
  

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senāta informācija 
 

Par akadēmiskā personāla vēlēšanu rezultātiem 2019. gada 24. aprīlī 

 

 

1. Docenta amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle specializācijas Vijoļspēle studiju kursu docēšanai un 

profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika 

specializācijas Instrumentālā mūzika profila Vijoļspēle studiju kursu docēšanai /Stīgu instrumentu 

katedrā/ no 2019. gada 1. septembra uz 6 gadiem ir ievēlēts Sandis Šteinbergs 
 

2. Docenta amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle specializācijas Čella spēle studiju kursu docēšanai un 

profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika 

specializācijas Instrumentālā mūzika profila Čella spēle studiju kursu docēšanai /Stīgu 

instrumentu katedrā/ no 2019. gada 1. septembra uz 6 gadiem ir ievēlēta Diana Ozoliņa.  
 

 

3. Docenta amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Klarnetes spēle studiju kursu docēšanai 

un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas 

Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Klarnetes spēle studiju kursu docēšanai 

/Pūšaminstrumentu katedrā/ Koka pūšaminstrumentu klasē/ no 2019. gada 1. septembra uz 6 

gadiem ir ievēlēts Guntis Kuzma. 
 

4. Docenta amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Saksofona spēle studiju kursu docēšanai 

un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas 

Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Saksofona spēle studiju kursu docēšanai 

/Pūšaminstrumentu katedrā/ Koka pūšaminstrumentu klasē/ no 2019. gada 1. septembra uz 6 

gadiem ir ievēlēts Arvydas Kazlauskas.  

 
 

5. Docenta amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Vokālā mūzika apakšprogrammas 

Akadēmiskā dziedāšana specializācijas studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju 

programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Vokālā mūzika 

profilu Operdziedāšana, Kamerdziedāšana studiju kursu docēšanai /Vokālā katedrā/ no 2019. 

gada 1. septembra uz 6 gadiem ir ievēlēta Kristīne Gailīte. 
 

6. Docenta amatā Studiju virziena Izglītība un pedagoģija profesionālā bakalaura studiju 

programmas kora un mūzikas skolotāja specializācijas studiju kursu docēšanai /Mūzikas skolotāju 

katedrā/ no 2019. gada 1. septembra uz 6 gadiem ir ievēlēts Edgars Vītols. 

 

7. Docenta amatā profesionālā bakalaura studiju programmu Vokālā mūzika, Instrumentālā mūzika 

profesionālās darbības specializācijas profilstudiju kursu docēšanai (koncertmeistars – 

atskaņotājmākslinieks) un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla 

apakšprogrammas Mūzika studiju kursa Koncertprakse docēšanai /Koncertmeistaru katedrā/ no 

2019. gada 1. septembra uz 6 gadiem ir ievēlētas: 
 

Lelde Tīrele 

Elīna Bērtiņa-Petrauska 

 

8. Lektora amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Obojas spēle studiju kursu docēšanai un 

profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika 

specializācijas Instrumentālā mūzika profila Obojas spēle studiju kursu docēšanai 

/Pūšaminstrumentu katedrā/ Koka pūšaminstrumentu klasē/ no 2019. gada 1. septembra uz 6 

gadiem ir ievēlēts Egils Upatnieks. 
 



  

 

9. Lektora amatā profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 

apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Fagota spēle studiju kursu docēšanai un 

profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika 

specializācijas Instrumentālā mūzika profila Fagota spēle studiju kursu docēšanai 

/Pūšaminstrumentu katedrā/ Koka pūšaminstrumentu klasē/ no 2019. gada 1. septembra uz 6 

gadiem ir ievēlēts Jānis Semjonovs. 

 

10. Lektora amatā Studiju virziena Izglītība un pedagoģija un studiju virziena Mākslas profesionālā 

bakalaura studiju programmu (izņemot studiju programmas Instrumentālā mūzika specializāciju 

Klavierspēle) studiju kursa Klavierspēle docēšanai /Vispārējo klavieru katedrā/ no 2019. gada 1. 

septembra uz 6 gadiem ir ievēlēta Ilze Kundziņa. 
 

 

 

Informācijai! 

 Saskaņā ar nolikumu Par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 

akadēmiskā personāla vēlēšanu rezultāti stāsies spēkā ar nosacījumu, ka trīs darba dienu laikā netiks 

iesniegta apelācija par vēlēšanu rezultātiem.  

Apelācijas kārtību skatīt nolikuma Par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijā 5. punktā.  

 

Par iespēju saņemt pretendentu iesniegtos dokumentus, lūdzu, interesēties JVLMA Personāldaļā 
 

24.04.2019. 

 

Senāta priekšsēdētājs doc. Jānis Baltiņš 


