin tniski praktisk  konference M ksla un m zika kult ras 
diskurs . Meistardarbn cas Pasaules izcil kie komponisti? vad šana  
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Refer ts “Jura Karlsona te tra m zikas simfoniskais potenci ls (El Cid, J zepa v zijas) LKA, 

starptautisk  konference Kult ras krustpunkti 2015. gada 12.-14. novembris 

Refer ts “Tembr lie mekl jumi Jura Karlsona J zepa v zij s simfoniskajam or estrim” JVLMA, 

III starpdisciplin r  zin tnisk  konference M zikas p t jumi Latvij  2016. gada 31. marts-1. apr lis 

Interakt v  lekcija Pasaules izcil kie komponisti? 2015. gada 12. oktobris. M zikas skolot ju 
profesion l s izgl t bas kursi. Skolot js m c s 

Lekcija Klasi u “slepen s” izklaides 2015. gada 28. oktobris. M zikas skolot ju profesion l s 
izgl t bas kursi. Skolot js m c s 

Latvijas klavieru skolot ju asoci cijas 13. J rmalas klaviersp les meistarkursi. D.Šostakoviča Otr  
koncerta klavier m ar or estri interpret cija (2016. gada 22. augusts) 
Latvijas klavieru skolot ju asoci cijas 13. J rmalas klaviersp les meistarkursi. P. Čaikovska 
Pirm  koncerta klavier m ar or estri interpret cija (2016. gada 23. augusts) 
Lekcija par latviešu m zikas aktualit t m; P. Čaikovska Maskavas Valsts konservatorija. Maskava 
(Krievija). 2016. gada 14. apr lis 
Meistarklases kompoz cij  Berl nes M kslu universit te (UdK) Berl ne, V cija (2015. gada 5.-8. 

decembris) 

Meistarklases kompoz cij  P. Čaikovska Maskavas Valsts konservatorij  (2016. gada 14. apr l ) 
Liel s M zikas balvas ž rijas komisijas loceklis, priekšs d t js 

Galantes fonda r kot  konkursa Ineses Galantes talanti ž rijas komisijas loceklis 

Dziesmu konkursa Skani Latvijai! ž rijas komisijas loceklis 

Rai a un Aspazijas 150-gadei velt t  kora dziesmu konkursa Modini kanonu! Jaun s ”Lauzt s 
priedes” ž rijas komisijas loceklis 

N. Mjaskovska IV starptautisk  jauno komponistu konkursa ž rijas loceklis; Maskava, 12.-
15.04.2016. 

Docents Rolands Kronlaks 

Jaunrade  

- "Lauskas" obojai un klavier m - pirmatska ojums Lielaj  ild , programm  "LNSO 
koncertmeistari. Oboja un tuba." Eg ls Upatnieks, Agnese Egli a 

- "Under Pressure 2
nd

 Edition" - pirmatska ojums 20.08.2016. festiv l  Young Euro Classic 

Berl n , Konzerthaus. JVLMA Simfoniskais or estris, diri ents Andris Vecumnieks. 
Cita darb ba 

Doc t js  Nordplusmix darbn c  Vi , Lietuvas Te tra un M zikas akad mij  

01.02-08.02.2016. Darbs ambisoniskaj  23.1 ska as sf r   
Organiz ja otro JVLMA m sdienu m zikas festiv lu deciBels 

Pasniedz js Madonas jauno komponistu kursos Latviešu m zikas sv tku ietvaros 

               Docents Rolands Kronlaks sa ma  JVLMA un Swedbank Gada balvu par izcilu 
pedago isko un organizatorisko darbu. 
Lektors J nis Petraškevičs 

Pirmatska ots "Arbōs II" asto m bals m un pieciem instrumentiem (Radio kora grupa, 
Sinfonietta Riga, dir. Kaspars Putni š; 2015. g. 16. oktobris). 
Decembra numur  "M zikas Saul " public ts raksts "Profesora Fausto ce ojums" par it u 
komponistu Fausto Romitelli. 

Semin rs un individu lo kompoz cijas nodarb bu pasniegšana Erasmus+ programmas ietvaros 
Berl nes M kslu universit t  (kop  ar kol i Rolandu Kronlaku un studenti Eviju Sku i; 8.–9. 

decembris).  

Festiv la "MaerzMusik" apmekl jums Erasmus+ programmas ietvaros (13.–15. marts). 

Organiz tas Berl nes M kslu universit tes pasniedz ja, komponista Antona Safronova lekcijas un 
meistarklases JVLMA (27.–30. apr lis). 
Septembra numur  "R gas Laiks" public ts raksts "Feldmana vertik le" par amerik u komponistu 
Mortonu Feldmanu 

JVLMA zin tnisk s un radoš s darb bas projektu ietvaros s kts p t jums "Fausto Romitelli 
ska darbu formveide nošu teksta un dzirdes anal zes kontekst ". 
Turpin s darbs pie izv rstas kompoz cijas ansamblim. 
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     Emeritētais profesors P teris Plakidis 
 Radošais darbs: 
- kompon ja darbu Liep jas r e m zikas festiv lam  
 (koncertizr de b rniem Kurš liel ks, kurš varen ks, KKF atbalst ts projekts, 12 

m zikas numuri)  
-  uzrakst tas divas tautasdziesmu apdares Aiz kalniņa d mi k p un Bumburj nis 
bumur ja JVLMA m c bu korim un korim Kam r    
- uzrakst ta solodziesma Visu nakti zvaigznes raud (Rai a v rdi, kompon ta dzejnieka 

jubilejas  pas kumam)  
- izveidoja jaunu redakciju solodziesmai Smotra tiergs Rogovk   (A.K koja v rdi),  
veica radio ierakstus piec m sav m solodziesm m. 
Doc t js riks Ešenvalds 

Jaunrade, 09.2015.– 06.2016.: 

multimedi l  simfonija Ziemeļu gaisma 

pirmatska ojums 27.04.2015. LNOB, R ga 

opera Iem r tie 

pirmizr de 19.05.2016. LNOB, R ga 

kordziesma A Soldier's Mother's Lullaby (Kareivja m tes š pu dziesma) 
pirmatska ojums 21.11.2015. ASV Augstskolu koru konferenc , Portlend , OR, ASV  
m zika filmai Es esmu šeit, rež. Ren rs Vimba, Tasse Film studija 

pirmizr de Berl nes Starptautiskaj  kino festiv l  20.02.2016. 
130. psalms v ru korim 

Golden Gate Men’s Chorus, Dallasa, TX, ASV 

kordziesmas T ls ceļš p rlikums v ru korim  
Chor Leoni, Vank vera, Kan da 

kordziesmas T ls ceļš p rlikums sieviešu korim  
Adelaides sieviešu koris, Austr lija 

kordziesma The Time Has Come (Ir pien cis laiks)  
pirmatska ojums 07.11.2015. Kembridž , Lielbrit nij  

kordziesma My Love is Like a Red, Red Rose (Mana m ot  ir k  sarkana roze), aranž. 
pirmatska ojums 01.02.2016. Vartburga, IA, ASV 

kordziesma Infelix ego  

pirmatska ojums 24.02.2016. London , Lielbrit nij   
kordziesma Translation (Tulkojums)  

pirmatska ojums 08.07.2016. Filadelfij , ASV 

kordziesmas Trees (Koki) p rlikums sieviešu korim 

pirmatska ojums 26.02.2016. ASV austrumkrasta koru konferenc  Boston , ASV 

kordziesma Love’s Philosophy (M lest bas filozofija) 
pirmatska ojums 11.08.2016. Taiv n   
R.Paula dziesmas Dzel man  sauli aranž. 
pirmatska ojums 06.01.2016. LR3 Klasika jubilejas koncert  R g  

ska as instal cija Berga baz r  

19-21.11.2015. festiv l  Staro R ga  

kordziesma The Cloud (M konis) 
pirmatska ojums 05.08.2016. festiv l  Nordklang Finland Somij  

Ieraksti, publik cijas: 
CD Ešenvalds St Luke Passion and sacred works, ONDINE, 05.2016. 

CD Refuge from the Flames, HARMONIA MUNDI, 09.2016. 

CD Urgency of Now, FOOTPRINT, 02.2016. 

CD Meditatio, BIS, 09.2016. 

Intervija Pasaules korm zikas m nešrakst  IFCM MAGAZINE, 02.10.2015.: 
http://icb.ifcm.net/en_US/interview-with-eriks-esenvalds/  

 

http://icb.ifcm.net/en_US/interview-with-eriks-esenvalds/
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Doc t js Arturs Maskats 

Radoš  darb ba 2015.-2016.g.sezon : 
Te tra m zika: 

izr de ''M las sv t ba '' R gas Krievu te tr , velt jums Rai a un Aspazijas 150 gadu 
jubilej m( 17 dziesmu cikls ar Rai a un Aspazijas dzeju ,pirmizr de notika 2015.g. 
26.09.) Izr des m zika nomin ta "'Sp lma u nakts|"' gada balvai k  lab k  muzik l  
partit ra sezon . ,izr de ir te tra repertu r . 
Dailes te tra izr de-N. Bijona lugas "'Zilo a dziesma"' uzvedums, pirmizr de notika 
20.15.g.16.10. 

Dailes te tra izr de -m zika A.Čehova dr mas "Tr s m sas"' uzvedumam, pirmizr de 
notika 2016.g. 24.03. 

Kino: 

M zika (da ji) kinofilmai "'Mel nijas hronika'', pirmizr de paredz ta 2016.g. 16.11. 
Korm zika: 
"'Ziemassv tku kant te" korim un kameror estrim-velt jums ujorkas Latviešu korim 
(R.Blauma a, H.Dorbes, I.Zanderes, K.Skalbes dzeja),pirmatska ojums notika ujork  
2015.g. 13.12. 

"'La Guitarra"'-jauktam korim, it rai, sitaminstrumentiem un st gu or estrim            
((F.G.Lorkas dzeja),pirmatska ojums notika Latvijas Radio kora jubilej   

R zeknes koncertz l  "'Gors'' 2015.g . 28.11. 
2.redakcija 1986.gad  kompon tajam, Edgaram Račevskim velt tajam "'Koncertam korim 
a capella "' adalaiki" (Latviešu tautas dziesmas, U.B rz a, M.Z l tes dzeja). 
Visa koncerta pirmatska ojums Edgara Račevska vad b  ar Latvijas Radio kori paredz ts 
2016.g. 21.10. 

Jauna da a šaj  koncert  korim-''Rudens prec bu dziesma'(latviešu tautas dziesmu 
v rdi),kura paredz ta 2018.g Visp r jo Latvijas Dziesmu sv tku repertu r . 
Or estra m zika: 
Jauna redakcija ska darbam ''Pusnakts R g "''- versija akordeonam, čellam, vibrafonam 
un st gu or estrim, pirmatska ojums paredz ts ar Kseniju Sidorovu ( akordeons), Giedri 
Dirvanauskaiti (čells), Andreju Pušakarevu (vibrafons) un or estri "'Kremerata Baltica'' 
2016.g.4.12. 

Aranžijas R.Paula ska darbiem LNSO koncert  2016.g.16.09. Marisa Jansona vad b  ar 
R.Paulu pie klavier m. 
    LNO iestud jums-mana opera ''Valent na "' 2015./2016.g. sezon  pusgadu bija skat ma 
starptautiskaj  operiestud jumu interneta port l  "'The Opera Platform"' (izr dei bija p ri 
par 18000 skat jumu Eirop , Amerik , zij ). 
 

Muzikoloģijas katedra 

 Akad misk  person la p tniecisk , metodisk , organizatorisk  un m ksliniecisk   
darb ba, t s saikne ar studiju programmu stenošanu 

 

profesore, Dr. art. Anda Beit ne 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 

Beit ne, Anda (2015). “Who Influences Whom? Educated Musicians and Their 
Influence on Local Multipart Music Practice in Eastern Latvia.” Pál Richter, Lujza 
Tari (eds.). Multipart Music. Personalities and Educated Musicians in Traditional 

Practices. Budapest: Institute of Musicology RCH HAS, 226–243. 

2. Dalība konferenc s, semin ros  
Beit ne, Anda (2015 . “I like to sing with you very much.” The individual within 
different groups. 31st European Seminar in Ethnomusicology: Making a Difference: 

Music, Dance, and The Individual. University of Limerick, Irisch World Academy of 

Music and Dance, 2015. gada 16.–20. septembris.  
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Beit ne, Anda (2015). Instrumental Ensembles in Eastern Latvia: Musicians, 

Repertoires, Settings. European Voices IV. Multipart instrumental music. Soloist and 

Ensemble Traditions. University of Music and Performing Arts Vienna, 2015. gada 

27.–29. novembris.  

Beit ne, Anda (2016). Adapting the parts: Multipart singing outside the local practice. 

Fourth Symposium of the ICTM Study Group on Multipart Music . Library & 

Esplanade Singapore. 2016. gada 4. – 7. j lijs. 
3. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

Latvijas ofici l  p rst ve (Liaison Officer) Starptautiskaj  tradicion l s m zikas 
padom  (International Council for Traditional Music, ICTM). Regul ru zi ojumu 
sagatavošana un prezent šana. 
Publisk  diskusiju cikla Etnomuzikologu sarunas vad ba un organiz šana JVLMA 
2016. gada 2. febru r , 16. mart  un 27. apr l . 
Darb ba JVLMA Zin tniskaj  padom , Doktorant ras padom  un Promocijas padom .  
Vieslekcijas V nes M zikas un izpild t jm kslas universit t  2015. gada novembr  
ERASMUS apmai as programmas ietvaros. 
 

docents, Dr. art. Valdis Bernhofs 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 
Izstr d t s publik cijas: 
Bettina Serrallach, Christine Groß, Valdis Bernhofs, Dorte Engelmann, Jan Benner, 

Nadine Gündert, Maria Blatow, Martina Wengenroth, Angelika Seitz, Monika 

Brunner, Stefan Seither, Richard Parncutt, Peter Schneider,  Annemarie Seither-

Preisler (2016). Neural biomarkers for dyslexia, ADHD and ADD in the auditory 

cortex of children. Publik cija 11.04.2016. iesniegta Šveices zin tniskajam žurn lam 
Frontiers in Neuroscience (section Auditory Cognitive Neuroscience).  
 
Groß, C., Serrallach, B., Bernhofs, V., Engelmann, D., Seitz, A., Brunner, A., Benner, 

J., Schneider, P., Seither-Preisler, A. (2016). Differences in the neuro-auditory profile 

of children with ADHD or ADD (izstr des stadij  sadarb b  ar Heidelbergas, Gr cas, 

B zeles, L bekas universit t m).  
2. Dalība konferenc s, semin ros  
Refer ts Training of aural attention components by using the computerized program 

AUT ACEI Izgl t bas inov ciju konferenc  Taipej  (Taiv na), 2014.gada novembris.  
3. Dalība zin tniskajos projektos un programm s 

Dal ba pedagogu apmai as programm  Erasmus+ (staff training), apmekl jot 
praktiskos semin rus m zikas psiholo ij  un neiropsiholo ij  Heidelbergas 
universit tes Neirolo ijas kl nik  (2015.gada 30.j lijs - 5.augusts, 2015.gada 16.-22. 

novembris, 2016.gada 16.-22. marts). 

 Dal ba Heidelbergas (V cija) universit tes Neirolo ijas kl nikas p tniec bas centra 
p tniec bas projekt  Musik und Gehirn (vad t js PD Dr. rer. nat. Peter Schneider) 

sadarb b  ar B zeles (Šveice) universit tes kl niku un Gr cas (Austrija) universit tes 
Sistem tisk s muzikolo ijas katedru. 
 Pamatpien kumi projekt : 
a) test šanas modu a izstr de un aprob cija (muzikalit tes indeks šanas  
un tipolo ijas krit riju izstr de),  
b) smadze u biometrisko m r jumu datu apstr de, aprakstoš s statistiskas veidošana,  
hipot žu statistisk  p rbaude (sadarb b  ar biomedic nas nozares p tniekiem),  
c) l dzdal ba divu publik ciju sagatavošan . 
Dzirdes treni programmas AuTra ska k rtu un akordu modu u izstr de – zin tnisk  
pamatojuma izstr de (sadarb b  ar Latvijas Nacion l s kult ras centru).  
Dzirdes uzman bas treni programmas AuTra datu apstr de (darba turpin jums): 
uzman bas un m zikas komponentu mijiedarbes p t jums. 
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Konsult ciju sniegšana Heidelbergas universit tes doktorantei Christine Gross, 

2015.gada septembris – 2016.gada j nijs. 
4. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

Profesion l  bakalaura studiju programmas M zika studiju kursa Solfedžo studiju 

kursa patst v g  darba materi lu aprob šana. 
Profesion l  bakalaura studiju programmas M zika studiju kursa Džeza solfedžo 

studiju kursa patst v g  darba materi lu aprob šana. 
Digit l  m c bu metodisk  materi la (ska k rtas un akordi) izstr de m zikas skolu un 
m zikas vidusskolu audz k iem (sadarb b  ar LNKC) 

Dal ba semin ros un meistarklas s: 
lekcijas m zikas skolot ju t l kizgl t bas semin ros (sadarb b  ar R gas Doma kora 
skolas atbalsta biedr bu), 2015. gada novembris; 
meistarklases m zikas teor tisko m c bu priekšmetu skolot jiem Ventspils re ion , 
22.02.2016.; 

3 lekcijas saist b  ar m zikas uztveres jaut jumiem Vidzemes m zikas skolu skolot ju 
semin r  Valk , 06.04.2016. 
 Turpin ts darbs pie ZPC M zikas psiholo ijas p tniec bas kabineta izveides - 

metodisk s datu b zes un materi li tehnisk s b zes veidošana un stud jošo iesaiste 
p tniec bas darb  (izv les studiju kursa No skaņas l dz m zikai ietvaros, 2015). 

2015.gada oktobr -novembr  R gas Doma kora skolas atbalsta biedr bas ietvaros tika 
organiz ti kult rizgl t bas pedagogu 5 A programmas t l kizgl t bas kursi R g , un 
Tukum  (kursus apmekl ja 150 dal bnieki).  
Darb ba JVLMA Zin tniskaj  padomes, Doktorant ras padom  un Promocijas 

padom . 
 

profesors, Dr. philol. M rtiņš Boiko 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 

Zin tnisk s publik cijas: 
„Par raudu zuduma ideju latviešu 20. gadsimta humanit ro zin t u literat r , it paši 
P tera Šmita (1869-1938) un J kaba V toli a (1898-1977) rakstos.“ In: Baiba 

Jaunslaviete (red.) M zikas akad mijas raksti XI. R ga: J zepa V tola Latvijas 
M zikas akad mija: 2015: 6-34. 

„Par anaptiksi latviešu tautasdziesm s.“ In: Linguistica Lettica, vol. 23. R ga: LU 
Latviešu valodas instit ts: 2015: 105-129. 

Izstr d t s publik cijas: 
“P teris Šmits and the Concept of the Historical Lament-Loss” (Proceedings of the 

conference „Mapping Disciplinary History”, Cambridge Scholars Publishing) 

„Par dažiem nedar tiem un pusdar tiem darbiem klasisko tautasdziesmu izp t .“ 
(Letonica. Humanit ro zin tņu žurn ls, Nr. 33. LU Literat ras, folkloras un m kslas 
instit ts.) 
       “Latvia: history, culture, and geography of music” (izdevumam The SAGE 

Encyclopedia of Music and Culture) 

2. Dalība konferenc s, semin ros  
„Par dažiem nedar tiem un pusdar tiem darbiem klasisko tautasdziesmu izp t .“ 
Krišj a Barona konference 2015 Dainu skapis: no zin tniskas kartot kas l dz 
kult ras simbolam. Latviešu folkloras kr tuve, 2015. gada 2. un 3. novembris. 
„Jezu tu Dagdas misija 18. gs. p d j  trešda , 19. gs. s kum  un Latgales tradicion l  
kult ra un m zika.“ 3. starpdisciplin r  zin tnisk  konference M zikas p t jumi 
Latvij . JVLMA Muzikolo ijas katedra un Zin tnisk s p tniec bas centrs, 2016. gada 
31. marts un 1. apr lis. 
„Par dažiem latviešu valod  nepieciešamiem muzikolo ijas terminiem un vienu 
latviešu m zikas zin tnes terminolo ijas v stures jaut jumu.“ Semin rs – apa  galda 
diskusija M zikas termino-lo ija: probl mas un risin jumi. J zepa V tola Latvijas 

M zikas akad mija, 2016. gada 10. marts. 
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3. Dalība zin tniskajos projektos un programm s 

Individu lais projekts M rtiņš Boiko. Rakstu izlase (velt jums Latvijas valsts 
simtgadei). 

Dal bnieks projekt  Habitus. Latvijas kult ras trad ciju ilgtsp ja inovat v  vid  
(Valsts p t jumu programma „Habitus“) 

Individu lais projekts: p t jums Jezu tu misiju darb ba 18. gs. otraj  pus , 19 gs. 
pirmaj s dek d s un Latgales m sdienu tradicion l  kult ra , VKKF atbalst ts 
projekts. 

4. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība) 

„Kaluli (Papua Jaungvineja) m zika un m zikas teorija.“ Priekšlas jums m zikas 
skolu un vidusskolu teor tisko m c bu priekšmetu skolot ju kursos 2015. gada 13. 
oktobr . 
„Zi as par senlatviešu raud m viduslaiku hronik s?“ Priekšlas jums m zikas skolu un 
vidusskolu teor tisko m c bu priekšmetu skolot ju kursos 2015. gada 29. oktobr .  
Darb ba JVLMA Zin tniskaj  padom , Doktorant ras padom  un Promocijas padom .  
 

profesore, Dr. art. Lolita F rmane 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 
Zin tnisk s publik cijas: 
Boccherini and Haydn as Two Style Trends in the Early String Quartet. – The String 

Quartet: From the Private to the Public Sphere, ed. by Christian Speck (as a Part of 

series Speculum Musicae – SMUS 27). – Turnhout (Belgium): Brepols Publishers, 

2016, 317–332.  

Das Problem der Selbstpräsentation in Mozarts Briefen. – Atmiņa. Identit te. Kult ra. 

/ Erinnerung. Identität. Kultur. Sast. Tatjana Kuharenoka, Ivars Orehovs u.c. Riga: 

LU Akad miskais apg ds, 2015, 97–104. 

Beethovens  Missa solemnis in der Chortradition zu Riga. – Musikgeschichte zwischen 

Ost und West: von der „musica sacra” bis zur Kunstreligion. Hrsg. von Stefan Keym 

und Stephan Wünsche. Leipzig: Universitätsverlag, 2015, 180–188.  

Krievu m zi u v stules J zepam V tolam p c vi a aizbraukšanas no  
Sanktp terburgas. – M zikas akad mijas raksti, XII. Sast. Ilze Šarkovska-Liepi a.  
R ga:  JVLMA, 2015, 92–115. 

Izstr d t s publik cijas: 
Briefe deutscher Musiker in den Archiven Rigas und der aktuelle Stand ihrer 

Erforschung. – Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der 

internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig.  Heft 17. Leipzig: 

Gudrun Schröder Verlag, 2016 /2017. ~ 35.000 rakstu z mes 

Die Sammlung des Libauer Cantorats im Geistesleben einer herzöglichen Hafenstadt. 

– Zin tnisko rakstu kr j. Reformatio Baltica (sakar  ar Reform cijas  500. 
Gadadienu), red. Anselm Steiger u.c. Hamburg, 2017. ~ 30.000 raks tu z mes 

2. Dalība konferenc s, semin ros  
Kirchenmusik in einer kurländischen Stadt am Ende des 18. Jahrhunderts. – 

Reformatio Baltica. Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des 

Ostseeraums. Internationaler Kongress. Vilnius, 9.–13. September 2015. 

Par svešv rdu izrunu latviešu muzik laj  praks . – M zikas terminolo ijas semin rs. 
R ga, JVLMA, 2016, 10. marts. 
3. Dalība zin tniskajos projektos un programm s 

J zepa V tola arh vs franču un krievu dokumentos (1921–1948). Projekta vad. Dr. 

Zane Pr dele. Projekta I posma p t juma izstr de – krievu autoru korespondences 

atšifr šana, tekstu tulkošana un zin tniska koment šana. P t jums iek auj epistul ro 
mantojumu no JVLMA J. V tola Piemi as istabas arh va un Rakstniec bas un m zikas 
muzeja.  
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Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa (M zikas v sture Vidus- un 

Austrumeirop ). – Leipcigas Universit tes projekts, kas paredz regul ru sadarb bu 
darba grupas ietvaros konferenču un publik ciju  form . 
4. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

Mazs ieskats Haidna agr naj s simfonij s. – T l kizgl t bas kursi Latvijas m zikas 
skolu un m zikas vidusskolu m zikas teor tisko m c bu priekšmetu skolot jiem. R ga, 
P. Jurj na m zikas skola, 2015, 12. oktobris.   

Lekcija par V nes klasiku Daugavpils Universit t , M zikas un m kslu fakult t , 
2016. gada 1. marts.   

Monogrammas, anagrammas un m zik  šifr ti v st jumi un simboli. – Raid jums 
„Bolero – m zikas stunda visiem”, Radio 3 Klasika, 2015, 19. dec. 

Lekcijas spec. kult ras projekta ietvaros Latvijas M kslas akad mij , 2016. gada 
apr lis–maijs:  

Retorika un parodija: m zikas sacer šanas doktr na baroka laikmet  ;  
Stilistiskie mekl jumi Eiropas m zik  18. gadsimta vid  ; 
Klasicisms m zik  un V nes klasika, jeb: niji p rk pj robežas. 
Darb ba JVLMA Zin tnisk s padomes, Doktorant ras padomes un Promocijas 
padom . 
 

profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 

Zin tnisk  publik cijas: 
Ilma Grauzdi a: Situ cijas gleznas J zepa V tola a cappella korm zik / Situation Images 

in J zeps V tols a cappella Choir Music. In: M zikas akad mijas raksti ‘XII 

(speci lizdevums J zeps V tols – person ba, daiļrade, konteksti). J zepa V tola Latvijas 
M zikas akad mija, red. Ilze Liepi a, 13.–22. lpp. 

Izstr d t s publik cijas: 
Ilma Grauzdi a: Koru dzied šana un dziesmu sv tki Latvij . Izstr d ts public šanai 
LZA Baltijas strat isko p t jumu centra izdevumam Latvija un latvieši ang u un 
krievu valod , ~69000 rakstu z mes, rakstu kr jumu pl nots public t 2017. gad . 
2. Dalība zin tniskajos projektos un programm s 

Dal ba JVLMA ZPC projekt  – J zepa V tola piemi as istabas sak rtošan , arh va 
materi lu sistematiz cij  un aprakst šan , apstr d jot gan nošu manuskriptus, gan 
fotomateri lus, v stules un citus dokumentus, priekšdarbi jauna J.V tola Latvijas 
M zikas akad mijas v stures izdevuma sagatavošan , ar VKKF m r programmas 

atbalstu JVLMA projektam Latvijas M zikas akad mija – Latvijas simtgadei. 

 3. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

Lekcija  Temperamenti m zik . 2015. gada 13. oktobr  t l kizgl t bas kursos Latvijas 

m zikas skolu un m zikas vidusskolu m zikas teor tisko m c bu priekšmetu 
skolot jiem (organiz t js RDKS atbalsta biedr ba). 
Metodisk  semin ra par integr to pieeju m zikas teor tisko priekšmetu apguv  
vad šana t l kizgl t bas kursos Latvijas m zikas skolu un m zikas vidusskolu m zikas 
teor tisko m c bu priekšmetu skolot jiem 2015. gada 27. oktobr  (organiz t js RDKS 

atbalsta biedr ba). 
Darb ba JVLMA Doktorant ras padom . 
 

asoci t  profesore, Dr. art. Baiba Jaunslaviete 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 
Zin tnisk s publik cijas: 
Interaction of Sonoristic and Non-Sonoristic Material: Various Aspects of Musical 

Form and Aesthetics, Principles of Music Composing XIV: Sonorism, Vilnius: 

Lietuvos Musikos ir Teatro akademija, 2014 (public ts 2015. gad ), pp. 18-24  
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Musik von J zeps V tols aus der Sicht der Rigaer Deutschen und Russischen 
Musikkritik, Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories , Vilnius: 

Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2015, pp. 367-382 

Musical Life in Riga during the Time of Both World Wars: Similar and Different 

Tendencies. Art tempus. Daugavpils: DU, 2015, 124.-134. lpp. 

J zepa V tola M zika R gas v cu un krievu preses atsauksm s, J zepam V tolam 150: 
M zikas akad mijas raksti 12, R ga: JVLMA, 2015, 23.-38. lpp. 

R gas m zikas dz ve divu pasaules karu laik : kop g s un atš ir g s tendences, 
M zikas zin tne šodien: past v gais un main gais, Daugavpils: DU, 2016, 126.-138. 

lpp. 

Popul rzin tnisk  publicistka: 
The Music of Romualds Kalsons - texts and subtexts, Music in Latvia 2015, Riga: 

Latvian Music Information Centre, 2015, pp. 10-15 

2. Dalība konferenc s, semin ros  
Some Types of Melodious Interpretation of the Monogram: A Case Study of the 

Monogram by Maija Einfelde (e-f-d-e), Principles of Music Composing: Phenomenon 

of Melody, Vi a, 2015. gada 15. oktobr . 
Dzejo a interpret cijas vok laj  m zik : daži sal dzinoš s anal zes aspekti, DU 

M zikas un m kslu fakult tes M kslas zin tņu instit ta 4. Rudens konference , 

Daugavpils Universit tes Studiju un p tniec bas centrs Ilgas, 2015. gada 23. oktobr . 
M ness starus st go latviešu m zik : Aspazijas dzejo a interpret cijas daž dos 
laikmetos, Starptautiskais un starpdisciplin rais jauniešu un zin tnieku kongress 
“Dz v  dz ve. Aspazija - Rainis - 150, Daugavpils Universit te, 5. novembr . 
The Dialogue Between the Orient and the West: its Manifestations in the Latvian 

Choral Music of the 21st Century. OM – Orient in Music; Music of the Orient, 

starptautisk  muzikolo isk  konference Lodzas M zikas akad mij  (Polij ), 2016. 

gada 10. mart . 
Oriental Motives in the Latvian Contemporary Choral Music. M zikas zin tne šodien 
– past v gais un main gais, Daugavpils Universit tes M zikas un M kslu fakult tes 
XI  starptautisk  zin tnisk  konference 2016. gada 5. maij . 
3. Dalība zin tniskajos projektos un programm s 

LU Literat ras, Folkloras un M kslas instit ta projekts Humanit ro zin tņu virtu l  
enciklop dija: l dzdal ba Latvijas m zi u leksikona izstr d  (2015). 
Kr juma M zikas akad mijas raksti speci lizlaidums /M zikas akad mijas raksti 
XIII/: komponistei Maijai Einfeldei velt ta rakstu kr juma izstr de un public šana  

(JVLMA, 2016). 

4. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

M c bu materi lu izstr de (elektronisk  versij ) studiju kursos:  
M zikas forma (M zikas v sture un teorija, Kompoz cija, Diri šana) 

Anal ze un teorija (instrument l  m zika) 
Modernisma stilistika (vok l  m zika) 
 

lektore, Dr. art. J lija Jon ne 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 

Zin tnisk s publik cijas: 
Jāzepam Vītolam – 150, Mūzikas akadēmijas raksti XII: Jāzepa Vītola reliģiskās mūzikas 
(re)vīzija. 2015. 239.- 254.lpp. 

Lietuvos Muzikologija XVI: View on Vocal Compositions by Jānis Zālītis as a 
Phenomenon of New Modernistic Demands within Latvian Musical Culture // 52.-

61.plp. 

Izstr d t s publik cijas: 
Publicēšanai zinātnisko rakstu krājumā Peter Lang International Academic Publishers 

izdevniecībā From Modernism to Postmodernism: The Modulation and Correlation 

between Two Styles in the Context of Musical Works by Sacred Minimalists 
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Publicēšanai Lietuvas Zinātņu akadēmijas zinātnisko rakstu krājumā Menotyra: View 

on Sacred Minimalism and Music by Pēteris Vasks as incarnation of Theological 

ideas.  

2. Dalība konferenc s, semin ros  
Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē Oksfordas universitātes Mūzikas 
fakultātē (Lielbritānijā) 2015. gada 31. augustā – 2. septembrī: Music and the Nordic 

Breakthrough: Sibelius/Nielsen/Glazunov 2015 ar referātu Is the shadow of Jean 

Sibelius a dark side of musical oeuvre of Emīls Dārziņš? 

Dal ba zin tniskaj  konferenc  ub anas universtit tes M kslu fakult t  (Slov nij ) 
2015. gada 28.-30. septembr :  Between Universal and Local: From Modernism to 

Postmodernism ar refer tu From Modernism to Postmodernism: the Modulation and 

Correlation between Two Styles in the Context of Musical Works of Sacred Minimalists. 

Dal ba trešaj  Starpdisciplin raj  konferenc  M zikas p t jumi Latvij  2016. gada 1. apr l  
ar refer tu M zikas vertik le k  est tiskais ide ls sakr lo minim listu filozofij  un 
daiļrad . 

3. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

Visu vadīto lekciju konspektveida PP prezentāciju un metodisko materiālu (t.sk. 
kompozīciju sarakstu, analīzes plānu, ieskaišu plānojumu) ievietošana e-studiju vidē.  
Muzikologu, komponistu, SOD, POD 3.-4. semestra studiju kursā Mūzikas vēsture 

studiju satura aktualizācija, saistībā ar izmaiņām studiju kursā.  
Lekciju (PP, nošu materiāla un teksta) sagatavošana un prezentācija valsts mēroga 
mūzikas pedagogu tālākizglītības kursos “Inovatīvas mācību metodes profesionālās 
ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmās mūzikas teorētiskajos 
priekšmetos” (A programma) un „Inovatīvas mācību metodes un satura elementi 
mācību priekšmetos Mūzika, Mūzikas valodas dažādu veidu izglītības programmās” 
(A programma): 

Terminoloģijas specifikācija un žanra problēmika latviešu reliģiskajā mūzikā. 
2015. gada 13. oktobris, 2 akadēmiskās stundas; 
      JVLMA e-studiju vides resursi mūzikas literatūras apguvē. 2015. gada                         

      27. oktobris, 1 akadēmiskā stunda. 
Rīgas Doma kora skolas rīkotās Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilveides 
programmas Improvizācija kā impulss, stimuls un pamats muzikālo spēju izkopšanā 
atklātās stundas vadīšana Improvizācija teorētisko zināšanu apguvē un nostiprināšanā 

2016.  gada 18. martā. 
Materiālu sagatavošana Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija audzēkņu valsts konkursa daļai 
Radošais konkurss 2016. gada 12. aprīlī. 
Materiālu sagatavošana iestājpārbaudījumiem 2016./2017. studiju gadam – 

papildpārbaudījumam Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā teorijas daļai 8 
programmām. 
Vieslekcijas Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā 2016. gada 3. maijā: From 

Modernism to Postmodernism: The Modulation and Correlation Between Two Styles 

In The Context Of Musical Works of Sacred Minimalists. The Situation in Latvian 

contemporary Music. 

Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 
Mūzikas vēsture un teorija audzēkņu valsts konkursa daļas Radošais konkurss žūrijas 
darba vadīšana (2016. gada 12. aprīlī).  
Materiālu sagatavošana Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija audzēkņu valsts konkursa daļai 
Radošais konkurss (2016. gada 12. aprīlī).  
4. Radoš  darbība 

Rīgas Doma kora skolas rīkotās Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilveides 
programmas Improvizācija kā impulss, stimuls un pamats muzikālo spēju izkopšanā 
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atklātās stundas vadīšana Improvizācija teorētisko zināšanu apguvē un nostiprināšanā 

2016.  gada 18. martā. 
Raksts-atsauksme par LNOB jauniestudējumu Mazā burvju flauta “Teātra vēstnesī” 
2016.  gada Nr. 2. – Burvju flauta mazajiem. 
 

asoci tais profesors, Dr. art. J nis Kudiņš 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 

Zin tnisk s publik cijas: 
Kudi š, J nis (2015). J zeps V tols Eiropas m zikas v stur . Izcil  klasi a est tisko 
uzskatu un stila koordin tas.  In: M zikas akad mijas raksti ‘XII (speci lizdevums J zeps 
V tols – person ba, daiļrade, konteksti). J zepa V tola Latvijas M zikas akad mija, red. 
Ilze Liepi a, 13.–22. lpp. 

Kudi š, J nis (2015). Modernism as a Marginal Phenomenon in the Context of National 

Musical Culture: Some Local Historical Experiences in Latvia Peculiarities between the 

Two World Wars. In: Lietuvos muzikologija / Lithuanian Musicology (16). Vilnius: 

Lithuanian Academy of Music and Theatre, ed. Gražina Daunoravičiene, Pp. 40–51. 

Kudi š, J nis (2015). The National Music Identity in the Global Cultural Crossroad. 

Some Still Topical Local Problems in the Latvian Music History Writing. In: Musicology 

and Cultural Science (11). Tbilisi: V. Sarajishvili State Conservatoire, Pp. 37–44.  

Kudi š, J nis (2015). Balancing Personal Artistic Interests and the Demands of the 

Totalitarian Regime: J nis Ivanovs' Symphonic Music as a Vivid Example of Stylistic 
Moderate Modernism in Latvia after World War II. In: Sociocultural crossings and 

borders: musical microhistories. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 

International Musicological Society, eds. R ta Staneviči te, Rima Povilioniene,  
Pp. 383–408. 

Izstr d t s publik cijas: 
Kudi š, J nis (2016). P teris Vasks as Neo-Romantic: Characteristic Style Signs of 

Latvian Composer Symphonic Music in the Context of Postmodern Culture and Art. 

In: From Modernism to Postmodernism. Between Universal and Local . Frankfurt am 

Main: Peter Lang GmbH, eds. Katarina Bogunovič Hočevar, Gregor Pompe, Nejc 
Sukljan. Pienemts public šanai starptautisk  recenz t  zin tnisko rakstu monogr fisk  
izdevum  provizoriski 2016. gada ruden , apjoms ~55000 rakstu z mes.  
2. Dalība konferenc s, semin ros  
Kudi š, J nis (2015). Arturs Maskats’ Valent na (2014) as the latest great opera genre 

sample in Latvia: some specific theoretical and artistic interpretation challenges. 

Interpretations of Musical Works: Theory and Practice. Bydgoszcz, Akademia 

Muzycna im. Feliksa Nowowiejskiego (Poland), 24–25 November, 2015.  

Kudi š, J nis (2015). The Notion of Style and Peculiarities of Its Perception Within 

The Context of Music Study of 20
th

 Century Modernism and Postmodernism. Between 

Universal and Local: From Modernism to Postmodernism. University of Ljubljana 

(Slovenia), Faculty of Arts, Department of Musicology, 28–30 September, 2015. 

Kudi š, J nis (2015). Balancing Between Doctrine of Socialist Realism and 

Modernism: Musical Legacy of J nis Ivanovs (1906-1983) as Problem of the Latvian 

Music History Research. Musical Legacies of State Socialism: Revisiting the 

Narratives about Post–World War II Europe. Belgrade, Serbian Academy of Sciences 

and Arts, Institute of Musicology, 24 – 26 September, 2015. 

3. Dalība zin tniskajos projektos un programm s 

Individu lais zin tnisk  p t juma projekts: J nis Kudi š, zin tniska monogr fija 
Oskars Stroks Latvijas popul r s m zikas v stur  un kult ras atmiņ , VKKF radoš s 
stipendijas finans jums (bez JVLMA sniegta atbalsta, rpus JVLMA doc t ja darba 
slodzes un darba algas apmaksas). 

4. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  
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 Publisks priekšlas jums Latvijas valsts himna un t s autors Baumaņu K rlis 

Latvijas skolu jaunatnei un interesentiem. Latvijas Republikas Ministru Kabinet , 
atv rto durvju dien  2015. gada 9. oktobr . 
Lekcija  Nebeidzamais muzik lo mistifik ciju st sts. Dažas epizodes . 2015. gada 12. 

oktobr  t l kizgl t bas kursos Latvijas m zikas skolu un m zikas vidusskolu m zikas 
teor tisko m c bu priekšmetu skolot jiem (organiz t js RDKS atbalsta biedr ba). 
Recenzents Zanes Pr deles promocijas darba – disert cijas J zeps V tols kult ras 
atmiņas dinamik : kanoni un arh vi aizst v šan  JVLMA promocijas padomes 

atkl taj  s d  2015. gada 22. oktobr . 
Recenzents Ter zes Z bertes-Ijabas promocijas darba – disert cijas Simfoniskais 

or estris k  m zikas instit cija R g  no 1918. l dz 1940. gadam  aizst v šan  JVLMA 
promocijas padomes atkl taj  s d  2015. gada 12. novembr . 
JVLMA 3. starpdisciplin ras zin tnisk s konferences M zikas p t jumi Latvij  2016. 

gada 31. mart  – 1. apr l  organiz šana un vad šana. 
Latvijas m zikas vidusskolu izgl t bas programmas M zikas v sture un teorija 

audz k u valsts konkursa nolikuma izstr d šana un konkursa organiz šana sadarb b  
ar Latvijas Nacion lo Kult ras Centru, konkursa norise un vad šana JVLMA 2016. 
gada 12. apr l . 
Latvijas m zikas vidusskolu izgl t bas programmas M zikas v sture un teorija 

audz k u valsts konkursa kategorijas Koncertprogrammas un anot cijas sast d šana 

ž rijas priekšs d t js, 2016. gada 12. apr l . 
Valsts eks menu kvalifik cijas komisijas priekšs d t js J zepa Medi a R gas m zikas 
vidusskol , 3. l me a profesion l s vid j s izgl t bas programma M zikas v sture un 
teorija, 2016. gada 2. un 9. j nijs. 
Valsts eks menu kvalifik cijas komisijas priekšs d t js Em la D rzi a m zikas 
vidusskol , 3. l me a profesion l s vid j s izgl t bas programma M zikas v sture un 
teorija, 2016. gada 9. un 13. j nijs. 
Recenzents Dr. Ilmas Grauzdi as rakstam Koru dzied šana un dziesmu sv tki Latvij . 

Raksts izstr d ts public šanai LZA Baltijas strat isko p t jumu centra izdevumam 
Latvija un latvieši ang u un krievu valod , starptautisko rakstu kr jumu pl nots 
public t 2017. gad . 
Recenzents Dr. Arnolda Laimo a Kloti a rakstam Latviešu m zika pasaul . Raksts 

izstr d ts public šanai LZA Baltijas strat isko p t jumu centra izdevumam Latvija 

un latvieši ang u un krievu valod , starptautisko rakstu kr jumu pl nots public t 2017. 
gad . 
Muzikolo ijas katedras vieslekciju organiz šana JVLMA programmas Erasmus 

ietvaros muzikolo ijas un kompoz cijas studiju programmu stud jošajiem:  
2015. gada 27. oktobr  Lietuvas M zikas un Te tra akad mijas M zikas teorijas  

katedras vad t jas, docentes Dr. Audras Versek naites vieslekcijas Dodekatonika 

lietuviešu komponista Osvalda Balakauska daiļrad : teorija un prakse /  Diatonisk s 
strukt ras lietuviešu komponistes Justes Janul tes m zik ; 

2016. gada 22. apr l  Lietuvas M zikas un Te tra akad mijas M zikas v stures 
katedras profesores Dr. R tas Stanevič tes vieslekcijas Starptautisk  laikmet g s 
m zikas biedr ba ISCM un Lietuvas m zikas kult ra 20. gadsimt  laik  starp diviem 
pasaules kariem; 

2016. gada 29. apr l  Lietuvas M zikas un Te tra akad mijas M zikas v stures 
profesora Dr. Mindauga Urbaiša vieslekcijas Minim lisms, postminim lisms un 
spektr lisms Rietumu un Lietuvas komponistu m zik . 

Muzikolo ijas katedras doc t ju lektores Dr. J lijas Jon nes un pieaicin t s doc t j s 
Dr. Gundegas Šmites vieslekciju Lietuvas M zikas un Te tra akad mij  
organiz šana/koordin šana no JVLMA puses (sadarb b  ar Lietuvas M zikas un 
Te tra akad mijas M zikas teorijas katedras vad t ju Dr. Audru Versek naiti) 2016. 
gada 3. un 10. maij  programmas Erasmus ietvaros. 
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45. Baltijas muzikolo ijas konferences Composition Schools in the 20th Century: the 

Institution and the Context starptautisk s programmas komitejas loceklis. Konferences 

norise Vi , Lietuvas M zikas un Te tra akad mij , 2016. gada 19.–22. oktobr . 
JVLMA zin tnisk s periodikas izdevuma M zikas akad mijas raksti starptautisk s 
redakcijas kol ijas loceklis. 
Daugavpils Universit tes zin tnisk s periodikas izdevuma M zikas zin tne šodien: 
past v gais un main gais redakcijas kol ijas loceklis. 
Zin tnisk s periodikas izdevuma Ars et Praxis (Lietuvas M zikas un Te tra 
akad mija) redakcijas kol ijas loceklis. 
Lietuvas Zin t u akad mijas zin tnisk s periodikas izdevuma Menotyra starptautisk s 
redakcijas kol ijas loceklis (kopš 2016. gada janv ra). 
JVLMA Zin tnisk s padomes, Doktorant ras padomes un Promocijas padomes 
loceklis. 

Latvijas Zin tnes padomes eksperts M kslas zin tnes apakšnozar  Muzikolo ija. 

JVLMA jaun s bakalaura studiju apakšprogrammas M zikas v sture, teorija un 
žurn listika (ieviesta no 2015. gada 1. septembra) jauno studiju kursu M zikas 
v sture, Harmonija, Polifonija, M zikas forma, Komunik cijas teorijas un 
žurn listikas metodes, M zikas sociolo ija, Arh vu prakse, Publicistikas prakse, 

Lektora prakse, Redaktora prakse, Žurn listika prakse satura izstr des pabeigšana un 
studiju kursu aprakstu izstr des metodisk  vad ba (sadarb b  ar studiju kursu 
doc t jiem).  
JVLMA akad misk s ma istra studiju programmas M zika studiju pl na preciz jošu 
groz jumu izstr de sadarb b  ar JVLMA studiju programmu direktoru (apstiprin ts ar 
JVLMA Sen ta l mumu 17.02.2016). 
 

lektore, Mg. art. Baiba Kurpniece 

1. Dalība konferenc s, semin ros  
Dal ba  konferenc  “Orchestras and cultural diplomacy ”, organiz   l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris  (2016. gada  marts, Par ze). 
2. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

Studiju kursa M zikas v sture 4. semestris iztr de. 
Studiju kursa 20.gs.modernisma m zikas stilistika pilnveide. 

Simult nlekciju (kop  ar Ramonu Umbliju un Andri Vecumnieku) m kslas un 
m zikas v stures integr taj  kurs  izstr de R gas Stradi a universit tes neform l s 
izgl t bas programmai „Inteli ences akad mija“. 
Lekcijas Skaņas izp te jeb sa 20. gadsimta m zikas skaidrojoš  v rdn ca  izstr de 
Latvijas Kult ras akad mijas profesores Dainas Teters lekciju kursam Ne-filozofija. 

Piedal šan s  valsts  kameror estra „Sinfonietta R ga“ 2015./2016. gada sezonas 
koncertprogrammu praktiskaj  realiz cij . 
Piedal šan s  Rudens kamerm zikas festiv ls 2015 koncertprogrammu praktiskaj  
realiz cij . 
Piedal šan s koncerta Arvo Perts.Grammy koncerts.Adams Lament praktiskaj  
realiz cij . 
3. Radoš  darbība 

Rudens kamerm zikas festiv la 2015 m ksliniecisk  satura koncepcijas izstr de. 
Piedal šan s valsts  kameror estra „Sinfonietta R ga“ 2015./2016. gada  sezonas 
koncertprogrammu m ksliniecisk  satura koncepcijas izstr d .  
Eksperta darbs LR 3 raid jum  Orfeja auss. 

LNSO Pirmskoncerta sarunu dal bniece. 
Darb ba Normunda Nauma a biedr bas Gada balvas kritik  ž rij . 
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profesore, Dr. art. Je ena ebedeva 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 

Zin tnisk s publik cijas: 
Maijas Einfeldes Alta concerts. In.: M zikas zin tne šodien.., VIII kr jums; DU: 2016. 
J zepa V tola m zikas žanri. In:: J zepam V tolam 150. M zikas akad mijas raksti, XII, 2015. 
2. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

Baroka m zikas formas – m c bu l dzeklis: sagatavota e-versija - teksts (88 lpp.) un  nošu piem ri 
(103, 7 da s). 
18.-19. gs. m zikas formas - lekciju materi la pilnveidojums un p rstr d šana. 
Darbs ar bakalaura (M. Andersone) un ma istrantu (A. Musaelovs, L. Cimure) diplomrefer tiem 
(sagatavojums un aizst v šana vai tikai projekt šana). 
B thovena klavierson šu p rskats no formas viedok a (daž du autoru versiju sal dzin jums) – tikai 

s kums. 
Darb ba JVLMA Zin tniskaj  padom  un Doktorant ras padom . 
 

profesors, Dr. habil. art. Georgs Pel cis 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 

Izstr d t s publik cijas: 
P t juma par Riharda V gnera polifoniju sagatavošana publik cijai.  
P t juma par polifonijas teoriju turpin jums.  
2. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

Piedal šan s komponista Vladimira Martinova m sdienu m zikas festiv l  Maskav  2016.g. 
febru ra beig s.  
3. Radoš  darbība 

Ska darbi vijolei un kameror estrim - “Ceri u d rz ”, “Kreime u v raks”, “O gina 
kontrapunkti” ( + sopr na un baritona vok l s balsis).  

Jauktajam korim - “Kristiešu m lest ba” (sv. P vila 1.v stules korintiešiem 13. noda as teksts). 
“Kopkor ”, oratorija ( + simfoniskais or estris, sv Antonija teksts).  
Sieviešu korim - cikls “Neizteikts” (6 Aspazijas dzejo i). Cikls “M ai M rai” (8 Elzas St rstes 
dzejo i).  
 

lektore, Dr.art.  Ieva Rozenbaha 

1. Dalība konferenc s, semin ros  
Refer ts Kanons latviešu komponistu sakr lajos vok li instrument lajos darbos: daži anal zes 
aspekti. - Belgradas universit tes M kslu fakult te, 2015.gada 6.-8.novembr . 
2. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

Lekcija Polifon  fakt ra:  klavierm zikas  s kumi. V sturisks p rskats - R gas Interešu 
izgl t bas Metodiskais centrs, 2016.g. 2.maij  

Lekcija – praktisk  nodarb ba Pavad jumu fakt ru veidošana un darbs ar skaņu burtu 
apz m jumiem - R gas Interešu izgl t bas Metodiskais centrs, 2015.g. 20.novembr  

Lekcija – praktisk  nodarb ba M zikas teorija praks : solfedžo, harmonijas, ritmikas elementi 
- R gas Interešu izgl t bas Metodiskais centrs, 2015.g. 29. oktobr  

Lekcijas Mesa Rietumeiropas m zikas v stur  - Romas Kato u bazn cas R zeknes – Aglonas 

diec zes un Jelgavas diec zes r elnieku kursi - 2015.g.augusts un oktobr  

3. Radoš  darbība 

Koncerta programmas tekstu sagatavošana un koncerta vad šana – J.Medi a R gas 1.m zikas 
skolas meite u kora „Vivace” M tes dienas koncerts “Cik pasaule š  ir skaista“ 2016.gada 
18.maij , plkst.17.00, R gas Sv. P tera bazn c . 
Anot cijas rakst šana CD „L dzenuma balss” / J. Strikaite-Lapiņa, A.S manis, K. Adamaite – 

2016.g.marts-apr lis. 
r elnieka asistenta pien kumi koncertprogrammas sagatavošan  un izpild šan  m in jumos 

un koncertos Liep j , Sv t s Tr svien bas katedr l  un Kuld gas Sv.Annas bazn c  programm  
r eles divat  - Liep ja Sv. Tr svien bas katedr le, Kuld gas Sv.Annas bazn ca - 2015.g. 23., 

24.septembr . 
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lektore, Mg. art. Zane Šmite 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 

Izstr d t s publik cijas: 
Rokasgr matas Teikt s dziesmas  izstr de kop  ar M rti u Boiko un Ievu Tihovsku. Pl nots 
pabeigt 2016./17. akad miskaj  gad . 
2. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

18.-20.06. lektore starptautisk  dzied sanas skolot ju konferenc  EUROVOX 2015, JVLMA, 
R ga. 

15.07. - lektore skolot ju tal kizgl t bas kursos Lielv rdes m zikas skol .  
11.09. - 13.09. latviešu tradicion l s dzied šanas darbn ca un lekcijas Valsts Izgl t bas satura 
centra r kotaj  Folkloras skolot ju vasaras skol  Sald . 
18.09 – 20.09. latviešu tradicion l s dzied šanas darbn ca un lekcijas Valsts Izgl t bas satura 
centrs r kotaj  Folkloras skolot ju vasaras skol  Prei os. 
18.09. – 19.09. – lektore un meistarklašu vad t ja Nacion l  Kult ras centra r kotaj s Jauniešu 
Etnodien s Jasmuiž . 
Oktobris 2015 – Apr lis 2016 - lektore ikm neša Valsts Izgl t bas satura centrs r kotajos 
Folkloras skolot ju t l kizgl t bas kursos R g , Str gu iel  4.  
23.-24.10. un 13.-14.11. Tradicion l s dzied šanas meistardarbn cas Daugavpils Latviešu 

biedr bas nam . Lekcija par Tradicion lo dzied šanu. 
2015/2016 m.g. lekciju cikli par tradicion lo dzied šanu un t s m c šanas metodiku  Nacion l  
Kult ras centra organiz tajos Folkloras skolas kursos R g .  
09.01., un 12.03. lektore biedr bas “Kursas v rti” r kotajos nemateri l  kult ras mantojuma 
m c bu kursos "Manai dziesmu l d tei sudrabi a atsl dzi a".Remtes un Sati u kult ras nam .  
12.01.,17.01.tradicion l s dzied šanas meistardarbn ca Kokneses kult ras nam .  
01.02. tradicion l s dzied šanas meistardarbn ca Jumpravas kult ras nam . 
21.-23.01 lektore Nacion l  Kult ras centra r kotaj  semin r  Tradicion l s dzied šanas 
metodika. 

 11-14.01., 27.-29.05 tradicion l s dzied šanas meistardarbn cas un lekcijas Berl nes 
latviešiem Te tra m j , Berl n . 
30.03-03.04.tradicion l s dzied šanas meistarklase starptautisk  kora, balss un dzied šanas 
simpozij  Ars Choralis Zagreb , Horv tija. 
24.04. tradicion l s dzied šanas meistarklase XI Starptautiskaj  Folkloras festiv l  Daugavpil  
Latviešu biedr bas nam . 
10.06. referenteValsts Izgl t bas satura centra r kotaj  Folkloras skolot ju konferenc  R g , 
Str gu iel  4. 
01.-03.07 lektore Latvijas Dzied šanas skolot ju asoci cijas 10.konferenc  Es dziedu 

Ventspil , Vecaj  jaunrades nam . 
12.-21.07  tradicion l s dzied šanas ansamb a vad t ja XII Starptautiskajos latviešu jauno 

m zi u meistarkursos Krustceles m zik . Siguld , „Baltais Fl elis” . 

18.-20.06. organizatore starptautisk  dzied sanas skolot ju konferenc  EUROVOX 2015, 
JVLMA, R ga. 
09.07.- Skol nu dziesmu un deju sv tku Folkloras programmas ietvaros r kot  koncerta Gudru 

ņ mu padomiņu m ksliniecisk  vad t ja un organizatore. 
2015-2016 - organizatore Nacion l  Kult ras centra r kotaj s Jauniesu Etnodien s Jasmuiž  
18.-19.09. 

12.04 JVLMA Etnomuzikolo ijas klases Karjeras dienas organizatore R gas Centr laj  
bibliot k . 
21.-22.05.organizatore B rnu un jauniešu folkloras kust bas PEPT Nacion lajam sar kojumam 
Sald . 
3. Radoš  darbība 

23.08. intelektu l  medit cija Da.zA ertr des ielas te tr , R g . 
24.-30.08. dal ba starptautisk  folkloras festiv l  Sharq Taranolari, Uzbekist na.  
10.09. koncertprogramma Skatiens J rmalas Kult ras centr  Dzejas dien s.  
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26.09. intelektu l  medit cija Da.zA  Liep j , festiv l  Liep jas Kult ras Nakts jeb Akti 

Nakt . 
28.,29. 12. Ziemassv tku koncerti ar grupu Iļ i Valmieras dr mas te tr . 
30.03-03.04. – starptautisk  kora, balss un dzied šanas simpozija Ars Choralis Zagreb , 
Horv tija nosl guma koncerta soliste. 
21.06. soliste deju uzvedum  No zobena saule l ca Dik os. 
 

docente, Mg. art. Ieva Tihovska 

1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.) 

Izstr d t s publik cijas: 
Public šanai rakstu kr jum  Letonica iesniegts raksts Pirmie rotaļu kr jumi: 
“pajautrin šan s” un latviskuma atlas šanas darbs. 

2. Dalība konferenc s, semin ros  
Refer ts Collaboration of Roma and non-Roma in the (first) public musical 

performances of Lotfitka Roma in 1930s Čig nu zin bu biedr bas konferenc  Kiši ev  
2015. gada 11. septembr . 
Refer ts Ziņas par dzied šanu pirmajos latviešu rotaļu kr jumos konferenc  Dainu 

skapis: no zin tniskas kartot kas l dz kult ras simbolam 2016. gada 3. novembr . 
Refer ts Latviskuma “sij šana” 19. gs. beigu un 20. gs. s kuma rotaļu publik cij s  3. 

starpdisciplin raj  konferenc  M zikas p t jumi Latvij  2016. gada 31. mart . 
Dal ba V nes M zikas un T lot jm kslas Universit tes etnomuzikolo ijas doktorant ras 
semin r  2016. gada 27. apr l  ar Latvijas čig nu m zikas lauka p t juma prezent ciju.  
Prezent cija par Latviešu folkloras kr tuves digit lo  arh vu V nes fonogrammarh v  
2016. gada 28. apr l . 
3. Dalība zin tniskajos projektos un programm s 

Dal ba LU Literat ras, folkloras un m kslas instit ta projekt  Krišj ņa Barona dainu 
skapis – monogr fijas gatavošana, LFK digit l  arh va pilnveidošana, p t juma par 
pirmajiem rota u kr jumiem veikšana. 
Teikto dziesmu atlas šana Latviešu folkloras kr tuves digitaliz to ska u ierakstu 
kolekcij . Ieraksti tiks izmantoti gr matas Teikt s dziesmas: praktiska rokasgr mata 

tapšan  un to atlase tiks pievienota izdevumam. 
Lauka p t jums pie Balvu, Med evas, Smiltenes un Vijciema muzikantiem 2016. gada 
20.–21. febru r . 
4. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk  un organizatorisk  darbība)  

Darbs pie JVLMA studiju semestra izv les kurss Akustisk  ekolo ija pilnveides. 
 

HOREOGR FIJAS KATEDRA 

Radošais darbs:  

Aktivit te Doc t ja amats/v rds, 
uzv rds 

stenošanas laiks, vieta 

Horeogr fe, koncertprogrammas 
iestud jums Zitas Errs baleta studijas 

koncertam Jaunolaines Kult ras centr  

Asoc.profesore 

Zita Errsa 
2016.g. 19. j nijs, Jaunolaine 

Horeogr fe,  Zitas Errs baleta studijas 

audz k u dal ba Vi as jauno baleta 
solistu konkurs  

Asoc.profesore 

Zita Errsa 
2016.g. 19.marts, Vi a, Lietuva 

Horeogr fe,  Zitas Errs baleta studijas 

dal ba Starptautiskaj  baleta konkurs  
festiv la R gas pavasaris 2016 ietvaros 

(1. vieta grup m klasisk s dejas 
nomin cij ) 

Asoc.profesore 

Zita Errsa 
2016.g. 19.-24.apr lis, 
R ga, Maskavas nams 

Horeogr fe, Ziemassv tku 
koncertprogrammas iestud jums Zitas 

Errs baleta studijas koncertam 

Jaunolaines Kult ras centr  

Asoc.profesore 

Zita Errsa 
2016.g. 20.decembris, Jaunolaine 
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Horeogr fe,  Zitas Errs baleta studijas 

koncerts ogres HES 50.gadu jubilejas 

svin b s 

Asoc.profesore 

Zita Errsa 
2015.g. 18.decembris, Ogre  

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju sv tku p t ju or estru koncerta 
R gas novada horeogr fe 

Lektore  

Valda Vidzemniece 
2015.gada j lijs 

JVLMA Horeogr fijas katedras  
studentu radošo projektu m ksliniecisk  
vad ba 

Asoc.profesore 

Zita Errsa, lektore 

Valda Vidzemniece 

2015./2016. akad miskais gads 

JPO Ausekl tis Show programmas  
horeogr fe Starptautiskajam PO festiv lam
Tatoo  

Lektore  

Valda Vidzemniece 
2016. gada 

 9.-15.augusts Eksjo, Zviedrija  

R gas 6. vidusskolas PO  I  defil  
programmas horeogr fe 

Lektore  

Valda Vidzemniece 
2016.gada apr lis-maijs, R ga, 
Palanga (Lietuva) 

Horeogr fe,   Grand 

Pas   iestud jumam  no  Ludvigs 

Minkuss  baleta “PAHITA”, Mariusa 
Petipa horeogr fij  R gas horeogr fijas 
vidusskolas absolventu  koncertam.  

Docente Reg na 
Kaupuža  

2016.g. 24.j nijs 

Horeogr fe,   klasisk  un laikmet g  
baleta duetu   iestud jumi R gas 
Horeogr fijas vidusskolas audz kn m 
Di nai T sai,  Marijai  Kostičevai. 
R gas Horeogr fijas vidusskolas 
absolventu  koncertam Latvijas 

Nacion laj  un  oper  un  balet .  

Docente Reg na 
Kaupuža 

2016.g. 24.j nij    
 

Horeogr fe U.  Prauli a baleta 
„Sniegbalet te un septi i  r ši” 
iestud jums R gas horeogr fijas 
vidusskolas 45 audz k iem, jauna 
izpild t ju sast va sagatavošana 

Docente Kaupuža  
Reg na  

Latvijas Nacion l  opera un 
balets; 2015/16 gada sezon   6 

baleta izr des 

Horeogr fe U.  Prauli a baleta 
„Sniegbalet te un 
septi i  r ši”  Varšavas Tautas operas 
Kamerz l ,  Polij    sadarb b  ar 
Varšavas Valsts baletskolu.  

Docente Kaupuža  
Reg na  
 

Latvijas Nacion l  opera 
2015/16 gada sezon  ir notikušas 
6 baleta izr des 

Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un 

Deju sv tku Deju lieluzveduma „L dz 
varav ksnei tikt” deju virsvad t ju 
asistents.  

Lektors Andis 

Kozaks 
Daugavas stadions, R ga; 
2015.g.7.-11. j lijs  

Horeogr fs, koncertuzveduma „Ar 
meit m dancot g ju” iestud šana un 
sagatavošana  

Lektors  Andis 

Kozaks 
Plu es k/n Lietuva; 2015.g. 
12.decembris 

Piedal šan s , C su Pils tas sv tku 
ietvaros, G.Skudri as „Gard žu šova” 
tematiska dejas iestud juma 
sagatavošanai. 

Lektors  Andis 

Kozaks 
C sis,  
2016.g. 25. j lijs 

TDA „Raitais solis” 70 darba gadu 
jubilejas koncerta sagatavošana. 

Lektors  Andis 

Kozaks 
Vidzemes koncertz le, C sis 
2016.g.12. marts 

C su apri a skolu b rnu un skolol nu 
deju kolekt vu valsts sv tku koncerta 
„Balt  galdauta sv tki” deju virsvad t js.  

Lektors  Andis 

Kozaks 
Vidzemes koncertz le, C sis; 
2016.g.4.maijs 

Deju virsvad t js, horeogr fs, režisors 
Vasaras saulgriežu koncertam „Kad balti 
m ko i l go” 

Lektors  Andis 

Kozaks 
C su Pils parka estr de;. 
2016.g.22.j nijs 
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Horeogr fe un dejot j  izr d  „Tongue: 
Translations”, uzst šan s festiv l  
„Jauna deja jaun  viet ”  

Doc t ja Elena 

Jacinta 
2015.g.18.august , Saldus 

Horeogr fe, Riga City Jazz 

koncertprogramma  
Doc t ja  Alisa 

Koše eva 
2016.g. apr lis, 
R ga 

 

Organizatoriskais darbs 

Aktivit te Doc t ja 
amats/v rds, uzv rds 

stenošanas laiks, vieta 

JVLMA Horeogr fijas katedras radošais projekts -
  latviešu skatuvisk s tautas dejas koncerts Gaismai 

austot; piedal s JVLMA Horeogr fijas katedras 
studenti un muzik l  apvien ba Imanta-Dimanta 

Asoc.prof. Zita 

Errsa, lektore Valda 

Vidzemniece 

2015.g.15.decembris, 

JVLMA Liel  z le 

JVLMA Horeogr fijas katedras radošais projekts -
  laikmet g s dejas izr de S ncenšu bari/The Rival 
Packs; be u horeogr fa Krisa de Feitera iestud jums 

Asoc.prof. Zita 

Errsa, lektore Valda 

Vidzemniece 

2016.g. 26.janv ris, 
JVLMA Liel  z le 

JVLMA Horeogr fijas katedras radošais projekts -
  laikmet g s dejas izr de Dream 4walls ASV 

horeogr fes Dž lijas Brodi iestud jums 

Asoc.prof. Zita 

Errsa, lektore Valda 

Vidzemniece 

2016. g. 7.j nijs, 
RISEBA Mediju 

centrs 
20. Starptautisk  Baltijas baleta festiv l  
atkl šana:  JVLMA Horeogr fijas katedras un Riga 
City jazz koncerts 

Asoc.prof. Zita 

Errsa,  
Doc t ja Alisa 

Koše eva 

2016.g. 2.apr lis, 
R gas Centr l  
Dzelzce a stacija 

JVLMA Horeogr fijas katedras jubilejas pas kumu 
pl nošana: Horeogr fijas un Džeza m zikas katedras 
radoš  sadarb bas projekta – koncerta 

sagatavošana/projekta izstr de 

Asoc.prof. Zita 

Errsa, lektore Valda 

Vidzemniece 

2016.marts-augusts 

Starptautiskas meistarklases  vingrošan  – 

Pilates  sadarb b  ar  BODY ART 
Docente Reg na 

Kaupuža 
2015.g. 15.oktobris,  

RHV  
RHV audz k u  sadarb ba audz k u  apmai as 
programm   un  dal ba Tartu  baleta festiv la 
organiz šan  

Docente Reg na 
Kaupuža 

2016. g. 
febru r  

Starptautiska konference 
“Starptautisko  baleta konkursu  ietekme uz  Baleta 

att st ba 21. gadsimt ” 

Docente Reg na 
Kaupuža 

2016. g. 
16.j nij ,  RHV  

IV baletmeistara Leona Brunava piemi ai velt tais 
Starptautiskais b rnu baleta festiv ls  Liep j   

Docente Reg na 
Kaupuža 

2015. g. 
26-29. oktobris  

R gas Horeogr fijas vidusskolas audz k u  dal ba   XII 

Starptautiskaj  b rnu un jauniešu horeogr fijas 
festiv l  R gas pavasaris 2016. 

Docente Reg na 
Kaupuža 

2016.g. apr lis 

III Starptautisk  Baltijas baleta konkursa  IBBBC 2016 

R g  direktore  
Docente Reg na 

Kaupuža 
2016.g.  
12.06.-18.j nij    

JVLMA Horeogr fijas katedras jubilejas pas kumu 
pl nošana: Laikmet g s dejas vakara 
projekta  sagatavošana/projekta izstr de 

Asoc.prof. Zita 

Errsa, lektore Valda 

Vidzemniece 

2016.janv ris-augusts 

Horeogr fijas katedras 40. gadu jubilejas ieska as 
pas kuma  - Laikmet g s dejas  
vakara pl nošana/projektu izstr de un iesniegšana KKF, 
R gas Domes konkursam,  

Asoc.prof. Zita 

Errsa, lektore Valda 

Vidzemniece 

2016.g. febru ris -
augusts 

Koncerts Starptautisk  b rnu un jauniešu 
Horeogr fijas festiv la R gas pavasaris 2016 ietvaros: 

JVLMA Horeogr fijas katedras studentu izr des 

Asoc.prof. Zita 

Errsa, lektore Valda 

Vidzemniece  

2016.g. 20.apr lis, 
R ga, Maskavas nams 

Kontakti ar viespasniedz jiem,  meistarklašu 
organiz šana: Dž lijas Brodi (Julie Brodie, ASV), 
Fulbraita fonda stipendi tes  darba organiz šana, 
izr des iestud šanas m in jumi 

Asoc.prof. Zita 

Errsa, lektore Valda 

Vidzemniece 

2015./2016. 
2. pusgads,  JVLMA 
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Kontakti ar viespasniedz jiem,  meistarklašu 
organiz šana: Antverpenes Karalisk s konservatorijas 
laikmet g s dejas pasniedz ja Cris de Feyter 

meistarklases un izr des iestud šanas m in jumi 

Asoc.prof. Zita 

Errsa, lektore Valda 

Vidzemniece 

2016.g. janv ris 

JVLMA 

Kontakti ar viespasniedz jiem,  meistarklašu 
organiz šana: meistarklases Starptautisk  b rnu un 
jauniešu horeogr fijas festiv la R gas pavasaris 2016 

ietvaros (pasniedz ji no V cijas, Šrilankas, Krievijas) 

Asoc.prof. Zita 

Errsa, lektore Valda 

Vidzemniece 

2016. febru ris-apr lis, 
JVLMA 

P tnieciskais darbs:  
Aktivit te Doc t ja amats/v rds, 

uzv rds 

stenošanas laiks, vieta 

Publik cija  LKA Zin tnisk s p tniec bas centra 
izdevum   Kult ras Krustpunkti. Zin tnisko rakstu 
kr jums 7 (Starptautisk s zin tnisk s  konferences 

2015.g. materi li): Mila C rule. Latviete modern s 
dejas pasaul . ISSN 1691-3019 

Lektore Valda 

Vidzemniece 
2015. novembris 

Publik cijas sagatavošana JVLMA Rakstiem: 
M zika un m zi i modern s dejas kontekst  
Latvij  20. gadsimta 1.pus . 

Lektore Valda 

Vidzemniece 
2015.g. decembris 

Darbs pie Klasik s dejas terminu  v rdn cas 
papildin juma. 

Docente Reg na 
Kaupuža 

2015./2016. 

Recenzija  JVLMA profesion l s ma istra 
studiju  programmmas Horeogr fija 4. semestra 
studenta  Rei a Rešetina  diplomrefer tam  
Harija S nas  dejas  
Latviešu  dziesmu  un deju  sv tku  repertu r   

Docente Reg na 
Kaupuža 

2016.g. janv ris 

Kult rv sturisks p t jums Modern  deja Latvij  
20. gadsimta pirmaj  pus . 

Lektore Valda 

Vidzemniece 
2015./2016. 

Citi: 
Festiv la patronese, X Starptautiskais b rnu un jauniešu 
horeogr fijas festiv ls R gas pavasaris 2016.  

Asoc.prof. Zita Errsa 2016.g. apr lis 

Darbs Latvijas Kult ras ministrijas Dejas padom  Asoc.prof. Zita Errsa, 

docente Reg na Kaupuža  
2015./2016. 

Darbs Latvijas Kult ras ministrijas 
Kult rizgl t bas  padom  

Docente Reg na 
Kaupuža  

2015/2016. 

Darbs Latvijas Nacion l  Kult ras centra Dejas padom  Lektore Valda 

Vidzemniece 
2015./2016. 

Latvijas M zikas un m kslas skolu profesion l s 
ievirzes izgl t bas programmas Dejas pamati 
koncertiestud jumu prakses skate; ž rijas komisijas 
priekšs d t ja 

Asoc.prof. 

Zita Errsa 
2015.g. 4.decembris 

Zitas Errs Baleta studijas dal ba XI Starptautiskaj  
b rnu un jauniešu horeogr fijas festiv l  R gas 
pavasaris 2015. 

Asoc.prof. 

Zita Errsa 
2016.g. apr lis 

RHV centrliz t  profesion l s kvalifik cijas eks menu 
komisijas priekšs d t ja vietniece 

Asoc.prof.  Zita Errsa 2016.g. 26.28.apr lis 

Darbs apvien bas Artvision organiz t  starptautisk  
dziesmu un deju konkursa Starlight ž rijas komisij  

Lektore Valda 

Vidzemniece 
2016.g. 24.marts 

Horeogr fu asoci cijas meistarklašu vad šana deju 
studij  Dzirnas  

Doc t ja Elena Jacinta 2015. g. decembr  

Kontaktimproviz cijas nodarb bu vad šana centr  „I-
dejas m ja” 

Doc t ja  Elena Jacinta 2016. g. janv r  - 
febru r  

Horeogr fu asoci cijas organiz t s Dejas Dienas 
meistarklases vad šana Kult ras koledž  

Doc t ja  Elena Jacinta 2016. g. apr l  

Ž rijas darbs republikas Jaunrades deju konkurs  „M s 
un deja” 

Lektors Andis Kozaks Ogres k/n.2016. 

g.12.febru ris 
Republikas skolu deju skolot ju t l kizgl t bas kursu 
programmas „Latviešu deja” ietvaros, lekcijas „Latviešu 

dejas metodika. Teorija un prakse” vad šana 

Lektors Andis Kozaks R ga, 2016. 17.marts 
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Meistarklases latviešu skatuviskaj  dej  vad šana Sankt-
P terburgas deju skolu audz k iem.     

Lektors Andis Kozaks JVLMA, 2016.g. 

marts 
Ž rijas darbs Al ksnes apri a deju kolekt vu skat  Lektors Andis Kozaks Al ksne, 2016.g. 

apr lis 
Ž rijas darbs Gulbenes apri a deju kolekt vu skat  Lektors Andis Kozaks Gulbene, 2016.g. 

apr lis 
Darbs Starptautisk  deju konkursa  
Aušrine žvaigžde (Lietuva) ž rijas komisij  

Docente Jan na 
Martinsone 

2016. gada maijs 

Šau i, Lietuva 

 

T l kizglītība, meistarklases, kursi, semin ri: 

Aktivit te Doc t ja amats/v rds, 
uzv rds 

stenošanas laiks, vieta 

Antverpenes Karalisk s konservatorijas 
laikmet g s dejas pasniedz ja Cris de Feyter 

meistarklases laikmet gaj  dej  

Lektore Valda 
Vidzemniece, doc t ja 

Elena Jacinta 

2016.g.janv ris, 
JVLMA 

Džulijas Brodi lekcijas L bana kust bu anal z  Lektore Valda 

Vidzemniece 
2016.g. febru ris-maijs, 

JVLMA 
Studijas Latvijas Kult ras akad mijas 
doktorant r , promocijas darba sagatavošana 

Lektore Valda 

Vidzemniece 
2015./2016. 

 

Promocijas darba sagatavošana  RPIVA 

doktorant r  
Docente Reg na 

Kaupuža 
2015./2016. 

Starptautiska konference 
Starptautisko  baleta konkursu  ietekme uz  Baleta 

att st ba 21. gadsimt  

Docente Reg na 
Kaupuža 

2016. g. 
16.j nij ,  RHV  

Pedagogu profesion l s kompetences pilnveides 
kursi „Speci l s zin šanas b rnu ties bu jom ” (6 
stundas). Apliec ba Nr.383A.     

Lektors Andis Kozaks R ga,2015.g. 
14.novembris 

B rnu un jauniešu „Pirm s pal dz bas 
pamatzin šanu” apm c bas kursi (12 stundas). 
Apliec ba Nr. A 110604,biedr ba „Latvijas 
Sarkanais Krusts”. 

Lektors Andis Kozaks R ga,2016.g.23.marts 

Piedal šan s republikas skolu deju kolekt vu 
vad t ju semin r  

Lektors Andis Kozaks R ga,2015.g.13.oktobris 

Laikmet gas dejas un „partnering” tehnikas 
meistarklašu apmekl šana Starptautiskaj  
laikmet g s dejas festiv l  „Open Look” 
Sanktp terburg  

Doc t ja Elena Jacinta 2015.g. j lijs 

Starptautisk  kontaktimproviz cijas festiv la 
apmekl šana Vi  

Doc t ja Elena Jacinta 2015. g. novembris 

Horeogr fu asoci cijas organiz to meistarklašu 
apmekl šana 

Doc t ja Elena Jacinta 2015./2016. 

Starptautisk  kontaktimproviz cijas festiv la 
„Contact flow” apmekl šana Varšav  

Doc t ja Elena Jacinta 2016. g. j lijs 

Laikmet g s dejas meistarklašu apmekl šana dejas 
centr  „Tanzfabrik” Berl n  

Doc t ja Elena Jacinta 2016. g. augusts 

 

M ZIKAS SKOLOT JU KATEDRA 

Publik cijas un monogr fijas: 

Medne, Dace; Pried te, V sma; Paudere, Inese (2016). B rna att st bas diagnostika p c 
K.Bellera nov rt šanas metodes. //Starptautisk  zin tnisk  konference Vesel bas apr pes 
un soci l s labkl j bas kvalit te – izgl t ba un prakse. Zin tniskie raksti NR.3. ISBN 978-

9934-14-748-7. 151: 121-126. 

Medne, Dace (2015). Emocijas b rnu att st b .//B rnu sasniegumu veicin šana 
pirmsskol . – R ga: RaKa.227: 113-130. 
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Vilde, Ilze (2015). Music Studies in Primary School in the View of Activity Theory 

publik cija Thomson Reuters datu b z . 
Dal ba konferenc s: 

asoc. prof. Dace Medne 

2016.gada 23.augusts ECER konference  Emerging Researchers' Conference ar refer tu 
un stenda refer tu  Education of left handed Children in the Soviet Union. Autori: Daniela 

Linda, Rubene Zanda, Medne Dace. Apliecin jums.  
2016. gada 3. j nij  JVLMA M zikas skolot ju katedras r kot  konference “Izgl t bas un 
kult ras mijiedarb ba person bas m kslinieciskaj  att st b ” ar refer tu “Skol ns un 
m zikas m sdienu skol ”. Pedagogu profesion l s kvalifik cijas pilnveides programma 
(A) 6 stundu apjom .  Programma saskaņota R gas Izgl t bas un informat vi metodiskaj  
centr  2016. gada 27. apr l , saskaņojuma Nr. RIIMC-16-082. Apliec ba Nr.097. 
2016. gada 29.apr l  Baltic Association of Historians of Pedagogy International seminar 
Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990-2004: Changes 

and Challenges ar refer tu Upbringing in family: Social perspective in Latvia.  Sertifik ts.  
2016. gada 4. febru r  LU 74.zin tnisk  konference, pedago ijas sekcija B rn bas 
pedago ija: teorija un prakse, ar refer tu „Audzin šana – b rn bas arhitekt ra”. 
Apliec ba Nr. 480. 
docente Ilze Vilde 

2015. gada 3. – 4.decembr  XI Starptautiskaj  jauno zin tnieku konferenc  R g , RPIVA 
ar refer tu Absol t s muzik l s dzirdes att st bas specifika m zikas m c bu proces  

2016. gada 16-19.mart  dal ba starptautiskaj  24. EAS m zikas skolot ju konferenc  
Vi  (Lietuva). 
 

4. Studiju virziena stenošan  iesaist to strukt rvien bu (piem ram, katedru, profesoru 
grupu, laboratoriju, instit tu) uzskait jums, nor dot to uzdevumus studiju virziena un 

konkr tu studiju programmu stenošan . 
 

JVLMA katedru/klašu un vadīt ju uzskaitījums  

Klavieru katedra prof. Juris Kalnciems 

r e u klase prof. Vita Kalnciema 

Akordeona klase doc. Jurijs Rižovs 

Visp r jo klavieru katedra asoc. prof. J nis Matulis 

Kameransamb a un klavierpavad juma katedra prof. Gunta Spro e 

Džeza m zikas katedra doc. Indri is Veitners 

Koncertmeistaru katedra asoc. prof. Dace K ava 

St gu instrumentu katedra doc. Ter ze Z berte-Ijaba 

Kokles klase doc. Teiksma Jansone 

P šaminstrumentu katedra asoc.prof. J nis Retenais 

Met la p šaminstrumentu klase asoc.prof. J nis Retenais  
Koka p šaminstrumentu klase doc. Guntis Kuzma 

Sitaminstrumentu klase asoc. prof. Edgars Saksons 

Sen s m zikas katedra asoc. prof. M ris Kupčs 

Kora diri šanas katedra asoc. prof. M ris Sirmais 

Dzied šanas klase doc. A. Sauka 

Or estra diri šanas katedra doc. M rti š Ozoli š 

Or estra klase asoc. prof. Andris Vecumnieks 
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Vok l  katedra doc. Zigr da Kr gere 

Operdzied šanas klase prof. Viesturs Gailis 

M zikas skolot ju katedra lekt. E.V tols 

Kompoz cijas katedra prof. Selga Mence 

M zikas tehnolo iju katedra doc. Rolands Kronlaks 

 

 

Muzikolo ijas katedra 

 

 

asoc. prof. J nis Kudi š 

M zikas v stures klase asoc. prof. J nis Kudi š 

M zikas teorijas klase prof. Ilma Grauzdi a 

Etnomuzikolo ijas klase prof. Anda Beit ne 

Horeogr fijas katedra 

Visp rizgl tojošo studiju kursu katedra 

asoc. prof. Zita Errs  

doc. Toms Ostrovskis 

Svešvalodu klase pieaic. doc t ja Valent na B rzi a 

 

Katedru uzdevumi studiju virziena un konkr tu studiju programmu īstenošan  

Klavieru  katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A da a 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 

(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 

(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianisma v sture +   Klaviersp le 

Klaviersp le +   

Kolokvijs specialit t  +   

Br v  improviz cija   + Klaviersp le 

Akordeona 

sp le u.c. 
Visp r j  metodika/tausti -

instrumentu sp les metodika 

 + 

 

 

 

 Tausti -

instrumentu 

sp le 

(klaviersp le, 
akordeona 

sp le, 
r eļsp le) 

Klaviersp les metodika  + 

 

 

 

 

C2 

 

C1 

Klaviersp le  
Kompoz cija, 
M zikas 
v sture un 
teorija 

r e sp le 

Klaviersp les pedago isk  
prakse 

 + 

 

 

 

 

 

C2 

 

C1 

Klaviersp le  
Kompoz cija, 
M zikas 
v sture un 
teorija 

r e sp le 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A da a 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r e u klase 

r e b ve un v sture +    

r e sp le Teolo ijas pamai +   

Litur ika +   

Himnolo ija +   

r e sp le +   

Litur isk  sp le +   

r e pavad jums un ansamblis +   

Improviz cija +   

Diri šana +   

Kolokvijs specialit t  +   

r e sp le    C1 Klaviersp le 

r eles    C2 

r eles    C2 Klaves na sp le 

Dzied šana r e u pavad jum    + Vok l  m zika 

r eles   + Kompoz cija 

Radniec gais instruments: 
r e sp le  

+   Klaviersp le 

r e sp les metodika  + 

 

 

C1 

r e sp le 

Klaviersp le 

r e sp les pedago isk  prakse  + 

 

 

C1 

r e sp le 

Klaviersp le 

 

Akordeona 

klase 

Akordeona sp le +   Akordeona sp le/ 
 Akordeona sp les v sture +   

Kolokvijs specialit t  +   

Akordeona uzb ve, apkope, 
remonts 

  + 

Akordeona sp les metodika  +  

 

Akordeona sp le 

Akordeona sp les pedago isk  
prakse 

 + 

 

 Akordeona sp le 

 

Profesion l s maģistra studiju programmas 

 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

Klavierm zikas literat ra  +  Klaviersp le 

Pianisma v sture, stils un 
interpret cija 

 +  Klaviersp le 

 

Solo klaviersp le  +  Klaviersp le 

 Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomrefer ta izstr de un 
aizst v šana 

 Valsts 

p rbaud
. 

 

Inov cijas pianisma 
metodik  

  

+ 

 

 Klaviersp le 

 

Klaviersp le   + Kameransamblis 

(klaviersp le),  
Klavierpavad ju
ms, Klavieru 

duets 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A da a 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r e u klase 

r e m zikas literat ra  +   

r e sp le r e m kslas v sture  +  

r e sp le  +  

Inov cijas r e sp les 
metodik  

 +  

r e pavad jums/ 
ansamblis 

  + 

Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomrefer ta izstr de un 
aizst v šana 

 Valsts 

p rbaud. 
 

r e sp le   + Klaviersp le, 
Klavierpavad jums, 
Kameransamblis 

(klavieres), 

Klaves na sp le, 
Kompoz cija 

 

 

 

Akordeona 

klase 

Akordeona literat ra  +   

Akordeona sp le 

 
Akordeona un radniec go 
instrumentu v sture, stils 
un interpret cija 

  

+ 

 

Akordeona sp le  +  

Akordeonu ansamblis  +  

Akordeona b ve, labošana 
un apkope 

  + 

Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomrefer ta izstr de un 
aizst v šana 

 Valsts  

p rbaud. 
 

 

Akad misk  maģistra studiju programma Mūzika 

B da a apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

Klavieru katedra /akordeona klase/ r e u klase Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 
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Visp r j s klavieru katedras kompetence studiju kursu īstenošan   
 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A da a 

(ieskaitot 

praksi, 

valsts 

p rbaud ju
mus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 

 

Visp r j  
klavieru 

katedra 

 

Klaviersp le +   M zikas v sture un teorija 

Klaviersp le   + 

Klaviersp le +   Kora diri šana 

Klaviersp le   + 

Klaviersp le +   Simfonisk  or estra 
diri šana Klaviersp le   + 

Klaviersp le +   P t ju or estra diri šana 

Klaviersp le   + 

Klaviersp le +   Vok l  m zika 

Klaviersp le +   Instrument l  m zika 

r e sp le Klaviersp le   + 

Klaviersp le   + 

Klaviersp le   + Instrument l  m zika 

Klaves na sp le Klaviersp le   + 

Klaviersp le +   Instrument l  m zika 

Akordeona sp le Klaviersp le   + 

Klaviersp le +   St gu instrumentu sp le 
(vijole, alts, čells, kontrabass, 
arfa,  kokle) 

Klaviersp le   + 

 

Klaviersp le +   P šaminstrumentu / 
sitaminstrumentu sp le Klaviersp le   + 

Klaviersp le +   Kompoz cija 

Klaviersp le   + 

Klaviersp le +   Horeogr fija 

Klaviersp le   + 

Klaviersp le +   Ska u režija 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
 

Visp r j  
klavieru 

katedra 

Klaviersp le 

 

  + Akordeona sp le; St gu 
instrumentu sp le; P šam-

instrumentu/ 

sitaminstrumentu sp le 

Klaviersp le 

 

  + Kompoz cija  

Klaviersp le 

 

  + Diri šana: Kora diri šana, 
P t ju or estra diri šana, 
Simfonisk  or estra 
diri šana 

Klaviersp le 

 

  + Kamerdzied šana; 
Operdzied šana 
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Kameransamb a un klavierpavadījuma katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A da a 

(ieskaitot 

praksi, 

valsts 

p rbaud -

jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 

 

Kamer-

ansamb a 
un klavier-

pavadījuma 
katedra 

Kameransamblis 

/jauktais/ 

+ 

Prakse 

 + P t ju or estra diri šana 

Klavierpavad jums +   + Klaviersp le 

Kameransamblis +  + Klaviersp le 

St gu instrumentu sp le 

Koncertmeistara diri enta 
asistenta m ksla 

  + Klaviersp le 

Kameransamblis +  + Akordeona sp le 

Kameransamblis +  + St gu instrumentu sp le (arfa, 
kontrabass) 

Kameransamblis /jauktais/   + P šaminstrumentu/ sitam-

instrumentu sp le 

Klavieru duets   + Klaviersp le 

 
Profesion l s maģistra studiju programmas  

Kamer-

ansamb a 
un klavier-

pavadījuma 
katedra 

Kameransamb a literat ra  +  Kameransamblis 

(Tausti instrumentu sp le ) un 

Kameransamblis 

St gu instrumentu sp le  
*) P šaminstrumentu sp le 

Kameransamb a v sture, 
stils un interpret cija 

 +  

Inov cijas kamerm zik   +  

Kameransamblis 

*) Kameransamblis 

(jauktais) 

 +  

Klavierpavad juma 
literat ra 

 +   

 

Klavierpavad jums Klavierpavad juma v sture, 
stils un interpret cija 

 +  

Klavierpavad jums  +  

Klavieru dueta literat ra  +   

 

Klavieru duets 
Klavieru dueta v sture, 
stils un interpret cija 

 +  

Klavieru duets  +  

Koncertprakse       Prakse   

Kameransamblis 

Klavierpavad jums, Klavieru 
duets 

Asistenta prakse       Prakse  

Meistarklase             Prakse  

Diplomrefer ta izstr de un 
aizst v šana         

 Valsts  

p rbaud. 
 

Klavierpavad jums   + Kameransamblis 

(klaviersp le); 
Klavieru duets 

Kameransamblis   + Visu specializ ciju un profilu 
jauktie instrument lie ansamb i 
un klavieru duets 

Klavieru duets   + Kameransamblis 

(klaviersp le); 

Klaviersp le (solo); 

Klavierpavad jums 

Kameransamblis (jauktais)  +  Kokles sp le 
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Džeza m zikas katedras kompetence studiju kursu īstenošan  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A da a 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 
da a 

(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

Džeza 
m zikas 
katedra 

Džeza un estr des 
m zikas v sture un 
literat ra 

+   P t ju or estra diri šana 

Džeza un estr des 
m zikas aranž šana 

+   

Improviz cija +     

Instrument l  m zika  
Džeza m zika 

Vok l  m zika Džeza vok ls 

Džeza teorija +   

Džeza m zikas v sture +   

Roka un popm zikas 
v sture 

+   

Džeza solfedžo +   

Basa sp les pamati +   

Perkusiju sp le +   

Džeza klaviersp le +   

Džeza kombo 
(ansamblis) 

+   

Džeza m zikas 
praktikums 

+   

Sitaminstrumentu 

komplekta sp les pamati 

+   

Kolokvijs specialit t , 
džeza m zikas v sture 
un teorija 

+   

Džeza m zikas m c bas 
metodika 

 +  

Džeza m zikas m c bas 
pedago isk  prakse 

 +  

Džeza instrumenta sp le +   Instrument l  m zika  
Džeza m zika 

Džeza vok ls +   

Elektronisko 

tausti instrumentu sp le 

  + Džeza klaviersp le 

Bas it ras vai 
kontrabasa sp le 

  + Basa sp le 

Izv les instruments   + Instrument l  m zika  
Džeza m zika 

Vok l  m zika Džeza vok ls 

Džeza vok ls +    

Vok l  m zika Džeza vok ls Džeza vok lais 
ansamblis 

+   

Džeza vok lais 
ansamblis - prakse 

+   

Kompoz cija un 
aranž šana 

+   Džeza vok ls, 
Džeza instrumenta sp le 

Džeza m zika   + Visas prof. bakalaura studiju 

programmas 

Džeza un popul r s 
m zikas v sture 

+   Ska u režija 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju programma/ 

apakšprogramma  
specializ cija/ profils 

 

A da a 
 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
 

Džeza m zikas 
katedra 

 

 

 

 

 

Džeza m zikas 
interpret cija 

  + P šaminstrumentu 
sp le 

Kameransamblis 

Džeza m zikas 
interpret cija 

  + Akordeona sp le 

Džeza m zikas 
interpret cija 

  + Klaviersp le 

Džeza m zikas 
interpret cija 

  + Klavierpavad jums 

Džeza m zikas 
interpret cija 

  + Kameransamblis 

(klaviersp le) 
Džeza m zikas 
interpret cija 

  + M zika un izgl t ba 

Džeza dzied šana   + Kamerdzied šana 

Džeza m zikas 
interpret cija 

  + P t ju or estra 
diri šana 

Džeza m zikas 
interpret cija 

  + Simfonisk  or estra 
diri šana 

Džeza m zikas 
interpret cija 

  + Kora diri šana 

Džeza m zikas 
interpret cija 

  + Sitaminstrumentu 

sp le 

Džeza m zikas 
interpret cija 

  + P šaminstrumentu 
sp le 

Džeza m zikas 
m c bas metodika 

  + M zika un izgl t ba 

Džeza m zikas 
v sture un literat ra 

 +   

 

 

Džeza m zika 

 

 

 

Džeza m zikas stils un 
interpret cija 

 +  

Džeza m zikas 
aranž šana 

 +  

Džeza instrumenta 
sp le 

 +  

Džeza m zikas  
not cija 

 +  

Pavad jums   + 

Ansamblis   + 

M sdienu džeza 
m zikas not cija 

  + 

Koncertprakse  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase  +  

Diploma 

diplomrefer ta izstr de 
un aizst v šana 

 +  

Džeza dzied šana  +  
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Koncertmeistaru katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud.) 

B 

da a 

(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 

(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 

 

Koncert-

meistaru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmika +   M zikas v sture un teorija 

Kora diri šana +    

Kora diri šana Dzied šana +  + 

Ritmika   + 

Blokflautas sp le   + 

Or estra diri šana   + 

Koris +   

Diri šana +   Simfonisk  or estra diri šana 

Operas iestud šana +   

Diri šana +    

 

P t ju or estra diri šana 
P šaminstrumenta vai 
sitaminstrumentu sp le 

+   

Simfonisk  or estra diri šana   + 

Instrumenta sp le   + 

Kameransamblis +   

Akad misk  dzied šana +    

 

Vok l  m zika 
Skatuves kust ba un deja +   

Ritmika +   

Operdzied šana +   

Vok lais ansamblis +   

Laikmet g  dzied šana   + 

Kamerdzied šana +   

Diri šana +   Instrument l  m zika r e sp le 

Dzied šana   + 

Diri šana un partit ras sp le  +  Instrument l  m zika Akordeona 
sp le Akordeona sp le +   

Vijo sp le/alta sp le/čella sp le/ +   St gu instrumentu sp le Vijoles, 
Alta, čella sp le Instrumenta sp le   + 

Diri šanas pamati   + 

Kontrabasa sp le +   St gu instrumentu sp le 
Kontrabasa sp le Instrumenta sp le   + 

Diri šanas pamati   + 

Arfas sp le +   St gu instrumentu sp le Arfas 
sp le Diri šanas pamati   + 

Dzied šana   + Instrument l  m zika 

Solo dzied šana +   St gu instrumentu sp le Kokles 
sp le Kokles sp le +   

Diri šana un partit ras sp le  +  

P šaminstrumenta/sitaminstrumenta 
sp le 

+  +  

P šaminstrumentu/ 
Sitaminstrumentu sp le Radniec gais instruments +   

P šaminstrumentu/sitaminstrumentu 
kameransamblis 

+  + 

Instrumenta sp le   + 

Diri šanas pamati   + 

Diri šanas pamati +   Kompoz cija 

Or estra diri šana   + 

Ritmika +    

 

Horeogr fija 

Latviešu deja +   

V sturisk  deja +   

Skatuvisk  tautas deja +   

Sar kojumu deja +   

Klasisk  deja +  + 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
 

A da a 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
Koncert- 

meistaru  

katedra 
 

Diplomdarba programmas 

sagatavošana un 
aizst v šana 

 Valsts 

p rbau-

d jums 

 Horeogr fija 

Tautu deja   + 

Vijo sp le/alta sp le/čella 
sp le/kontrabasa 
sp le/arfas sp le/kokles 
sp le 

 +   

St gu instrumentu sp le 

P šaminstrumentu sp le 
(konkr ts nosaukums) 

 +  P šaminstrumentu sp le 
(solo) 

Sitaminstrumentu sp le  +  Sitaminstrumentu sp le 

Kora diri šana, darbs ar 

kori 

 +  Kora diri šana 

Or estra diri šana  +  Simfonisk  or estra/P t ju 
or estra diri šana 

Kamerdzied šana  +  Kamerdzied šana  
Operdzied šana  +  Operdzied šana 

Instrumenta sp le 

(st gu, p šam/sitam-

instrumenti) 

 +  M zika un izgl t ba 

Instrumenta sp les m c ba 

Or estra diri šana   +  

Prof. ma . studiju 
programma M zika 

Kora diri šana   + 

Profilinstrumenta sp le   + 

St gu 
instrumentu/p šaminstru
mentu/sitaminstrumentu 

sp le 

  + 

Kamerdzied šana   + 

Operdzied šana   + 

Ansamblis   + 

 

Akad misk  maģistra studiju programma Mūzika 

 

 

B da a apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

Koncertprakse Atbilstoš s specializ cijas: St gu instrumentu sp le/ P šaminstrumentu 
sp le 

B da a apakšnozare Vokālā mūzika 

Studiju kurss  
Koncertprakse Atbilstoš s specializ cijas 

B da a apakšnozare  Diriģēšana 

Studiju kurss  

Koncertprakse Diri šana  

 



821 

 

 

Stīgu instrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud.) 

B 

da a 
(ierobež
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 

 

Stīgu 
instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

St gu instrumentu tehnika +   Simfonisk  
or estra 
diri šana 

St gu instrumentu tehnika +   P t ju or estra 
diri šana 

Vijo sp le/alta sp le/čella 
sp le/kontrabasa sp le/arfas sp le 

+    

 

St gu 
instrumentu 

sp le 

Or estra repertu rs +   

Or estra literat ra   + 

St gu instrumentu atska ot jm kslas 
v sture 

+   

St gu kvartets +   

St gu instrumenta sp le   + 

St gu instrumentu uzb ve un apkope   + 

Kolokvijs specialit t  (vijole, alts, 
čells, kontrabass, arfa) 

Valsts 

p rbaud. 
  

Visp r j  metodika/ st gu 
instrumentu sp les metodika 

 + 

 

 St gu 
instrumentu 

sp le  
Vijo sp les/alta sp les metodika  + 

 

 Vijo sp le, alta 
sp le 

Čella  sp les metodika  + 

 

+ Čella sp le, 
Kontrabasa 

sp le 

Kontrabasa sp les metodika  + 

 

 

+ 

Kontrabasa 

sp le, 
Čella sp le 

Arfas sp les metodika  +  Arfas sp le 

Vijo sp les/alta sp les pedago isk  
prakse 

 + 

 

 Vijo sp le, alta 
sp le 

Čella  sp les pedago isk  prakse  + 

 

 

+ 

Čella sp le, 
Kontrabasa 

sp le 

Kontrabasa sp les pedago isk  
prakse 

 + 

 

 

+ 

Kontrabasa 

sp le, 
Čella sp le 

Arfas sp les pedago isk  prakse  +  Arfas sp le 

Stīgu 
instrumentu 

katedra 

 

 

 

Kokles 

un 

it ras 
klase 

 

 

 

 

Kokles v sture un m zikas literat ra +    

Kokles sp le Kokles sp le +   

Radniec go instrumentu sp le +   

Kokles uzb ve un apkope   + 

Kameransamblis (kok u)   + 

Br vais pavad jums un improviz cija +   

Kok u ansamblis +   

Kolokvijs specialit t  (kokles sp le) Valsts 

p rbaud. 
  

Kokles sp les metodika  +  

Kokles sp les pedago isk  prakse  +  
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud.) 

B 

da a 
(ierobež
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

Stīgu 
instrumentu 

katedra 

 

 

 

Kokles 

un 

it ras 
klase 

 

 

 

 

it ras sp les v sture +    

it ras sp le it ras sp le sp le +   

Ansamblis +   

it ras uzb ve un apkope   + 

it ras sp les metodika  +  

Pedago isk  prakse  +  

Darbs ar ansambli  +  

Kolokvijs specialit t  ( it ras 
sp le) 

Valsts 

p rbaud. 
  

Koncerteks mens it ras sp l  Valsts 

p rbaud. 
  

Ansamblis Valsts 

p rbaud. 
  

 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
 

Stīgu 
instrumentu 

katedra 

 Vijo sp les/alta sp les/čella 
sp les/kontrabasa sp les/ arfas 
sp les literat ra 

 +  St gu 
instrumentu sp le 

St gu kvarteta literat ra  +  St gu kvartets 

St gu kvartets  +  

St gu kvartets   + Kameransamblis, 

St gu instrumentu 
sp le 

St gu instrumentu m zikas 
v sture, stils un interpret cija 

 +  St gu 
instrumentu 

sp le; 
St gu kvartets 

Inov cijas st gu instrumentu 
sp les metodik  

 +  Kameransamblis, 

st gu instrumentu 
sp le, St gu 
kvartets 

Vijo sp le/alta sp le/čella 
sp le/kontrabasa sp le, arfas sp le 

 +  St gu 
instrumentu sp le 

Instrumenta sp le   + Kameransamblis, 

St gu 
instrumentu 

sp le;  
St gu kvartets 

Koncertprakse  

 

Prakse   

 

St gu 
instrumentu 

sp le;  
St gu kvartets 

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomrefer ta izstr de un 
aizst v šana 

 Valsts 

p rbaud. 
 

Diploma koncerteks mena 
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

 Valsts  

p rbaud. 
 

Instrumenta sp le   + Kokles sp le 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud.) 

B 

da a 
(ierobež
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Stīgu 
instrumentu 

katedra 

Kokles 

un 

it ras 
klase 
 

 

Kokles literat ra  +   

 

 

Kokles sp le 

Kokles un radniec go instrumentu 
v sture, stils un interpret cija 

 +  

Kokles sp le  +  

Kameransamblis (kok u)  +  

Kok u b ve, labošana, apkope   + 

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase    

Diplomrefer ta izstr de un 
aizst v šana 

 Valsts 

p rbaud. 
 

Diploma koncerteks mena 
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

  

Valsts  

p rbaud. 

 

Akad misk  maģistra studiju programma Mūzika 
B da a apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

sadarb b  ar katedru, kuras kompetenc  nodots studiju kurss  
Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

Br v s izv les studiju kursi 

 

P šaminstrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les

) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 

P šam-

instrumentu 

katedra 

 

 P šaminstrumentu 
tehnika 

+   Simfonisk  
or estra 
diri šana 

P šaminstrumentu 
atska ot jm kslas v sture 

+ 

 

  P šam-

instrumentu 

sp le/Sitam-

instrumentu sp le 

Kolokvijs specialit t  

 

 

Valsts p rb.   P šam-

instrumentu 

sp le/Sitam-

instrumentu sp le 

Visp r j  metodika/ 
p šaminstrumentu un 
sitaminstrumentu sp les 
metodika 

 + 

 

 

 

 

 

C1 

P šam-

instrumentu sp le, 
P t ju or estra 
diri šana 

P šaminstrumenta sp les 
metodika  

(atseviš i pa 
specializ cij m) 

 + 

 

 

 

C1 

 

C1 

P šam-

instrumentu sp le, 
P t ju or estra 
diri šana 

P šaminstrumenta sp les 
pedago isk  prakse 

 

 

 

 

 

+ C1 

 

C1 

P šaminstrumentu 
sp le, 
P t ju or estra 
diri šana 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud.) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

P šam-

instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koka 

p šam-

instrumentu 

klase 

Koka p šaminstrumentu sp le   + Simfonisk  
or estra 
diri šana 

Koka p šaminstrumenta 
sp le 

+    

P t ju or estra 
diri šana Koka p šaminstrumenta 

sp le 

  C1 

Koka p šaminstrumenta 
sp le 

  C2 

Koka 

p šaminstrumentu 
kameransamblis 

+   

Koka p šaminstrumenta 
sp le 

+    

Koka p šam-

instrumentu 

sp le 
Or estra repertu rs +   

Radniec gais instruments +   

Koka p šaminstrumentu 
kameransamblis 

+   

Koka p šaminstrumenta 
sp le 

  C1 

Koka p šaminstrumentu 
uzb ve un apkope 

  C2 

P šaminstrumenta sp le   C2 

Or estra literat ra   C2 

P šam-

instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met la 
p šam-

instrumentu 

klase 

Met la p šaminstrumentu sp le   + 

 

Simfonisk  
or estra 
diri šana 

Met la p šaminstrumenta sp le +    

P t ju or estra 
diri šana 

Met la p šaminstrumenta sp le   C1 

Met la p šaminstrumenta sp le   C2 

Met la p šaminstrumentu 
kameransamblis 

+   

Met la p šaminstrumenta sp le +    

Met la p šam-

instrumentu sp le 
Or estra repertu rs +   

Radniec gais instruments +   

Met la p šaminstrumentu 
kameransamblis 

+   

Met la p šaminstrumenta sp le   C1 

Met la p šaminstrumentu 
uzb ve un apkope 

  C2 

Met la p šaminstrumenta sp le   C2 

Or estra literat ra   C2 

P šam-

instrumentu 

katedra 

Sitam-

instrumentu 

klase 

 

 

 

Sitaminstrumentu sp le +    

Sitam-

instrumentu sp le 
Or estra repertu rs +   

Sitaminstrumentu 

kameransamblis 

+   

Or estra literat ra    + 

Sitaminstrumentu uzb ve un 
apkope 

  + 

Sitaminstrumentu sp les 
metodika 

 + 

 

 

 

 

 

Sitam-

instrumentu sp le 

 

Sitaminstrumentu sp les 

pedago isk  prakse 

 + 

 

 

 Sitam-

instrumentu sp le 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud.) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
P šam-

instrumentu 

katedra 
 

 

 P šaminstrumentu v sture, 
stils un interpret cija 

 +  P šaminstrumentu sp le 
(solo) 

Inov cijas p šaminstrumentu 
sp les metodik  

 +  P šaminstrumentu sp le, 
Kameransamblis 

Kameransamblis  +   

P šaminstrumentu sp le 
profils  

Kameransamblis 

 

Kameransamblis  Prakse  

Kameransamb a literat ra  +  

Kameransamb u v sture, stils 
un interpret cija 

 +  

Koncertprakse  +  

Asistenta prakse  +  

Diploma koncerteks mena 
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

  

Valsts  

p rbaud. 

 

Ansamblis   + P šaminstrumentu sp le 
(solo) 

Meistarklase  Prakse  P šaminstrumentu sp le 
(solo); 

Sitaminstrumentu sp le 
Kameransamblis 

Diplomrefer ta izstr de un 
aizst v šana 

 Valsts 

p rbaud. 
 

P šam-

instrumentu 

katedra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koka 

p šam-

instrumentu 

klase 

Koka  p šaminstrumentu 
literat ra 

 +  Koka 

p šaminstrumentu 
sp le (solo) 

Koka p šaminstrumentu sp le 
(konkr ts nosaukums) 

 +  Koka 

p šaminstrumentu 
sp le (solo) 

Koka p šaminstrumentu b ve, 
labošana, apkope  

  + P šaminstrumentu 
sp le (solo); 
P šaminstrumentu 
sp le 
Kameransamblis; 

P t ju or estra 
diri šana 

 

Koka p šaminstrumentu sp le 

   

+ 

Koncertprakse  Prakse  Koka 

p šaminstrumentu 
sp le (solo); 
 

Asistenta prakse   

Diploma koncerteks mena 
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

  

Valsts  

p rbaud. 

 

P šam-

instrumentu 

katedra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met la 
p šam-

instrumentu 

klase 

Met la p šaminstrumentu 
literat ra 

 +   

Met la p šam-

instrumentu sp le 
(solo) 

 

Met la  
p šaminstrumentu sp le 
(konkr ts nosaukums) 

 +  

 

Met la  
p šaminstrumentu b ve, 
labošana, apkope  

   

+ 

Met la p šam-

instrumentu sp le 
(solo) 

Kameransamblis 

 

Met la p šaminstrumenta 
sp le 

   

+ 

P šam-instrumentu 

sp le (solo); 
Kameransamblis; 

P t ju or estra 
diri šana, u.c. 

Koncertprakse  Prakse   

P šam-instrumentu 

sp le (solo) 
 

Asistenta prakse   

Diploma 

koncerteks mena 
programmas sagatavošana 
un atska ojums 

  

Valsts  

p rbaud
. 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud.) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
P šam-

instrumentu 

katedra 
 

 
Sitam-

instrumentu 

klase 

 

 

 

Sitaminstrumentu m zikas 
literat ra 

 +   

Sitam-

instrumentu 

sp le 
 

 

 

Sitaminstrumentu sp le  +  

Ansamblis   + 

Sitaminstrumentu b ve, labošana, 
apkope 

  + 

Inov cijas sitaminstrumentu 
sp les metodik  

 +  

Koncertprakse   

Prakse 

 

Asistenta prakse  

Diploma koncerteks mena 
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

 Valsts  

p rbaud. 
 

 

Akad misk  maģistra studiju programma Mūzika 

B da a apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

sadarb b  ar katedru, kuras kompetenc  nodots studiju kurss  
Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

Br v s izv les studiju kursi 

 

 

 Sen s m zikas katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A da a 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 
Sen s 
m zikas 
katedra 

Sen  bazn cas m zika +    

Kora diri šana Lat u valodas pamati +   

Sen s m zikas ansamblis   + 

Lat u valodas pamati   + Vok l  m zika 

Sen s m zikas ansamblis   + 

Gregorisk  dzied šana   + r e sp le 

ener lbass   + 

ener lbass   + Klaves na sp le 

Sen s m zikas ansamblis   + St gu instrumentu sp le, 
P šaminstrumentu sp le 
(flauta, oboja, fagots)  

Baroka or estris   + St gu instrumentu sp le, 
P šaminstrumentu sp le 

Blokflauta/traversflauta   + Flautas sp le 

Klaves na sp le +  C2 Instrument l  m zika 

r eļsp le 

Klaves na sp le +  C1,  

C2 

Instrument l  m zika 

Klaviersp le 

Tausti instrumentu 
sp les v sture un teorija 

+   V sturisko instrumentu 
sp le Taustiņinstrumentu 
sp le – klaves na sp le, 
r eļsp le 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 

A da a 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Sen s 
m zikas 
katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaves na 
sp le/ r e sp le 

+   
 

Radniec g  instrumenta 
sp le 

+   

 

Klaves na/ r e -

pavad jums (continuo) 
+   

Klaves na 
sp les/ r e sp les 
metodika 

 +  

Klaves na 
sp les/ r e sp les 
pedago isk  prakse 

 +  

St gu instrumentu sp les 
v sture un teorija 

+   V sturisko instrumentu 
sp le 

St gu instrumentu sp le Instrumenta sp le +   
Radniec g  instrumenta 
sp le 

+   

St gu instrumentu sp les 
metodika 

 +  

St gu instrumentu sp les 
pedago isk  prakse 

 +  

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

Sen s 
m zikas 
katedra 

P šaminstrumentu sp les 
v sture un teorija 

+   V sturisko instrumentu 
sp le 

P šaminstrumentu sp le Instrumenta sp le +   

Radniec g  instrumenta 

sp le 
+   

P šaminstrumentu sp les 
metodika 

 +  

P šaminstrumentu sp les 
pedago isk  prakse 

 +  

V sturisk s dzied šanas 
m ksla 

+    

Vok l  m zika 

Sen  m zika Sen s m zikas dzied šana +   

Klaves na sp le +   

Baroka operas projekts/ 

Baroka operas uzvedums 
+   

V sturisk  te tra un runas 
m ksla 

+   

Galma žesti un dejas +   

Sen s m zikas 
dzied šanas m c šanas 
metodika 

 +  

Sen s m zikas 
dzied šanas pedago isk  
prakse 

 +  

Sakr l s m zikas 
dzied šana 

  + 

Lat u valodas pamati   + 

Br v  ornamentisk  
improviz cija 

+   V sturisko instrumentu 
sp le: Taustiņinstrumentu 
sp le, St gu instrumentu 

Sp le, P šaminstrumentu 

Sp le, Vok l  m zika 

Sen  m zika 

Sen s m zikas ansamblis +   

Kolokvijs specialit t  Valsts p rb.   

Sen s atska ot jm kslas 
v sture 

  + 

 

Baroka or estris 
 

+ 

  V sturisko instrumentu 
sp le: St gu instrumentu 

Sp le, P šaminstrumentu 

sp le 
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Katedra 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju programma A da a 

(Oblig t  
daļa) 

B da a 

(ierobež. 
izv les) 

C da a 

(br v s 
izv les) 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
 

Sen s 
m zikas 
katedra 

Sakr l s m zikas interpret cija   + Kora diri šana 

Sakr l s m zikas interpret cija   + Kamerdzied šana; 
Operdzied šana 

Sen s m zikas interpret cija   + Simfonisk  or estra 
diri šana 

Sen s m zikas interpret cija   + Kameransamblis, 

klavieru duets 

Sen s m zikas interpret cija   + Klavierpavad jums 

Sen s m zikas interpret cija   + r e sp le; 
Klaves na sp le 

Sen s m zikas interpret cija   + St gu instrumentu sp le 

Sen s m zikas literat ra un instrumenti  +   

 

 

Sen  m zika 

Instrument l  m zika 

 

 

Sen s m zikas not cija un ornamentika  +  

ener lbass  +  

Baroka or estris  +  

Sen s m zikas ansamblis  +  

Koncertprakse  +  

Or estra/ansamb a darba prakse  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase   +  

Diploma koncerteks mena  programmas 
sagatavošana un atska ojums 

 +  

Diplomrefer t izstr de un aizst v šana  +  

Instrumenta sp le  + + 

Sen s m zikas ansamblis   + Vok l  m zika 

Kamerm zika 

Sen s m zikas literat ra   +   

 

 

Sen  m zika 

Vok l  m zika 

Sen s m zikas not cija un ornamentika  +  

ener lbass  +  

Sen s m zikas dzied šana/izr des 
projekts  

 +  

Sen s m zikas ansamblis  +  

Koncertprakse  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase   +  

Diplomrefer t izstr de un aizst v šana  +  

Diploma koncerteks mena  programmas 
sagatavošana un atska ojums 

 +  

Sen s m zikas dzied šana   + 

Sen s m zikas ansamblis   + 

Sakr l s m zikas interpret cija   + 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju programma/ 

apakšprogramma  
specializ cija/ profils 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
 

 

Sen s 
m zikas 
katedra 

 

 

 

Klaves na m zikas 
literat ra 

 +   

Klaves na sp le 

Tausti instrumentu 
v sture 

 +  

Inov cijas klaves na 
sp les metodik  

 +  

Klaves na sp le  +  

Baroka 

kameransamblis un 

pavad jums 

 +  

Pavad jums/ 
ansamblis 

  + 

Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomrefer ta 
izstr de un 
aizst v šana 

 Valsts  

p rbaud
. 

 

Diploma 

koncerteks mena 
programmas 

sagatavošana un 
atska ojums 

 Valsts  

p rbaud
. 

 

Klaves na sp le   + Klaviersp le; 
r e sp le 

Klaves na sp le   + Klavierpavad jums; 
Kameransamblis (klavieru), 

klavieru duets 

Klaves na sp le   + Kompoz cija 

 

 

Akad misk  maģistra studiju programma Mūzika 
B da a apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

sadarb b  ar katedru, kuras kompetenc  nodots 
studiju kurss 

Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

Br v s izv les studiju kursi 
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Kora diriģ šanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 

Kora 

diriģ šanas 
katedra 

 Kora literat ra un 

stilistika 

+    

Kora diri šana 

Kora darba metodika +   

Kora diri šana +   

Koris un kora darba 

prakse 

+   

Darbs ar kori +   

Bakalaura 

diplomrefer ta izstr de 
un aizst v šana  

+   

Kolokvijs kora 

diri šan  

+   

Darbs ar kori +   Simfonisk  
or estra 
diri šana 

Darbs ar kori +   P t ju or estra 
diri šana 

Visp r j  metodika/ 
diri šanas metodika; 
kora diri šanas 
metodika 

 +  Diri šana  
 

 

Kora diri šanas 
m c šanas metodika 

 +  Kora diri šana 

 

Kora diri šanas 
pedago isk  prakse 

 +  

 

Kora 

diriģ šanas 
katedra 

 

 

Dzied šanas 
klase 

 

Dzied šana 

 

+   Kora diri šana 

M sdienu m zikas 
vok l s tehnikas 

  C3 

 

Kora diri šana 

Vok l  prakse   C3 Kora diri šana 

Balss nost d šana +   r e sp le 

Solo dzied šana +   Kokles sp le 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
 

Kora 

diriģ šanas 
katedra 

 Laikmet g  kora 
literat ra 

 +   

 

 

Kora diri šana 
M sdienu 
profesion lo koru 
programmas, stils un 

interpret cija 

 +  

Inov cijas kora 
darba metodik  

 +  

Kora diri šana, 
darbs ar kori 

 +  

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomrefer ta 
izstr de un 
aizst v šana 

 Valsts 

p rbaud. 
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 Orķestra diriģ šanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud jumus
) 

B 

da a 
(ierobež
. izv les) 

 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

Orķestra 
diriģ šanas 
katedra 

Simfonisk  or estra diri šanas 
v sture 

+   Simfonisk  
or estra 
diri šana Simfonisk  or estra diri šana +   

Darbs ar or estri +   

Simfonisk  or estra diri šana   + Visas prof. 

bakalaura studiju 

programmas   
Simfonisk  or estra diri šanas 
pamati 

  + 

Diri šanas pamati +   Kompoz cija 

P t ju or estru v sture un literat ra +   P t ju or estra  
diri šana P t ju or estra diri šana +   

Darbs ar or estri +   

P t ju or estra diri šana   + Visas prof. 

bakalaura studiju 

programmas 
P t ju or estra diri šanas pamati   + 

Simfonisk  or estra diri šanas 
m c šanas metodika 

 +  Simfonisk  
or estra 
diri šana 

P t ju or estra diri šanas 
m c šanas metodika 

 +  P t ju or estra 
diri šana 

Simfonisk  or estra diri šanas 
pedago isk  prakse 

 +  Simfonisk  
or estra 
diri šana 

P t ju or estra diri šanas 
pedago isk  prakse 

 +  P t ju or estra 
diri šana 

Diri šana un partit ru sp le  +   

Akordeona 

sp le 
Darbs ar ansambli vai or estri  +  

Diri šana un partit ras sp le  +  Kokles sp le 

Darbs ar ansambli vai or estri  +  

Simfonisk  
orķestra 
klase 

Or estris un Or estra prakse +   St gu 
instrumentu 

sp le  
P šaminstr./ 
sitaminstr. 

sp le  
Or estra pianists   + Klaviersp le 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež
. izv les) 

 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
Orķestra 
diriģ šanas 
katedra 

Simfonisk  or estra diri šana  +  Kora diri šana 

Or estra m zikas v sture un 
interpret cija 

 +   

 

Simfonisk  
or estra 
diri šana 

 

 

 

 

 

 

 

Inov cijas simfonisk  or estra 
darba metodik  

 +  

Simfonisk  or estra diri šana  +  

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomrefer ta izstr de un 

aizst v šana 

 Valsts 

p rbaud. 
 

Diploma koncerteks mena 
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

  

Valsts 

p rbaud. 

 

Simfonisk  or estra diri šana   + M zika 

P t ju or estra diri šana   + M zika 

P t ju or estra m zikas v sture  +   

P t ju or estra  
diri šana 

Izcil kie or estra diri enti,  
programmas, stills, 

interpret cija  

 +  

Inov cijas p t ju or estra darba 
metodik  

 +  

P t ju or estra diri šana  +  

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomrefer ta izstr de un 
aizst v šana 

 Valsts 

p rbaud. 
 

Diploma koncerteks mena 
programmas sagatavošana un 
atska ojums 

  

Valsts 

p rbaud. 

 

Diri šanas pasniegšanas metodika 
un prakse 

  + Diri šana 

Simfonisk  
orķestra 
klase 

Or estra prakse  +  St gu 
instrumentu 

sp le 
(vijole/alts/čells/ 
kontrabass/arfa) 

Kameransamblis; 

St gu kvartets; 
P šaminstr./ 
sitaminstr. sp le 
(solo, 

kameransambis) 
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Vok l s katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 

A da a 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 

(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 

(br v s 
izv les) 

Profesion l  bakalaura studiju programmas 

Vok l  
katedra 

 

 

 Darbs ar  vok listiem +   Simfonisk  or estra 
diri šana 

Akad misk  dzied šana +    

Vok l  m zika Dzied šana r e u 
pavad jum  

  + 

Vok l s m kslas v sture +   

Vok lais ansamblis +   

Kamerdzied šana +   

Kolokvijs specialit t  +   

Skatuves kust ba un deja +   

nas kust bu un vesel bas 
m ksla 

  + 

Vok l  darba metodika +   Kora diri šana 

 

Visp r j  (vok l ) metodika 

 

 

 

+ 

 

 

 

Vok l  m zika 

 

 

 

 

B2 ,C3 Visp r j s izgl t bas 
m z. skolot js 

Vok l  darba metodika 

 

 

 

+  

 
Vok l  m zika 

 
Vok l  metodika 

 

 

  B2   Visp r j s izgl t bas 
m z. skolot js 

Balss nost d šanas metodika 
(b rnu, z nu un jauniešu 
balss nost d.) 

 

 

 

 

C2 

C3 

Kora diri šana 

Visp r j s izgl t bas 
m z. skolot js 

Pedago isk  prakse  +  Vok l  m zika 
Kora vok l  pedagoga balss 
nost d šanas prakse 

 

 

 

 

C2 

C3   

Kora diri šana 

Visp r j s izgl t bas 
m z. skolot js 

Solo dzied šanas 
pedago isk  prakse 

  B2 Visp r j s izgl t bas 
m z. skolot js 

Dzied šana un vok l  
metodika 

  

+ 

 Profesion lo m zikas 
priekšmetu skolot js 
specializ cija 

M zikas teor tisko 
priekšmetu skolot js 

M sdienu m zikas vok l s 
tehnikas 

  C3 

C4 

 

Kora diri šana, 
Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js 

Vok l  prakse   C3 

C4 

Kora diri šana, 
Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js 

Oper-

dzied -

šanas 
klase 

Aktiermeistar ba +    

Vok l  m zika Grims +   

Skatuves runa +  + 

Operdzied šana +   

Operas režija un 
aktiermeistar ba 

+   Simfonisk  
or estra diri šana 

Operas iestud šana +   

Skatuves runa +   M zikas v sture un 
teorija 

Skatuves runa +   Kora diri šana 

Skatuves runa +   Visp r j s 
izgl t bas m zikas 
skolot js/ 
M zikas teor tisko 
priekšmetu 

skolot js 
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Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 

A da a 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 

(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 

(br v s 
izv les) 

Maģistra studiju programmas  
Vok l  
katedra 

 Vok l s kamerm zikas 
literat ra 

 +  Kamerdzied šana 

Vok l s kamerm zikas stils 
un interpret cija 

 +  

Inov cijas kamerdzied šanas 
metodik  

 +  

Kamerdzied šana  +  

Inov cijas operdzied šanas 
metodik  

 +   

Operdzied šana 

Operm zikas  literat ra  +  

Operm zikas v sture  +  

Operdzied šana  +  

Ansamblis   + Kamerdzied šana
;  

 

Operdzied šana 

Asistenta prakse  +  

Meistarklase  +  

Kamerdzied šana   + Operdzied šana 

Operdzied šana   + Kamerdzied šana 

Diplomrefer ta izstr de un 
aizst v šana 

 +  Operdzied šana 

Kamerdzied šana 

Vok l  darba metodika  +  M zikas m c ba 

Vok l  darba metodika un 
prakse 

 

 

 

 

 

+ 

 

M zika/ 
Diri šana, 
Vok l  m zika, 
M zikas m c ba 

Oper-

dzied šanas 
klase 

Operas dramatur ija 

 

  + Operdzied šana 

Kamerdzied šana 

Operdzied šanas prakse  +  Operdzied šana 

 

 

M zikas skolot ju katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju programma A da a 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 

(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 

(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 

M zikas 
skolot ju  
katedra 

 

Psiholo ija  +   

Profesion l s bakalaura studiju 
programmas, t.sk. Skaņu režija  

Pedago ija  +  

Pedagoga tika  +  

Visp r j  
metodika 

 +  

 

Ritmika +   M zikas v sture un teorija 

Ritmika +   Vok l  m zika 

Ritmika   + Kora diri šana 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
M zikas 
skolot ju 
katedra 

M zikas 
augstskolu 

didaktika 

+   M zika 

visas apakšprogrammas, 
Horeogr fija 
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Kompozīcijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l  bakalaura studiju programmas 

 

Kompozīcijas 
katedra 

M sdienu 
kompoz cijas tehnikas 

+   Kompoz cija 

Kompoz cija +   

Partit ras sp le +   

Instrument cija +   

Not cija  un 

improviz cija 

+   

Kompoz cijas 
semin rs 

   

Instrumentu m c ba +   Kompoz cija, 
M zikas v sture un 
teorija, Simfonisk  
or estra diri šana 

Or estra stilu v sture +   

Partit ras sp le un 
instrument cija 

+   M zikas v sture un 
teorija 

Partit ras sp le +   Kora diri šana 

M sdienu 
kompoz cijas 
tehnikas 

+    

Simfonisk  or estra 
diri šana 

Partit ras sp le +   

Instrument cija +   

Partit ras sp le +   P t ju or estra 
diri šana Instrument cija +   

Studiju kurss Improviz cija r eļsp les specializ cij  nodots r eļu klases kompetenc  

Aranž šana  +  Akordeona sp le 

Aranž šana  +  Kokles sp le 

Partit ras sp le  B5  Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js 

Kompoz cija   + Studiju kursu var 

izv l ties visu 
studiju programmu 

studenti 

M sdienu 
kompoz cijas 
tehnikas 

  + 

Instrumentu m c ba +  +  
Ska u režija 

M zikas not cija un 
interpret cija 

+   

M zikas not cijas 
m c ba 

  + 

Aranž šana 

 

 

 +  Profesion lo 
m zikas priekšmetu 
skolot js 

Improviz cija    Profesion lo 
m zikas priekšmetu 
skolot js 

 

specializ cija 

M zikas teor tisko 
priekšmetu skolot js 

Kompoz cijas pamati    

Or estra stilu v sture    

Instrumentu m c ba    

Kompoz cijas 
m c šanas metodika 

   

Kompoz cijas 
m c šanas 
pedago isk  prakse 

   

Kompoz cija   + 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A da a 

(ieskaitot 

praksi, 

valsts 

p rbaud.) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Maģistra studiju programmas  
 

 

Kompozīcijas 
katedra 

 

 

 

 

 

 

Laikmet g s m zikas 
anal ze 

 +   

 

 

 

Kompoz cija 

 

 

Stils un interpret cija  +  
Kompoz cija  +  
Instrument cija  +  
Asistenta prakse  +  
Meistarklase  +  
Diplomrefer ta izstr de un 
aizst v šana 

 Valsts 

p rbaud
. 

 

M sdienu m zikas not cija 
un partit ru anal ze 

  + 

M sdienu kompoz cijas 
tehnikas un 

elektroakustisk  m zika 

  + 

Kompoz cijas m c bas 
metodika un prakse 

  + 

Algometrisk  kompoz cija  +  

M sdienu m zikas not cija 
un partit ru sp le 

 + + Simfonisk  or estra 
diri šana; 
P t ju or estra diri šana Instrument cija   + 

Partit ru sp le   + 

M sdienu m zikas not cija  +  Klaviersp le; 
Klavierpavad jums; 
Klavieru duets; 

Kameransamblis; 

Akordeona sp le; 
St gu instrumentu sp le, 
izņemot kokles sp le; 
St gu kvartets; 
P šam/sitaminstrumentu  
sp le 

Improviz cija   + P t ju or estra diri šana 

M sdienu m zikas not cija 
un partit ru sp le 

  + Kora diri šana 

M zika un izgl t ba 

Aranž šana   + 
Partit ru sp le   + 

ener lbass un 
improviz cija 

  + r e sp le 

Aranž šana   + Akordeona sp le 

Kokles sp le Partit ru sp le   + 
Improviz cija   + 

Instrument cija   + 

 

 

 

St gu instrumentu sp le 
(solo; kameransamblis; st gu 
kvartets) 

P šam/sitaminstrumentu 
sp le (solo; 
kameransamblis) 

M sdienu m zikas not cija   + M zika 

M sdienu vok l s 
kamerm zikas not cija un 
interpret cija 

  + Vok l  m zika 
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Akad misk  maģistra studiju programma Mūzika 
B da a apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss 

M sdienu m zikas not cija 

B da a apakšnozare Vokālā mūzika 

Studiju kurss 

M sdienu m zikas not cija 

B da a apakšnozare  Kompozīcija 

Studiju kurss 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas 

M sdienu m zikas not cija 

Augstskolas asistenta prakse 

Kompoz cija un instrument cija 

B da a apakšnozare  Diriģēšana 

Studiju kurss 

M sdienu m zikas not cija 

 

M zikas tehnoloģiju katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A da a 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 

(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 

(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura/ maģistra studiju programmas  

 

M zikas 
tehnoloģiju 
katedra 

Akustika  +    

 

 

Skaņu režija 

Elektrotehnika un elektronika  +   

Digit lo sign lu  
m c ba un apstr de 

+   

Ska u ierakstu tehnolo ijas  +   

Audio sist mu komponenti un 
sist mu veidošana 

+   

Elektroakustisk  m zika  +   

Ska u ierakstu produc šana  +   

Daudzkan lu ierakstu sist mas  +   

Ska u ieraksta gala apstr de 
(m sterings)  

+   

M zikas tehnolo iju  m c bas 
metodika 

 +  

Pedago isk  prakse  +  

 Apska ošanas prakse +   

Ska u ierakstu prakse +   

Kolokvijs m zikas 
tehnolo ij s  

+  

Valsts p rb. 
  

Ska u režija (apska ošana) + 

Valsts p rb. 
  

Ska u ierakstu produc šana + 

Valsts p rb. 
  

Elektroakustisk  m zika   + Studiju kursu var izv l ties 
visu studiju programmu 

studenti 

Elektroakustisk  m zika +   Kompoz cija 

M zikas tehnolo ijas +   
Džeza m zika 

Ierakstu produc šana    

Spec. programma Sibelius   + Studiju kursu var izv l ties 
visu studiju programmu 

studenti un ma istranti 
M zikas tehnolo ijas  +  Akad m. ma istra studiju 

programma M zika 
apakšprogramma 
Kompoz cija 
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 Muzikoloģijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   

 

Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju 

programma A da a 
(oblig t ) 

B da a 
(ierobež. 
izv les) 

C da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 
katedra 

 

 

 

 

Bakalaura darbs, 

bakalaura darba izstr de 
un aizst v šana 

+    M zikas v sture 
un teorija (izņemot 
etnomuzikolo iju) 

M zikas inform cijas 
tehnolo ijas 

+   

M zikas terminolo ija +   

Komunik cijas teorija un 
žurn listikas metodes 

+   

M zikas sociolo ija +   

M zikas v sture un 
teorija 

Valsts 

p rbaud
. 

  M zikas v sture un 
teorija, 

Kompoz cija 

Muzikolo ija +   M zikas v sture un 
teorija 

Kolokvijs m zikas 
v stur  un teorij  

Valsts 

p rbaud
. 

  Instrument l  
m zika, Vok l  
m zika, 
Diri šana, 
Visp r j s 
izgl t bas m zikas 
skolot js, 
Horeogr fija 

Arh vu prakse +   M zikas v sture un 

teorija, Etno-

muzikolo ija Lektora prakse +   

Redaktora prakse +   

Publicistikas prakse +   

Žurn listikas prakse +   

 

M zikas v sture un 
teorija 

 

+ 
  Instrument l  

m zika, Vok l  
m zika, Kora 
diri šana, 
Visp r j s 
izgl t bas m zikas 

skolot js, Prof. 
m z. priekšm 
skolot js 

M zikas v sture un 
teorija 

+   Ska u režija 
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Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju 

programma A da a 
(oblig t ) 

B da a 
(ierobež. 
izv les) 

C da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
 

 

Muzikoloģijas 
katedra 

 

 

M zikas uztveres fiziolo ija +   M zika; 
Horeogr fija M zikas psiholo ija +   

Ievads p tniec b  +   M zika; 
Horeogr fija Stils un interpret cija +   

Tradicion l  kult ra m sdienu 
kontekst  

 

 

+  

 

Kokles sp le 

Laikmet g s m zikas anal ze  +  M zika 

Diplomrefer ta izv rt šana un 
aizst v šana  

 Valsts 

p rbaud jums 

 M zika 

Horeogr fija 

M zikas uztveres att st bas 
aspekti 

 +  M zika un 
izgl t ba 

Akad misk   maģistra studiju programma 

 

 

Muzikoloģijas 
katedra 

 M zikas antropolo ija +   M zika 

Stils un interpret cijas  
m ksla 

+   

Zin tniski p tniecisk  darba 
metodolo ija   

+   

Zin tniski p tniecisk  
darba metodolo ija   

 +  Muzikolo ija 

 

Etno-

muzikolo ija  
Specializ cijas profilkursi   +  

Audi l  uztvere un 
uzman ba 

 +  

Baltijas m zika 21.gs. 
s kum  

 +  

M zikas terminolo ija  +  

Akad misko tekstu 
stilistika un redi šana 

 +  

Zin tnisko p t jumu 
aprob cijas prakse 

 +  

Ma istra darbs  +  

Br v s izv les studiju kursi   + 

Zin tniski p tniecisk  darba 
metodolo ija   

 +  Instrument l  
m zika 

Vok l  m zika 

Kompoz cija 

Diri šana 

Zin tnisk  darba prakse  +  

Ma istra darbs    

M zikas anal zes koncepti  +  Instrument l  
m zika 

Vok l  m zika 

Kompoz cija 

Diri šana 

M zikas stilu un žanru 
teorijas 

 +  

Instrument l s m zikas 
stili   

 +  Instrument l  
m zika 

Interpret cijas m ksla  +  

Vok l s m zikas stili    +  Vok l  m zika 

Interpret cijas m ksla  +  

M zikas stili    +  Kompoz cija 

M zikas stili       

Diri šana Interpret cijas m ksla    
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 
A da a 
(oblig t ) 

B da a 
(ierobež. 
izv les) 

C da a 
(br v s 
izv les) 

Akad misk   doktora  studiju programma  Muzikoloģija 
 

 

Muzikoloģijas 
katedra/ 
doktora studiju 

programmas 

direktors 
 

 Promocijas darba izstr de 
un literat ras studijas 

+    

V sturisk  
muzikolo ija 

 

Sistem tisk  
muzikolo ija 

 

Etnomuzikolo ija 

P tniec bas metodolo ija 
un metodes 

 +  

V sturisk  
muzikolo ijas 
specializ cijas un 
profilkursi 

 

 +  

Sistem tisk s 

muzikolo ijas 
specializ cijas un 
profilkursi 

 

 +  

Etnomuzikolo ijas 
specializ cijas un 
profilkursi 

 

 +  

Br v s izv les studiju 
kursi 

  + 

Zin tnisk  darba aprob cijas prakse 

Akad misk  darba 
prakse 

 +  

Zin tnisk  darba prakse  +  
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 
A da a 
(oblig t ) 

B da a 
(ierobež. 
izv les) 

C da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 
katedra 

 

M zikas 
v stures 
klase 

 

 

 

 

M zikas v sture 

 

+ 

 

   M zikas v sture un 
teorija, Kompoz cija, 
Simfonisk  or estra 
diri šana, P t ju 
or estra diri šana 

 

Latvijas m zikas v stures 
semin rs 

 

+ 
  

M zikas v sture/Ievads 
m zikas v stur  

+   Instrument l  
m zika 
Profesion lo 
m zikas priekšmetu 
skolot js 

Latvijas m zikas v sture +   

Laikmet g s m zikas 
v sture un est tika 

+   Prof. bak  stud. progr., 

iz emot Or estra 
diri šana un M zikas 
v sture un teorija 

M zikas v sture/ Ievads 
m zikas v stur  

+   Kora diri šana, 
Vok l  m zika, 
Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js 

Latvijas M zikas v sture +   

M zikas v sture/ Ievads 
m zikas v stur  

+    

Etnomuzikolo ija 

Latvijas M zikas 
literat ra 

+   

M zikas v sture +   Horeogr fija 

Džeza m zikas v sture +   M zikas v sture un 
teorija Popul r s m zikas 

v sture 

+   
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud.) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 
katedra  

 

 

 

 

 

M zikas 
teorijas 

klase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonija +   M zikas v sture un 
teorija, Kompoz cija, 
Simfonisk  or estra 
diri šana, 
P t ju or estra 
diri šana 

Polifonija +   
Solfedžo +   
M zikas forma +   
Solfedžo +    

Etnomuzikolo ija M zikas teorija un anal ze +   
Muzik l s dzirdes att st bas 
praktikums 

+   Ska u režija 

M zikas teorija +    

Vok l  m zika Solfedžo +   
M zikas teorija un anal ze +   
M zikas teorija +   Horeogr fija 

M zikas teorija un anal ze +    

Kora diri šana Solfedžo +   
M zikas teorija un anal ze +   Visp r j s 

izgl t bas m zikas 
skolot js 

Solfedžo +   

M zikas teorija un anal ze +   Instrument l  
m zika Solfedžo +   

M zikas teorija un anal ze +    

V sturisk  m zika Solfedžo +   
Visp r j  metodika/ 
m zikas teor tisko priekšmetu 
m c šanas metodika 

 

 + 

 

 

 

 

M zikas v sture un 
teorija, Kompoz cija 
Etnomuzikolo ija 

B4 C2 Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js 

M zikas teor tisko priekšmetu 
m c šanas metodika/ 
Solfedžo un m zikas literat ras 
m c šanas metodika/ 
M zikas teor tisko priekšmetu 
m c šanas metodika 

 +  

 
 

 

M zikas v sture un 
teorija, Kompoz cija 

 

 

B4 
 

C2 

Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js 

M zikas teor tisko priekšmetu 
pedago isk  prakse 

 +  M zikas v sture un 
teorija, Kompoz cija 

Solfedžo un m zikas literat ras 
ped.prakse  

 B4   

Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js M zikas teor tisko priekšmetu 

pedago . prakse  
  C2 

Solfedžo +   Profesion lo 
m zikas priekšmetu 
skolot js 

M zikas teorija +   

Harmonija +   

Polifonija +   

M zikas forma +   

Harmonija  +  

Profesion lo 
m zikas priekšmetu 
skolot js 

specializ cija 

 

M zikas teor tisko 
priekšmetu skolot js 

Polifonija  +  

Formas m c ba  +  

M zikas teor tisko priekšmetu 
m c šanas metodika 

 +  

Solfedžo pasniegšanas pedago isk  
prakse 

 +  

M zikas literat ras pasniegšanas 
pedago isk   prakse 

 +  

Bakalaura diplomrefer ta izstr de 
un aizst v šana 

 +  
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 
katedra  

 

 

 

Etno-

muzikoloģijas 
klase 

 

 

 

 

Bakalaura darbs +    

Etnomuzikolo ija 

 
Etnomuzikolo ija +   

Džeza v sture +   

Popul r  m zika +   

Pasaules tautu 

m zika 

+   

Latvijas un Baltijas 

tradicion l  m zika 

+   

Latviešu 
tradicion l s 
dzied šanas stili 

+   

Tradicion lais 
instrument rijs un 
instrument l  
m zika 

+   

Folklora +   

Kult ras 
antropolo ija 

+   

Transkripcija +   

Tradicion l  
dzied šana 

+   

Tradicion lo 
instrumentu sp le 

+   

Ansamblis +   

Tradicion l s 
m zikas ansamb a 
prakse 

Prakse   

Instrumenta sp le   

 

Lauka p t jumi 
+ 

  

 

+ 

Etnomuzikolo ija, 
M zikas v sture 
un teorija, 

Kompoz cija 

Folklora un 

etnogr fija 
+ 

  Horeogr fija 

Latvijas un Baltijas 

tradicion l  m zika 

+   M zikas v sture 
un teorija, 

Kompoz cija 

Pasaules tautu 

m zika un 
instrumenti 

+   

Kokles sp le 

Tradicion l  m zika +   Kokles sp le, 
Visp r j s izgl t bas 
m zikas skolot js, 
Profesion lo m zikas 
priekšmetu skolot js 

Tradicion l s m zikas 
m c šanas metodika 

 +  Etnomuzikolo ija 

 

 

 

Tradicion l s m zikas 
pedago isk  prakse 

 +  
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Horeogr fijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A da a 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l  bakalaura studiju programmas 

 

Horeogr fijas 
katedra 

 

Dejas v sture +    

 

Horeogr fija 
Režijas pamati 
scenogr fija 

+   

Kost mu v sture +   

Dejas kompoz cija +   

Klasisk s dejas 
teorija un prakse 

+   

Modern  deja +   

Latviešu deja +   

Džeza deja +   

Funkcion l  
anatomija 

+   

Diplomdarba 

izstr de un 
aizst v šana 

+   

Kolokvijs 

specialit t  

+   

Laikmet g s 
horeogr fijas 
repertu rs 

- + 

 

  

 

 

Baleta horogr fija 
Somatisk s treni u 
metodes 

-  

Klasisk  baleta 
repertu rs 

-  

Improviz ciju 
tehnolo ijas (vai 
L bana kust bu 
anal ze) 

-  

Cittautu tautas dejas - +  Deju  horogr fija 

Džeza deja -  

Latviešu deja -  

V sturisk  deja -  

Modern  deja   + 

Sar kojumu deja   

Klasisk  deja   

Steps   

Hip-hops   

V sturisk s dejas   

Ritmika   

Somatisk s treni u 
metodes 

  

Džeza deja   

Visp r j  metodika 
/dejas m c šana 

 +   

Horeogr fija 
Dejas pasniegšanas 
metodika 

 +  

Dejas pasniegšanas 
pedago isk  prakse 

 +  
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A da a 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

p rbaud jumus) 

B 

da a 
(ierobež. 
izv les) 

 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s maģistra studiju programmas  
 

 
Horeogr fijas 
katedra 

Dejas kompoz cija  +   

 

Profesion l  ma istra 
studiju programma 

Horeogr fija   

Baletpedago ijas 
v sture un teorija 

 +  

Dejas m kslas stili 
un interpret cija 

 +  

Dejas treni a 
sist mas 

 +  

Deju m zikas 
literat ra 

 +  

Inov cijas dejas 
teorij  un metodik  

 +  

Inov cijas dejas 
literat r  

 +  

Laikmet g  deja  +  

Modern  deja   + 

Tautu deja   + 

Baletuzvedumu 

teorija un prakse 

  + 

Sar kojumu deja   + 

Uzvedumu 

veidošanas prakse 

  

Prakse 

 

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomrefer ta 
izstr de un 
aizst v šana 

 Valsts 

p rbaud
. 

 

Diplomdarba 

programmas 

sagatavošana un 
aizst v šana 

 Valsts 

p rbaud
. 

 

V sturisk  deja   + Sen  m zika 
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Visp rizglītojošo studiju kursu  katedras kompetence  studiju kursu īstenošan   
 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
 

B 

da a 
(ierobežot  

izv le) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l  bakalaura studiju programmas 

 

 

 

Visp rizgl tojošo studiju kursu  
katedra  

 

 

 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi M zikas v sture 
un teorija; 

Diri šana; 
Vok l  m ksla; 
Instrument l  
m zika; 
Kompoz cija; 
Horeogr fija 
Etnomuzikolo ija 

Ska u režija 

Latviešu valodas 
kult ra 

(lietiš ie raksti) 

+   

Ievads kult ras 
anal z  

+   

Uz m jdarb bas 
pamati  

(Darba tiesisk s 
attiec bas, 
Autorties bas un 
blakus ties bas, 
vides aizsardz ba, 
civil  aizsardz ba)) 

+   

Literat ras v sture +   

Uz m jdarb bas 
pamati 

(Projektu izstr des 
un vad šanas 
pamati) 

+   

M kslas v sture +   

Filosofija un est tika +   

Inform cijas 
tehnolo ijas 

  + 

Skatuves uzved bas 
kult ra 

  + 

 

Visp rizgl tojošo 
studiju kursu  

katedra  

 

 

Svešvalodu 
klase 

 

 

 

 

Svešvaloda 

(v cu, ang u, franču) 
+  + 

 

 

Visu bakalaura 

studiju progr. 

studenti, t.sk. 

Ska u režija 

Krievu valoda   + Visu bakalaura 

studiju progr. 

studenti, t.sk. 

Ska u režija 

Profesionālie studiju kursi 
Visp rizgl tojošo 
studiju kursu  

katedra  

 

Svešvalodu 
klase 

 

It u valoda + 

 

   

 

Vok l  m zika Ang u, v cu, franču 
valodas fon tika 

+   

Svešvalodu fon tika 

 

  + 

Franču valodas 
pamati 

+   Vok l  m zika 

V sturisk  m zika 

It u valodas pamati +   
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
 

B 

da a 
(ierobežot  

izv le) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Profesion l s/akad misk s maģistra studiju programmas  
 

Visp rizgl tojošo studiju kursu  
katedra  

 

 

Kult ras sociolo ija +    

M zika, 
Horeogr fija 

Kult ras projektu 
vad ba 

+   

Profesion l  eti ete +   

M sdienu m ksla   + 

M sdienu literat ra   + 

M zikas projektu 
vad ba 

  + 

Projektu 

menedžments 

  + Horeogr fija 

 

Visp rizgl tojošo 
studiju kursu  

katedra  

 

 

 

Svešvalodu 
klase 

 

 

Svešvaloda 
 

+ 

  M zika, 
Horeogr fija 

Ortoepijas pamati  

svešvalod s 
(ang u, v cu, 
franču, it u) 

  + M zika 

Horeogr fija 

Lietiš  franču 
valoda 

 +  Horeogr fija 

 

 

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A da a 
 

B 

da a 
(ierobežot  

izv le) 

C 

da a 
(br v s 
izv les) 

Doktorant ra 

Visp rizgl tojošo 
studiju kursu  

katedra  

 

 

Svešvalodu 
klase 

Svešvalodas  + + Doktora studiju 

programma 

 

 

Zin tnisk s p tniecības centra kompetence studiju programmu īstenošan  

ZPC veic fundament lus p t jumus M kslas zin tnes nozares Muzikolo ijas apakšnozar , 
realiz  Latvijai noz m gus m zikas kult ras att st bas projektus, k  ar  piedal s aktu lu 
zin tnisk s p tniec bas jaut jumu risin šan  un projektu stenošan  m zikas jom .  
         ZPC nodrošina saikni starp JVLMA stenotaj m izgl t bas programm m un zin tnisko 
darb bu m zikas un horeogr fijas jom , sekm  jauno zin tnieku, tai skait  ma istrantu un 
doktorantu iek aušanos nacion l  m zikas kult ras mantojuma apzin šan , m sdienu m zikas 
p tniec b , starpdisciplin ru p t jumu stenošan . 
       Vienojoties ar attiec gaj m katedr m, ZPC piedal s bakalauru, ma istru, doktora studiju 
programmu pilnveid  (jaunu studiju programmu, jaunu kursu izstr d , studij m nepieciešamu 
materi lu un m c bu l dzek u sagatavošan  u.tml.). 
 

 

 

 

 



848 

 

 

5. Studiju virziena stenošan  nepieciešam  m c bu pal gperson la raksturojums, nor dot 
t  uzdevumus studiju virziena un konkr tu studiju programmu stenošan . 
 

JVLMA m c bu pal gperson ls savas darb bas jom  ir augsti kvalific ts, visi darbinieki 
ir ieguvuši augst ko izgl t bu, intens vi piedal s savas profesion l s meistar bas pilnveid , ir 
apguvuši vai ar  apg st jaun ko tehnolo iju pielietošanu.  
  M c bu pal gperson ls ir apvienots strukt rvien b s, t s ir:  

Studiju programmu direkcija ir JVLMA strukt rvien ba, kas pl no, koordin  un kontrol  
studiju programmu stenošanas procesu, izveido, uztur un analiz  informat vo b zi par 
stud jošajiem, studiju programm m, studiju programmu apguves sasniegumiem, sadarb b  ar 
stud jošajiem, katedru un noda u vad t jiem nodrošina studiju programmu pašnov rt šanas 
zi ojumu izstr di, sekm  doc t ju t l kizgl t bu un profesion lo pilnveidi. 

Studiju programmu direkcijas ietvaros ir izveidotas 3 noda as (bakalaurant ra, 
ma istrant ra, doktorant ra). Noda a ir strukt rvien ba, kas izveidota stud jošo akad misk s 
darb bas organiz šanai vien  vai vair k s specializ cij s vai profilos. Noda as uzdevums ir 
organiz t un vad t stud jošo studiju procesu.  

Bibliot ka nodrošina stud jošos un doc t jus ar studiju programmas satura apguvei 

nepieciešamajiem m c bu l dzek iem (literat ra, nošu materi li, video un audio materi li) un citu 
inform ciju.   
         Inform cijas tehnoloģijas da a nodrošina atbilstošo studiju kursu apguvi ar nepieciešamo 
elektronisko tehnolo iju un inform cijas pieejam bu (e-studiju vide, interneta pieeja, datoru 

izmantošas pieejam ba patst v g  darba proces  u.c). 
Sporta centrs nodrošina stud jošajiem iesp jas nodarboties ar sportu 

 

 

6. Studiju virziena stenošan  iesaist t  akad misk  person la zin tnisk s p tniec bas vai 
m ksliniecisk s jaunrades biogr fijas Europass form t . 
 

Skaidrojums: 

Akad misk  person la zin tnisk s p tniec bas vai m ksliniecisk s jaunrades biogr fijas 
atrodas Person lda  un 2013./2014.akad misk  gada studiju virziena M kslas 
pašnov rt juma zi ojuma pielikum . 
 

7. Prakses l gumi vai t s personas izsniegtas izzi as, kas nodrošin s prakses vietas, k  ar  
prakses nolikumi. 

 

2015./2016.akad misk  gada laik  no 01.09.2015. l dz 06.06.2016. ir nosl gti 
33 pedago isk s prakses l gumi (inform cija sniegta saska  ar Pedago isk s prakses 
l gumu uzskaites žurn la datiem) Pedago isk s prakses l gumu kopskaits ir 225 

l gumi, kuru viens eksempl rs atrodas Studiju programmu direkcijas lietu 
nomeklat ras liet  Nr.03-26, otrs – prakses vietas izgl t bas iest d s.  

Inform cija par M ksliniecisk s prakses l gumiem ir sniegta studiju virz iena 

M kslas pašnov rt šanas zi ojuma par 2013./2014.akad misko gadu pielikum .  
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Nolikums par prakses darba organiz ciju J zepa Vītola Latvijas M zikas 
akad mij  

 

Apstiprin ts 

J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas 

2013. gada 6. febru ra Sen ta s d , protokols nr. 2 

1. Visp rīgie noteikumi 
Nolikums par prakses darba organiz ciju J zepa V tola Latvijas M zikas akad mij  
(turpm k tekst  – Akad mija) ir dokuments, kas reglament  k rt bu, k d  Akad mijas 
stenotaj s otr  l me a profesion l s augst k s izgl t bas programm s stud jošie 

ieg st praktisk s iema as. 
2. Prakses organiz šana 

2.1. Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, k  ar  
kompetences v rt juma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka  

studiju kursa apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstr d t  prakses darba 
programma. 

2.2. Studiju programmu ietvaros steno š das prakses:  
2.2.1. m kslinieciski radoš  prakse, t.sk. or estra prakse, ansamb u prakse, kora darba 
prakse, or estra/ansamb a darba prakse, koncertprakse, operdzied šanas prakse;  
2.2.2. muzikolo ijas prakse, t.sk. lektora prakse, redaktora prakse, publicistikas 
prakse, žurn listikas prakse, lauka p t jumu prakse, arh vu prakse;  
2.2.3. m zikas tehnolo iju prakse, t.sk. apska ošanas prakse, ska u ierakstu prakse, 
ierakstu produc šanas prakse;  
 2.2.4. pedago isk  prakse (bakalaura l meņa studiju programm s), asistenta prakse 

(ma istra l meņa studiju programm s). 

2.3. Par visu veidu prakses darba organiz šanu un norisi atbild katedru vad t ji, kuru 
kompetenc  ir nodota studiju kursa stenošana.  
2.4. Prakses var b t stenotas Akad mij  vai ar  rpus t s – cit s kult ras instit cij s 
vai izgl t bas iest d s.  
2.5. Prakses organiz cijai nepieciešamie oblig tie dokumenti, kuru  veidlapas prakses 

vad t js sa em Studiju programmu direkcij : 

2.5.1. Prakses l gums, ja prakse notiek rpus Akad mijas;  
2.5.2. pielikums pie Pedago isk s prakses l guma – pedago isk s prakses vad t ja 
iesniegums izgl t bas iest des vad t jam;  
2.5.3. Prakses darba programma (individu laj m nodarb b m – individu li izstr d ta 
katram semestrim, kolekt v s muzic šanas nodarb b m – muzic jošai vien bai prakses 
darba programma semestrim); individu laj m nodarb b m prakses darba programmas 
viens eksempl rs atrodas pie prakses vad t ja, otrs – pie studenta; 

2.5.4. Prakses p rskats (dienasgr mata), dokuments, kas atspogu o prakses darba 
programm  paredz to uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sast vda a.  
3. Prakses īstenošanas k rtība 

3.1. M kslinieciski radoš  prakse:  

3.1.1. saska  ar studiju kursa apraksta pras b m attiec g  katedra sast da 
m kslinieciski radoš s prakses pl nu, kas ir katedras darba pl na sast vda a;  
3.1.2. prakses pl na konkr tos datumus katedras vad t js saska o ar:  
1) JVLMA Koncertda u, ja prakse notiek Akad mij . Koncertda a pl notos prakses 
pas kumus re istr  Koncertu re istra gr mat , nodrošina prakses rekl mu, sa em no 
katedras vad t ja prakses pas kuma programmu, pavairo un nodrošina pas kuma 
organiz šanu un norisi. Programmas un citi rekl mas materi li glab jas Koncertda  
un, atbilstoši Akad mijas Lietu nomenklat ras pras b m, tiek nodoti glab šanai 
Akad mijas arh v ; 
2) kult ras vai izgl t bas instit cij m, ja prakses pas kumi notiek rpus Akad mijas. 
Š du radošo praksi  organiz  katedras vad t js sadarb b  ar konkr t s instit cijas 
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atbild go personu. Prakses informat vos un rekl mas materi lus katedras vad t js 
nodod Koncertda ai, kura veic prakses uzskaiti. Radoš s prakses darba rezult tus 
apspriež un nov rt  atbilstoš s katedras s d s un atbild gais doc t js stud još  prakses 
darba rezult tus – v rt jumu – ieraksta stud još  Sekmju lap ;  
3.2. Muzikolo ijas prakse:  
3.2.1. muzikolo ijas praksi pl no Muzikolo ijas katedras vad t js saska  ar studiju 
kursa apraksta pras b m, nodrošina studentus ar prakses vad t ju, ar prakses viet m 
vai akcept  praktikanta izv l tu prakses vietu, sagatavo prakses l guma nosl gšanu, 
kontrol  prakses norises kvalit ti; 
3.2.2. prakses doc t js sast da semestra prakses darba programmu katram studentam, 
prakses s kum  inform  studentus par prakses norises k rt bu un pras b m, vada 
praksi, kontrol  prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses 
p rskat , nov rt  prakses norises gaitu.  
3.3. M zikas tehnolo iju prakse: 
3.3.1. m zikas tehnolo iju praksi pl no M zikas tehnolo iju katedras vad t js saska  
ar studiju kursa apraksta pras b m, nodrošina studentus ar prakses vad t ju, ar prakses 
viet m vai akcept  praktikanta izv l tu prakses vietu, sagatavo prakses l guma 
nosl gšanu, kontrol  prakses norises kvalit ti; 
3.3.2. prakses doc t js sast da semestra prakses darba programmu katram studentam, 
prakses s kum  inform  studentus par prakses norises k rt bu un pras b m, vada 
praksi, kontrol  prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta  ierakstus prakses 

p rskat , nov rt  prakses norises gaitu.  
3.4. Pedago isk  prakse: 
3.4.1. pedago isk  prakse tiek stenota visp r j s vai profesion laj s/profesion l s 
ievirzes izgl t bas iest d s; 
3.4.2. saska  ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vad t js izstr d  pedago isk s 
prakses darba programmu katram studentam – praktikantam;  

3.4.3. atbilstoši pedago isk s prakses darba programm  noteiktajiem uzdevumiem, 
pedago isk s prakses vad t js nodrošina studentu ar prakses vietu vai akcept  studenta 

– praktikanta izv l tu prakses vietu, prakses s kum  inform  studentus par prakses 
norises k rt bu un pras b m, vada praksi, kontrol  prakses programmas uzdevumu 
izpildi un studenta ierakstus prakses p rskat , nov rt  prakses norises gaitu.  
3.5. Asistenta prakse:  

3.5.1. asistenta prakse galvenok rt tiek stenota Akad mij . Asistenta praksi steno 
saska  ar studiju kursa apraksta saturu uz otr  l me a profesion l s augst k s 
izgl t bas bakalaura studiju programmu b zes; 
3.5.2. asistenta prakses vad t js attiec gajam semestrim izstr d  asistenta prakses 
darba programmu katram ma istrantam;  
3.5.3. atbilstoši asistenta prakses darba programm  noteiktajiem uzdevumiem, 
asistenta prakses vad t js nodrošina ma istrantam asistenta prakses norises vietu un 
stud jošos, prakses s kum  inform  ma istrantus par prakses norises k rt bu un 
pras b m, vada praksi, kontrol  prakses programmas uzdevumu izpildi un ma istranta 
ierakstus prakses p rskat , nov rt  prakses norises gaitu.  
4. Prakses l guma nosl gšanas k rt ba: 
4.1. prakses l guma veidlapas parauga projektu atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumos M c bu prakses organiz cijas un izgl tojamo apdrošin šanas k rt ba 
formul taj m pras b m, izstr d  studiju programmu direktors, saska o to ar 
Akad mijas juristu un akad misk  darba prorektoru; 
4.2. prakses l gums tiek sl gts starp Akad miju un prakses vietu;  
4.3. prakses l guma projektu divos eksempl ros sagatavo prakses vad t js, paraksta to 
un iesniedz l gumu prakses vietas atbild g s personas parakst šanai, parakst to l gumu 
nodod Akad mijas studiju programmu direkcij ; 
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4.4. studiju programmu direktors re istr  prakses vietas atbild g s personas parakst to 
l gumu un nodod to  Akad mijas rektoram parakst šanai. Rektora parakst t  l guma 
vienu eksempl ru studiju programmu direktors ievieto Prakses l gumu uzskaites liet , 
otru l guma eksempl ru un kopiju nodod prakses vad t jam; 
4.5. prakses vad t js prakses l guma vienu eksempl ru (ori in lu) iesniedz prakses 
vietas atbild gai personai; 
4.6. prakses l guma satura strukt ra: 

l gum  nor da 

4.6.1. prakses nosaukuma veidu, l guma nosl gšanas vietu un datumu, sl dz ju puses 
– Akad miju, t s rektora person , prakses vietas instit ciju, t s vad t ja person , 
Akad mijas studiju kursa nosaukumu, prakses vad t ja amatu un v rdu, uzv rdu; 

4.6.2. l guma priekšmetu, prakses l guma m r i un uzdevumus;  
4.6.3. pušu pien kumus un ties bas: 
-Akad mija,  
- prakses vieta, 

- Akad mijas prakses vad t js. 
4.6.4. papildus nosac jumus; 
4.6.5. juridisk s adreses un sl dz ju pušu parakstus. 
 

8. Rakstiskas vienošan s ar iesaist to augstskolu vai koledžu par kop gas studiju 
programmas izstr di un stenošanu, ja studiju virzienam atbilst kop g  studiju programma. 
Kopīg s studiju programmas JVLMA neīsteno. 
 

9. Dokumenti, kas apliecina, ka kop g  studiju programma ir atz ta attiec gaj  rvalst  
noteiktaj  k rt b , ja studiju virzienam atbilst kop g  studiju programma, kura tiek 
stenota kop  ar rvalsts augstskolu vai koledžu. 

Kopīg s studiju programmas JVLMA neīsteno. 
 

10. Ja studiju virziens ir ticis akredit ts jau iepriekš, inform cija par iepriekš j  studiju 
virziena akredit cij  izteikto ieteikumu ieviešanas rezult tiem un konstat to tr kumu 
nov ršanu. 

Studiju virziens Mākslas ir akredit ts 2011./2012.akad misklaj   gad . 
Akredit cijas proces  11 studiju programmu īstenošana tika nov rt ta oti augsti, 
tr kumi netika konstat ti. 
 

11. Citi dokumenti p c augstskolas vai koledžas ieskatiem. 
 Studiju procesu reglament jošie iekš jie normatīvie dokumenti pieejami 
JVLMA m jas lap : www.jvlma.lv, sada a Dokumenti, apakšsada a Iekš jie 
normatīvie dokumenti.  
2017.gada 18.janv ra Sen ta s des l muma Par 2015./2016.akad misk  gada studiju 
virzienu un studiju programmu pašnov rt juma ziņojumu apstiprin šanu izraksts. 

 

http://www.jvlma.lv/
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