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Pārskats  

par veiktajām darbībām studiju virziena  

Izglītība, pedagoģija un sports 

pilnveidei 

2014./2015.akadēmiskajā gadā 

 

I. Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports 

raksturojums 

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

augstskolas kopējo attīstības stratēģiju 

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

apakšsadaļa Dokumenti)  

Izvērtējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk JVLMA) 

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

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

mērķi un uzdevumi atskaites periodā ir veikti profesionāli un  godprātīgi.  

Mūsu darba  rezultāti: 

 ir nodrošinātas studijas mūzikas izglītības zinātņu jomā divās studiju programmās, 

studiju programmās studējošajiem sekmēta arī mākslinieciski radošā darbība 

sagatavoti kvalificēti mūzikas nozares pedagogi -17 absolventi),  

 studijas ir veidotas nepārtrauktā saistībā un vienotībā ar notiekošajiem 

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

- mūzikas skolām, mūzikas vidusskolām, vispārējās izglītības iestādēm (docētāji ir 

akreditācijas komisiju pieaicinātie izglītības iestāžu darbības novērtēšanas eksperti, 

docētāji ir mūzikas vidusskolu valsts kvalifikācijas centralizēto eksāmenu komisijas 

priekšsēdētāji),   

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

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

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

-     profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, kuras ir iekļāvušās starptautiskajās 

organizācijās – Klavieru skolotāju asociāciju, stīgu instrumentu skolotāju asociāciju, 

dziedāšanas skolotāju asociāciju, Latvijas Koru asociāciju, Mūzikas skolotāju asociāciju, u.c. 

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

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

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

pienākumus diplomeksāmenos;  

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

veltītas JVLMA 95 darbības gadu jubilejai.  

Piemērojot pirmā rektora profesora Jāzepa Vītola iedibinātos un mūsdienu 

mākslinieciskajā, kā arī pedagoģiskajā praksē radoši attīstītos principus, iekļaujoties 

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

kultūras mantojumu. To apliecina īstenotie JVLMA mākslinieciski radošie projekti pasākumi 

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

 

 

 

 

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

perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts 

attīstības prioritāšu viedokļa 

     Pārskata periodā studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports ietvaros JVLMA īstenoja 

Eiropas ietvarstruktūras bakalaura līmeņa studiju programmas, nodrošinot mūzikas nozares 

pedagogu sagatavošanu Latvijas kultūras un kultūrizglītības institūcijām.  

 Sekmīgi īstenotas  divas profesionālās bakalaura  studiju programmas: 

 Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs 

Studiju programmu attīstības plānošānā JVLMA piemēro šādus pamatprincipus:  

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

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

veidā; 

- darba devēju prasības - sadarbība ar kultūrizglītības iestādēm nepieciešamo speciālistu skaita un 

kvalitātes nodrošināšanā;  

- studiju, mākslinieciskās jaunrades un  zinātnes vienotību;  

- iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, nacionālās kultūras mantojuma saglabāšana  un 

attīstība;  

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

- nodrošinot kvalitatīvas studijas mūzikas izglītības jomā, augsti kvalificētu mūzikas pedagoģijas 

speciālistu sagatavošanā, JVLMA piemēro starptautiskajā apritē sakņotas labas prakses piemērus, 

izmantojot mobilitātes iespējas, tiek pilnveidota un attīstīta akadēmiskā vide, studiju programmu 

satura apguves inovatīvās metodes, piesaistīti ārvalstu viesprofesori, sekmēta studiju vides 

internacionalizācija. 

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

radošo darbību un pētījumiem mākslas un pedagoģijas zinātnēs, sniedz augstākās izglītības iespējas 

kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem.  

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

mūzikas kultūras un kultūrvides attīstībā.  

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

kultūrpolitikas plānošanas dokumentā - KULTŪRPOLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2014. – 

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

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

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

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

konstruktīva un produktīva sadarbība ar kultūras un izglītības  institūcijām, profesionālajām 

nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām. 

2. Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta  kultūrizglītība;  

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

pilnveido pedagoģiski māksliniecisko meistarību, apgūst cita mācību priekšmeta mācīšanas 

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

kabineta noteikumiem JVLMA ir ieviesusi personu iepriekšējā izglītībā un profesionālajā darba 

pieredzē iegūto rezultātu izvērtēšanu un atzīšanu.  

3.  Konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas  

Konkurētspējīga mūzikas izglītība var būt tikai tad, ja tā ir kvalitatīva. Lai kultūrizglītība būtu 

kvalitatīva, ir nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi. Finanses nepieciešamas augstas raudzes 

akadēmiskā personāla piesaistei, infrastruktūras nodrošināšanai, pedagoģiskās prakses īstenošanai, 

mobilitātei un studiju procesa internacionalizāciju. Atskaites periodā valsts budžeta mērķdotācijas 

apmērs bija tikai 83% no Ministru kabineta noteikumos augstskolu finansēšanai noteiktās 

nepieciešamās summas, bet 2015.gadā tikai – 79%.  

4. Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība  

Lai nodrošinātu kultūras pakalpojumu pieejamību, JVLMA cieši sadarbojas ar vietējām 

pašvaldībām, vispārizglītojošām skolām, mūzikas skolām un visusskolām, organizējot pedagogu un 

studentu koncertus un koncertlekcijas.  Lai nodotu informāciju par iespējamajām studijām, 

uzņemšanas noteikumiem un prasībām, JVLMA organizē izbraukuma sesijas, kurās piedalās gan  
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JVLMA vadība, gan docētāji, gan studenti, prezentējot JVLMA radošos starptautiskos sasniegumus, 

sniedzot konsultācijas un   koncertus. 

      Lai nodrošinātu izglītības un kultūrpolitikas dokumentos izvirzīto mērķu un nosprausto 

uzdevumu īstenošanu, t.i. valstij nepieciešamo augstas klases profesionālo mūzikas pedagogu 

un kultūras darbinieku sagatavošanā, JVLMA sadarbībā ar Kultūras ministriju, nozares kultūras 

un izglītības institūcijām katru gadu izvērtē noteiktās kultūrvides attīstības prioritātes, prognozē 

darba tirgum nepieciešamo speciālistu skaitu un plāno valsts budžeta studiju vietu skaitu pa  

studiju programmām. Salīdzinot ar 2014.gada valsts budžeta vietu skaitu, profesionālajās 

bakalaura studiju programmās 2015.gadā valsts budžeta studiju vietu skaits ir palielinājies par 6 

studiju vietām no 23 uz 29 studiju vietām. Studiju vietu skaita palielinājums ir saistīts ar  

profesionālā bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs attīstību, 

īstenojot četru studiju gadu pilnu ciklu.  

     

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

devēju aptaujas rezultāti 

        Atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011. grozījumiem,  kas saistās ar 5.panta Augstskolu 

uzdevumi  kompetences paplašināšanu augstskolām, JVLMA vāc un analizē informāciju par 

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

absolventu nodarbinātības reģistrs.  

    2014./2015.akadēmiskā gada studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports  divas studiju 

programmas pabeidza 16 studējošie, no tiem:  par valsts budžeta līdzekļiem pabeidza 13 studējošie,  

par studiju maksu – 3 studējošie.   

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

- absolventi, kuri studēja par valsts budžeta līdzekļiem,  pedagoģisko darbu savā specialitātē  veic 8, 

bet kopā ar maksas studiju absolventiem pedagoģisko darbu veic 10 absolventi, darbā 

profesionālajos koros iesaistījušies divi absolventi, studijas turpina maģistrantūrā – 4 absolventi; 

  Iegūtās informācijas dati liecina par, ka: 

1) mūzikas skolotāji ir pieprasīti darba tirgū; 

2) JVLMA absolventi ir motivēti strādāt iegūtajās specialitātēs. 

    JVLMA pastāvīgi uztur kontaktus ar mūsu sadarbības partneru – kultūras un kultūrizglītības 

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

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

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

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

izglītības radošajos projektos. Lielākais vairākums docētāji ir nodaļas studentu esošie vai 

potenciālie darba devēji.  

JVLMA studentiem, kuri apgūst mūzikas pedagogam nepieciešamās profesionālās 

zināšanas un prasmes, studiju programmu ierobežotās izvēles daļā ir dotas iespējas apgūt citu 

mācību priekšmetu pedagoģiskos studiju kursus, kas dod tiesības strādāt par pedagogiem 

profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās. Šāda pieeja nodrošina Latvijas 

kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atjaunotni, triju izglītības pakāpju (mūzikas 

skolas – mūzikas vidusskolas – Mūzikas augstskola (JVLMA) izglītības programmu satura 

pēctecību, apdāvinātāko un spējīgāko  mūziķu atlasi studijām augstskolā, pedagoģiskās un 

mākslinieciskās prakses mērķtiecīgu organizāciju, inovatīvo metožu  ieviešanu izglītības procesā  

(JVLMA sistemātiski organizē ārvalstu augstskolu profesoru meistarklases, kurās profesionālās 

meistarības pilnveides nolūkā piedalās visu kultūrizglītības iestāžu pedagogi). Līdztekus 

vispārējās izglītības iestādēm Latvijā darbojas vairāk ne kā 150 kultūrizglītības iestādes, kas 

mūsu absolventiem paver plašas iespējas savienot māksliniecisko darbību ar pedagoga darbu, 

tādejādi sekmējot viņu sociālās garantijas.    
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1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

 

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

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

 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses 

JVLMA vārds lielā daļā Latvijas 

sabiedrības tiek asociēts ar kvalitatīvu 

izglītību, nozīmīgu mākslinieciski radošu 

darbību un nopietnu pētniecību.  

JVLMA sniedz Latvijā visplašāko 

piedāvājumu mūzikas pedagoģijas studiju 

un pētniecības jomu daudzveidības ziņā. 

Studijas JVLMA ir saistītas ar mūziķu 

izglītošanu, kā arī ar  pētniecisko darbību. 

JVLMA strādā Latvijas izcilākie mūziķi, 

mūzikas zinātnieki, mūzikas pedagoģijas 

pārstāvji. 

Stabils studiju programmu pieprasījums.  

Ir plašas mobilitātes iespējas, attīstās 

internacionalizācija. 

JVLMA radoša sadarbība ar kultūras un 

izglītības institūcijām, pašvaldībām, 

profesionālajām nevalstiskajām 

organizācijām. 

 

 

Iespējas 

Attīstīt izcilību kultūrizglītībā un sekmēt kultūras 

speciālistu konkurētspēju. 

JVLMA savā darbībā ir autonoma, ir tiesīga 

patstāvīgi izlemt daudzus savas attīstības 

jautājumus. 

JVLMA ir tiesīga rīkoties ar īpašumiem 

Satversmes noteikto uzdevumu izpildes labā.  

JVLMA var izmantot dažādas sadarbības formas 

ar sociālajiem partneriem un saviem 

absolventiem, kuri pārstāv sociālo partneru 

intereses, nodrošinot resursus attīstībai, 

pieprasījumu pēc speciālistiem – mūziķiem, 

mūzikas pedagogiem, pētniekiem. 

   JVLMA mācībspēki un pētnieki sadarbojas un 

nereti sniedz lielu ieguldījumu citu kultūras 

institūciju darbā Latvijā un ārvalstīs.  

JVLMA personāls piedalās valsts un pašvaldību 

institūciju darbā. 

JVLMA var sniegt mūzikas pedagoģijas izglītību 

par valsts budžeta līdzekļiem lielam studentu 

skaitam,  nodrošinot studiju iespējas personām arī 

par studiju maksu. 

Radīt labvēlīgus apstākļus privātā finansējuma 

piesaistei kultūras mantojuma saglabāšanai, 

tālāknodošanai un radošā procesa atbalstam.  

 

Vājās puses 

Valsts finansējums, kuru JVLMA gūst 

savas darbības nodrošinājumam (rēķinot 

uz vienu studējošo), ir būtiski 

nepietiekams.  

Materiāli tehniskā bāze ir jāatjauno, tā ir 

būtiski novecojusi,  bieži vien aprīkojums 

ir nepiemērots, tikai daļēji atbilst studiju 

programmu kvalitatīvai apguvei.  

JVLMA akadēmiskā personāla zemais 

atalgojums nestimulē radošu vidi un 

konkurenci, akadēmiskā personāla 

atjaunošanās ir lēna. 

JVLMA akadēmiskā un pārvaldes darba 

kvalitātes vadības sistēma tikai daļēji 

nodrošina funkciju pietiekami efektīvu 

izpildi.  

 

 

Draudi 

Nepietiekama finanšu ieguldījuma rezultātā 

samazināsies visu veidu resursi - tālāk novecos 

JVLMA akadēmiskais un pētniecības potenciāls, 

kas izraisīs arī studiju kvalitātes pazemināšanos.  

Akadēmiskās vides un darba zemās samaksas dēļ 

JVLMA zaudēs personālu, vispirms jau tos 

personāla pārstāvjus, kuri var pretendēt uz labāku 

nodrošinājumu radoši mākslinieciskajā vidē vai 

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

telpā: 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses 

JVLMA ir partneri un sadarbības līgumi 

visā pasaulē. 

JVLMA pasaulē  ir pazīstama ar tās 

personāla  augstu māksliniecisko, radošo, 

akadēmisko un zinātniski pētniecisko 

līmeni.   

JVLMA potenciālu kopējā Eiropas 

izglītības telpā apliecina JVLMA 

docētāju un studējošo sasniegumi 

starptautiskajos projektos, pieprasījums 

Eiropas valstu darba tirgū.  

JVLMA trīspakāpju akadēmiskās 

izglītības sistēma (bakalaurs, maģistrs, 

doktors) ir salīdzināma ar ES valstu 

izglītības sistēmām. Tiek izmantotas 

kredītpunktu pārneses iespējas, vienotais 

diploma pielikums. 

Piešķirtie grādi un kvalifikācijas tiek 

atzītas ES valstīs.  

Iespējas 

Iekļaušanās Eiropas vienotajā izglītības un 

pētniecības telpā sekmē visa veida resursu, tai 

skaitā arī pētnieku un studentu, piesaisti no ES un  

visas pasaules. Sakarā ar vecuma ierobežojuma 

atcelšanu ir labvēlīgi apstākļi latviski runājošo 

pensionēto akadēmisko spēku reemigrācijai. 

Iepriekšējos gados izveidojušies JVLMA 

mācībspēku starptautiskie sakari ir pamats tālākai 

sadarbībai un to sekmējošu finanšu resursu 

piesaistei. 

 

Laikā, kad ES kopējās izglītības telpā vērojams 

pieaugošs finansējuma deficīts, JVLMA unikālā 

pieredze, darbojoties daļēji valsts, daļēji 

izglītības tirgus pieprasījuma regulētas 

augstskolas statusā, var sekmēt papildu resursu 

piesaisti. 

Vājās puses 

JVLMA studijas un pētniecības darbs ir 

orientēts pārsvarā uz Latvijas tirgus 

pieprasījumu. 

JVLMA ir mazs ārzemju pastāvīgo 

studentu un viesprofesoru skaits. JVLMA 

personālam nereti nav pietiekamu 

svešvalodu zināšanu, lai aktīvi darbotos 

starptautiskajā akadēmiskajā apritē. 

Samērojot ar ES valstu vidējiem 

rādītājiem, JVLMA akadēmiskā darba un 

īpaši pētniecības finansējums ir 

nepietiekams.  

Draudi 

Aizplūstot pētniekiem un mācībspēkiem, 

nepiesaistot līdzekļus infrastruktūras attīstībai, 

JVLMA nespēs nodrošināt Eiropas vienotās 

izglītības telpai atbilstošu izglītību bakalaura, 

maģistra un doktora studiju līmenī un zaudēs 

konkurētspēju.  

Neveltot pienācīgu uzdevumu personāla, vadības 

sistēmas un infrastruktūras pilnveidošanas 

jautājumiem, JVLMA nebūs spējīga konkurēt ar 

citām augstskolām vienotajā Eiropas 

akadēmiskajā apritē ne studentu, ne personāla, ne 

pētījumu un attīstības projektu piesaistē.  

Nespējot īstenot savas attīstības redzējumu, 

JVLMA nebūs spējīga konkurēt ar 

starptautiskajiem izglītības tirgus aģentiem pašu 

mājās.  

Norobežojoties no Eiropas un pasaules 

akadēmiskās aprites, nesamērojot savu devumu 

un potenciālu ar starptautiskajiem kritērijiem, 

JVLMA pārvērtīsies par pašpietiekamu, citur 

nepazīstamu nomales augstskolu. 
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1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 

Studiju virziena pārvaldība ietilpst JVLMA visu sfēru darbības pārvaldības struktūrā  

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

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

šķīrējtiesa. 

      JVLMA personāla augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos 

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

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

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

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

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

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

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

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

      Satversmes sapulce darbojas, pamatojoties uz Satversmes sapulces apstiprināto nolikumu. 

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

noteikumus visām akadēmijas darbības jomām, piedalās Satversmes sapulces apstiprināto darbības 

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

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

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

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

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

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

darbību reglamentē Satversmes sapulces apstiprināts nolikums. 

        JVLMA augstākā amatpersona ir rektors. Rektors īsteno akadēmijas vispārējo administratīvo 

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

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

Ministru kabinets.  

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

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

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

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

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

ekonomisku un mērķtiecīgu izmantojumu.  
 

     Akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par JVLMA Satversmē noteikto akadēmisko 

brīvību un tiesību ierobežojumiem izskata un pieņem atbilstošus lēmumus JVLMA Akadēmiskā 

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

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

Akadēmijas administratīvā personāla pārstāvji, bet studējošo pašpārvalde ievēlē divus studējošo 

pārstāvjus. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus izpilda administrācija. 
 

     Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports studiju programmu stratēģisko vadību, studiju 

programmu vadības darba pārraudzību un kontroli nodrošina  akadēmiskā darba, zinātniskā un 

radošā darba, kā arī administratīvi saimnieciskā darba prorektors. 

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

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

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

docētāju tālākizglītību un profesionālās meistarības pilnveidi. Studiju programmu direkcija strādā 

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

bibliotēka, Koncertdaļa.  

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

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

pamatvienība, kura pārstāv apstiprināta studiju virziena noteiktu apakšprogrammu specializāciju vai 

profilu un apvieno katedras kompetencē nodoto studiju kursu īstenošanā iesaistīto akadēmisko 

personālu, pieaicinātos mācībspēkus un studējošos. 

Profesionāli atšķirīgu specializāciju vai profilu studiju kursu īstenošanas vadībai var būt 

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

Katedras galvenais uzdevums ir veidot akadēmijas mērķiem un līmenim atbilstošas programmas 

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

studiju kursu attīstību. 

Katedras darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums. 

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

mantojuma saglabāšanu, izpēti, zinātnieku iekļaušanos mūsdienu mūzikas pētniecībā, 

starpdisciplinārus pētījumus. Zinātniskās pētniecības centra darbību reglamentē Senāta apstiprināts 

nolikums. 

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

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

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

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

darbiniekiem, partneriem un draugiem ārzemēs. 

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

bibliotēku asociācijas locekle.   

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

ierakstu nodaļa un klausītava. 

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

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

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

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

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

klausītāju aprindām.  
 

Studiju virziena pētnieciskās darbības konsultatīvo pārvaldību veic akadēmijas Zinātniskā 

padome, Profesoru padome un Doktorantūras padome.  

Zinātniskā padome veido akadēmijas pētnieciskās darbības stratēģiju un veic organizatorisko 

darbu JVLMA zinātniskās pētniecības vadīšanā. Zinātniskā padome risina ar akadēmijas 

doktorantūru un akadēmiskā personāla zinātnisko darbību saistītus jautājumus. 

     

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

reflektantu kompetenci iestājpārbaudījumos vērtē Iestājpārbaudījumu komisijas. 

Uzņemšanas komisijas un Iestājpārbaudījumu komisiju sastāvu apstiprina rektors ar rīkojumu.  
 

Studijās iegūstamos grādus un profesionālās kvalifikācijas JVLMA ir tiesības piešķirt: 

Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports Valsts pārbaudījumu komisijai  

- profesionālo bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā un atbilstošu skolotāja piektā līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju  
 

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

institūcijās pārstāv studējošo pašpārvalde. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības 

līdzdarboties JVLMA lēmējinstitūcijās, saņemt informāciju no jebkuras amatpersonas jautājumos, 

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

Senātā ir obligāti visiem studējošajiem. 
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1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums 

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

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

izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu 

abonēšanai:  

   JVLMA finanses ir Finanšu daļas  pārvaldībā.  

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

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

   JVLMA finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem katru gadu 

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

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

    Ievērojot demokrātiskās vadības principus, nodrošinot JVLMA finanšu un materiālo resursu 

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

līdzekļu sadales jautājumus, JVLMA darbojas Finanšu koleģiālās vadības komisij. 

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

cilvēkresursu ieguldījumu, paveiktais lielā mērā turpmāk atvieglos ikgadējo inventarizāciju 

veikšanu, kā arī nodrošinās precīzāku materiālo vērtību uzskaiti akadēmijā. 

 JVLMA ieņēmumi  

Pašu ieņēmumi  
2013 

Fakts 

2014 

Fakts 

Samazinājums 

vai 

palielinājums 

 

% 2015 Plāns 

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

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

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

Ieņēmumi no biļešu 

realizācijas  5 431 

11 523 6 092 53% 

10 395 

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

STUDIJU MAKSA 

Studiju maksa 

2013./ 2014.ak.g. 

studijas 

uzsākušajiem 

Studiju maksa 

2014/ 2015.ak.g. 

studijas 

uzsākušajiem 

Pieaugums 

EURO % 

232 852 252 434 19 582 7.75 

Dotācija 

   
2014.gads 

EURO 

Papildus finansējums ventilācijas 

izbūvei JVLMA lielajā zālē 
105 903 

DOTĀCIJA 

Dotācija 

2013 

Dotācija 

2014 

Pieaugums 

EURO % 

2 354 595 2 521 429 166 834 7 
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Papildus finansējums no valsts budžeta 2014. gadā:  

105 903 Euro ventilācijas izbūvei JVLMA Lielajā zālē, 

darbi pabeigti. 

   

Ieņēmumu izmaiņas: 

Autostāvvietas nomas ieņēmumu samazinājums ir sakarā 

to, ka beidzās divi īres līgumi par vienu stāvvietu un 

garāžu (2015. gadā līgumi atjaunoti). 

Palielinājušies būtiski ieņēmumi par biļešu realizāciju, 

sakarā ar koncertu daudzuma palielināšanos un biļešu 

cenas izmaiņām. 

Palielinājušies ieņēmumi par instrumentu īri. Vairāk 

tiek izīrēti mūzikas instrumenti ārējiem lietotājiem, kas ir būtiski dārgāk cenas ziņā, salīdzinājumā 

ar īres maksu pašu studentiem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inovāciju projektus, pētniecību un radošo darbu. 

      JVLMA izdevumi 

 

2013. gads 

EURO 

Fakts 

2014. gads 

EURO 

Fakts 

Samazinājums 

vai 

palielinājums 

Atalgojums +VSAOI 2 080 547 2 368 087 287 540 

Preces un 

pakalpojumi 
358 478 399 762 41 284 

Kapitālie izdevumi 127 539 126423 -1 116 

Stipendijas 203 186 229 170 25 984 

Studentu padomes 

izdevumi 
11 773 12 607 834 

Kopā 2 781 524 3 136 049 354 525 

 

2014. gads 

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

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

Dotācija 

2014 

Dotācija 

2015 

Pieaugums 

EURO % 

2 521 429 2 521 429 0 0 

Atalgojums+VS

AOI 

77% 

Preces un 

pakalpojumi 

13% 

Kapitālie 

izdevumi  

2% 

Stipendijas 

8% 

Studentu 

pašp.izdevumi 

0.5% 

Atalgojums +VSAOI Preces un pakalpojumi Kapitālie izdevumi

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

ieņēmumiem) 

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

papildfinansējums no Kultūras ministrijas. 

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

studentiem 

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

par 18. gadiem, sarūpēta dāvaniņa. Kopējā izdevumu summa 500 EUR, kas segti no Pašu 

ieņēmumiem. 

   No JVLMA pašu ieņēmumiem tiek līdzfinansēts atalgojums Zinātniskā centra darbiniekiem 

un pilnībā finansēts Zinātniskā centra vadītāja atalgojums. No IZM saņemtais bāzes 

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

         Bibliotēkas apmeklētājiem šajā studiju gadā bija pieejamas trīs abonētās datubāzes – 

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

kuras Latvijas augstskolas saņēma Akadēmiskā tīkla ietvaros. Bibliotēkas lietotājiem tika 

nodrošināta iespēja izmēģināt piecas datubāzes. Datubāzes pieejamas JVLMA IP adrešu 

diapazonā. 

 

1.6.2. Studiju virzienā iesaistītā augstskolas akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā 

atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 

             Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports studiju programmas  īstenoja  augstas 

kvalifikācijas akadēmiskais personāls. 

             Izvērtējot akadēmiskā personāla zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas, 

Senāta sēžu protokolus, kuri atspoguļo akadēmiskajā amatā ievēlēšanai personas iesniegtos 

dokumentus, vēlēšanu procesu un rezultātus, akadēmiskā personāla pašnovērtēšanas ziņojumus, 

studējošo darba rezultātus un studējošo atsauksmes,  katedru vadītāji atzīst, ka akadēmiskā 

personāla kvalifikācija atbilst struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai. 

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

sadarbībā ar katedru vadītājiem, studējošajiem un māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 

izanalizēja docētāju darba kvalitāti, izvērtēja  izglītojošās darbības sasniegumus, kā arī 

māksliniecisko un pētniecisko darbību, sastādīja nepieciešamo akadēmisko amatu sastāvu, 

skaitu un iesniedza  Senātam apstiprināšanai.  

      Akadēmiskā personāla kvalitatīva sastāva nodrošināšanai, personāla vēlēšanām ir 

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

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

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

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

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

kolēģi. Izvērtējot ievēlētā docētāju sastāva iepriekšējo sadarbību ar JVLMA, jāsecina, ka 

akadēmiskajos amatos ir ievēlēti vairāki docētāji, kuri kā pieaicinātie mācībspēki ar augsti 

profesionālu un radošu pieeju jau strādāja JVLMA. Studiju darba kvalitātes uzturēšanai, tai 

skaitā arī konkurences veidošanas procesam, bija pieaicināti stundu mācībspēki un uz 

īslaicīgiem līgumiem strādājošie docētāji no citām mākslinieciskajām institūcijām. JVLMA 

izmantoja iespējas arī starptautiski atpazīstamu speciālistu piesaistei.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

JVLMA docētāju raksturojošie dati 

 

 

 

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

materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām 
JVLMA informācijas avoti un materiāltehniskais nodrošinājums 

      Par materiāltehnisko nodrošinājumu JVLMA atbildīgā ir Saimniecības daļa 

Joprojām akūts ir jautājums par instrumentārija atjaunošanu.  

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

aprīkotas ir lekciju, lielo grupu, mazo grupu un  individuālo nodarbību telpas, no tām desmit klasēs 

atrodas divas klavieres vai flīģeļi.  

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

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

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

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

     JVLMA ir nodrošinājusi studējošajiem mūzikas instrumentu remonta iespējas, mūzikas 

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

       

 

134; 46% 

5; 2% 

107; 57% 

8; 3% 4; 2% 

Docētāju skaits 
2014./2015.akad.g. 

akadēmiskais personāls pētnieki

pieaicinātie docētāji emeritus profesori

viesdocētāji

profesori; 
20; 14% 

asociētie 
profesori; 25; 

17% 

docenti; 27; 
18% 

lektori; 58; 
44% 

asistenti; 2; 3% 
pētnieki; 5; 4% 

JVLMA akadēmiskā personāla amatu 
īpatsvars  
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JVLMA IT daļas atskaites periodā būtiskākās norises:  

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

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

periodā ieviesti 10 jauni studiju kursi 

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

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

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

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

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

30%, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem 

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

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

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

Nepieciešamības gadījumā tiek sniegts atbalsts - uzstādīšana, programmu savietojamība, 

konsultācijas. 

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

studentiem 100% , dažādu lietotāju grupu izveide un lietotāju piesaiste 

II – Programmatūras un sistēmu atjaunināšana studiju gada laikā 

1. Grāmatvedības sistēmas HORIZON atjauninājumi lietotāju datoriem,  

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

datoriem, 

3. Multimediju failu atskaņošanas  programmatūra PRO VJ iegāde, 

4. Tiek veikta regulāra svītrkodu drukāšana tai skaitā: 

a.  JVLMA bibliotēkas vajadzībām 

b. Personu apliecībām 

c. Inventāram un pamatlīdzekļiem 

5. Darbs pie telpu izmantošanas organizācijas programmatūras sistēmas abonēšanas un 

apkalpošanas iepirkuma. 

IV – IT daļas pārziņā nonākušas jaunas tehnikas vienības: 

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

lietošanā no IZM  jaudīgs DELL serveris  ZPC vajadzībām 

2. Austiņas lietotājiem, TV monitors baletzālei, 

3. Iegādāta miltimediju tehnika un aprīkota 309.  

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

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

rektorātam 

6. Svītrkodu lasītājs inventarizācijas procedūru veikšanai 

    Bibliotēkas darbība  

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

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

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

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

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

ielīmēta visos dāvinātajos eksemplāros. Informācija par jaunieguvumiem tiek publicēta katru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

augstskolas saņēma Akadēmiskā tīkla ietvaros. Bibliotēkas lietotājiem tika nodrošināta iespēja 

izmēģināt piecas datubāzes. Datubāzes pieejamas JVLMA IP adrešu diapazonā. 

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

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

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

     Studiju virziena metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums atbilst studiju 

programmās apgūstamo profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. 5.līmeņa profesiju 

standartos formulētām kompetences nodrošināšanas prasībām,  akreditēto studiju programmu 

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

prasībām nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku, Ugunsdrošības noteikumu 

prasībām, u.c. 

 

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

pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā 

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

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

institūciju finansētajos projektos pārskata periodā 

(Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, 

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

virziena pašnovērtējuma pielikumi – pielikums Nr.3). 
 

         Zinātniskā pētniecība ir viens no JVLMA darbības pamatvirzieniem, priekšplānā izvirzot 

mūzikas pedagoģijas dažādo izpausmju detalizētu izpēti teorētiskā, vēsturiskā un sociālās nozīmības 

uztveres kontekstos. Sekmīga pētniecības procesa nodrošināšanai JVLMA darbojas Zinātniskās 

pētniecības centrs, akadēmijas Zinātniskā padome, Doktorantūras padome, Promocijas padome un 

Muzikoloģijas katedra. Dažādu pētījumu rezultāti tiek apkopoti zinātniskos semināros un 

konferencēs, publicēti dažādos izdevumos, kuru vidū viens no nozīmīgākajiem ir periodiskais 

izdevums Mūzikas akadēmijas raksti. Šī izdevuma mērķis ir iesaistīt zinātnisko pētījumu veikšanā 

gan pieredzējušus akadēmijas docētājus un pētniekus, gan topošos zinātniekus no bakalaura, 

maģistra un doktora studiju programmām. 

Atbildīgā amatpersona par akadēmijas zinātniskās pētniecības darba stratēģiju, izvirzīto mērķu 

īstenošanu un sasniegto rezultātu kvalitāti ir zinātniskā un radošā darba prorektors, kurš vada 

Zinātnisko padomi un Doktorantūras padomi, doktora studiju programmu, un kura tiešā vadībā 

strādā Zinātniskās pētniecības centra vadītājs. Kopš 2008. gada prorektora amata pienākumus pilda 

Dr. art. profesore Anda Beitāne. 

JVLMA pētniecības mērķi ir sekojoši: 

1) pētījumi (materiāli) topošajai Latvijas mūzikas vēsturei; 

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

dzīvojošu cittautu kopienu tradicionālā mūzika); 

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

Eiropas klasiskā mantojuma analīze; 

4) muzikoloģiskie starpnozaru pētījumi. 

Visos pētījumu virzienos veikto darbu mērķis ir:  

Uz zinātnisko pētījumu rezultātiem balstītu priekšlikumu sagatavošana politikas un programmatisko 

dokumentu pamatnostādnēm.  

Sabiedrības informēšana par jaunākajām zinātniskajām atziņām un pētījumu rezultātiem. 

Zinātnisko pētījumu transformēšanas iespēja jaunu mācību materiālu izstrādē visu mūzikas 

izglītības līmeņu vajadzībām. 

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

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

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

formāta publikācijās, starptautiskajās datubāzēs un sasniegumu apmaiņas formātos (starptautiskās 

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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konferencēs, semināros u.c.). Tiek nodrošināta JVLMA ZPC pamata izdevuma – periodiskā 

zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas akadēmijas raksti izdošana (vidēji 2 izdevumi gada laikā), 

iesaistot tā izveidē gan Latvijas, gan ārzemju speciālistus un cenšoties maksimāli iepazīstināt ar tajā 

atspoguļotajiem pētījumiem starptautisko interesentu auditoriju. Dažādu virzienu projektu izstrādē 

JVLMA ZPC sadarbojas ar citām zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārzemēs, līdztekus bāzes 

finansējumam piesaistot finansējumu no valsts grantu projektiem, Eiropas Savienības 

struktūrfondiem un citiem avotiem. 

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

JVLMA 95 darbības gadu jubilejai.  

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

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

centušies saglabāt un tālāk attīstīt nacionālās mūzikas kultūras mantojumu.  

To apliecina: 

    Zinātniski pētnieciskā darbība 

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

doktora grāda (Dr.art) iegūšanai muzikoloģijā: 

IEVA GINTERE promocijas darbs „Konceptu mūzika latviešu jaunākās paaudzes komponistu 

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

GUNTARS PRĀNIS promocijas darbs „Rīgas misāles dziedājumi viduslaiku Eiropas gregorisko 

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

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

Dr.phil. Mārtiņš Boiko. 

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

vadītājs prof. Dr.phil. Mārtiņš Boiko. 

JĀNIS PETRAŠKEVIČS promocijas darbs „Daudzdimensionalitāte 20. gadsimta otrās puses 

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

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

2) JVLMA Zinātniskās pētniecības centra pētnieku veikums: 

8 nozīmīgākie projekti, no tiem: 

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

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

attiecības 19. un 20. gadsimtā  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

materiālu publikācijas izdošanai starptautiskā zinātnisko rakstu krājumā 2015. gadā.  

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

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

paradigmu meklējumi.  

       Projekta mērķis – pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas akadēmijas 

raksti vienpadsmitajam laidienam un citu zinātnisko publikāciju izstrādei, piesaistot akadēmisko 

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

sagatavotas 11 zinātniskās publikācijas. 

      Zinātniskās pētniecības centra pētnieki piedalījās JVLMA Otrajā starpdisciplinārajā konferencē 

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

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

- JVLMA ZPC izstrādāja priekšlikumus LR Kultūras ministrijai, kā arī projektu atbalstam VKKF 

mērķprogrammā „Latvijai – 100”.  
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      VKKF  piešķirto līdzekļu ietvaros (piešķīrums 2015. gadam) tiek gatavota  JVLMA vēstures 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tiem: 

- Sadarbība ar Daugavpils Universitāti: ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenču rīkošana un 

starptautiskā zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 

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

Jaunslaviete, Jānis Kudiņš, Ilma Grauzdiņa. 

- Sadarbība ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu: projekts Humanitāro zinātņu virtuālā 

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

izstrāde. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums. Projektā piedalās Baiba Jaunslaviete.  

- JVLMA ZPC pētnieku iesaiste Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas Stratēģisko pētījumu centra 

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

sagatavošana, recenzēšana)  – Ilma Grauzdiņa.  

ZPC darbinieku 10 nozīmīgākās zinātniskās publikācijas, no tām:  

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

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

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

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

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

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

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

akad.apgāds Saule, 440 lpp.  

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

starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli Māksla un mūzika kultūras diskursā 

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

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

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

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

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

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

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

Latvia. October 20-24, 2014.; 

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

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

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

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

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

oktobris;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mijiedarbība māksliniecisko projektu īstenošanā nodrošina profesionālās pārmantojamības un 

tālākās attīstības iespējas.   

        Katedru docētāju intensīvā radošā darbība ir viens no galvenajiem docētāju   

profesionalitātes apliecinājumiem, kas būtiski ietekmē docēšanas līmeni un kvalitāti. 

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

ka tās izpaudās dažādās jomās. 

JVLMA mākslinieciski radošo projektu īstenošana (koncertdarbība) 

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

No tiem koncertsarīkojumi – 285 

Starptautiskie konkursi, festivāli, konferences 

/augstākais līmenis /4 pasākumi 

Jāzepa Vītola 5. kordiriģentu un Jāzepa 

Vītola 4. vokālistu konkurss;  

mūsdienu mūzikas festivāls deciBels; 

ECTA konference un starpt. stud. 

kameransambļu festivāls 

Orķestra koncerti   (SO, PO, NBS) 15 

Kamermūzikas koncerti   (īpašas 

programmas) 

3 

Senās mūzikas koncerti (īpašas programmas) 6 (BACH) 

Tradicionālās mūzikas koncerti  3 

Vokālās mūzikas koncerti (īpašas 

programmas) 

2 

Kora mūzikas koncerti (īpašas programmas) 3 

Džeza mūzikas koncerti (t.sk. Džeza 

pēcpusdienas) 

9 

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

Ērģeļmūzikas koncerti (īpašas programmas) 3 

Koncerteksāmeni (arī diplomeksāmeni) 67 

Konkursi 12 

Klaviermūzikas koncerti 4 

Operas (operu fragmenti) 4 

Koncerti ārpus JVLMA 18 

Prezentācijas 1 

Atklātās lekcijas, semināri, tikšanās 23 

Individuālās meistarklases  

Piemiņas vai atceres  koncerti 54 

Jubileju koncerti  4 

Promocijas darbi 5 

Īpašie pasākumi/ Intensīvie starptautiskie 

projekti 
 

6 

JVLMA VISNOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI:  

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

simfoniskās mūzikas koncerts. JVLMA simfoniskā orķestra sezonas atklāšana  

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

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

01.11.2014. LU  JVLMA Kordiriģēšanas katedrai  - 70 

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

pasniegšanas ceremonija un koncerts 

03. – 06.02.2015. JVLMA  JVLMA Mūsdienu mūzikas festivāls deciBels 

17.02.2015.  21. konkurss Yamahas stipendija 2015  

10.03.2015.  XXIII konkurss JVLMA labākais studentu kameransamblis 

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

07.un 08.04.2015.  Melngalvju brālības kamermūzikas programmu konkurss 

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

meistarklases un 36. starptautiskais mūzikas augstskolu studentu kameransambļu festivāls 

13.04. – 18.04.2015.  6. starptautiskais Rīgas Brass simpozijs 

 

 

Studējošo iesaistīšana pētnieciskos projektos 

 Studentu pētniecisko aktivitāšu sekmēšanai studenti tika rosināti piedalīties konferencēs, 

sniegtas konsultācijas referātu sagatavošanai  un rakstu publicēšanai.  

           Mērķtiecīgi bija izvēlētas bakalauru diplomreferātu tēmas, kas realizētas labā līmenī. 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs studentiem 

aizstāvēšana notika 2015. gada 11.maijā.  

 

Bakalaura diplomreferātu saraksts 2014./2015. akadēmiskajā gadā:     

N. 

p.k. 

 

Studenta vārds, 

uzvārds 

 

Diplomreferāta nosaukums Darba vadītājs Recenzents 

1 Akmene Inga Līderība mūzikas skolotāja 

profesionālajā darbībā 

Dace Medne Irēna Nelsone 

2 Auniņa Laura Emocionālās atsaucības 

rosināšana mūzikas nodarbībās 

pirmsskolā (3-4 g.) 

Ilze Vilde Anna Līduma 

3 Blāķe Santa Īslaicīgās muzikālās atmiņas 

attīstības veicināšana 

sākumskolā 

Irēna Nelsone Ilze Vilde 

4 Bogdane Aija Kora dziedāšanas pozitīvas 

attieksmes veicinošie 

komponenti 

Dace Medne/ 

Liene Batņa 

Ilze Vilde 

5 Drobčika Anita Muzicēšana agrīnā vecuma 

bērniem ģimenē 

(Elīna Lūse) 

Dace Medne 

Anna Līduma 

6 Kivle Sintija Skaņkārtas pakāpju izjūtas 

veicināšana mūzikas mācībās 

Ilze Vilde Irēna Nelsone 

7 Ozola Madara Zoltana Kodāja metodes 

realizācija vispārizglītojošajā 

skolā mācību priekšmetā Mūzika 

Liene Batņa Ilze Vilde 

8 Semeņenko 

Viktorija 

Ritma izjūtas attīstības 

veicināšana mūzikas stundās 

sākumskolā 

Irēna Nelsone Dace Medne 

9 Stankevičs 

Vitālijs 

Skolas kora diriģenta un 

dziedātāja sadarbība 

pēcmutācijas periodā 

vispārizglītojošajā skolā 

 Edgars Vītols Dace Medne 

10 Dace Pakārkle Atgriežas no 21.02.2015. Dace Medne Anna Līduma 
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Profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs 

studentu bakalaura diplomreferāta tēmas 2014./2015. akadēmiskajā gadā 

Aizstāvēšana notika 2015.gada 25.maijā, darba nodošana 2015.gada 18./19.maijā. 

 

Studenta vārds, 

uzvārds 
Diplomreferāta nosasukums Darba vadītājs Recenzents 

Evita Madelāne 
Ieskats klavieru dueta Antra un 

Normunds Vīksnes darbībā 

docētājs Māris Švinka,  

lektore Jūlija Jonāne 

profesors  

Ventis Zilberts; 

 

Sanda Māgure 
Jāņa Ivanova 24 skicējumi 

klavierēm viņa daiļrades 

kontekstā 

docētājs Māris Švinka, 

 lektore Jūlija Jonāne 

docents  

Toms Ostrovskis; 

 

Natālija 

Meļņikoviča 

Sofijas Gubaiduļinas 

klaviercikla bērniem 

Muzikālās rotaļlietas stilistika 

docents Toms Ostrovskis,  

lektore Jūlija Jonāne 

docētājs  

Māris Švinka; 

 

Jekaterina 

Romaņenko 
Daži mūzikas apmācības 

aspekti 

profesors Ventis Zilberts,  

lektore Jūlija Jonāne 

docētājs  

Māris Švinka; 

 

Baiba Tauriņa 
Latviešu tautasdziesmu 

aktualitāte saksofona spēlē 

lektors Ainars Šablovskis,  

lektore Jūlija Jonāne 

lektors  

Gatis Evelons; 

 

 

 

1.8. Informācija par ārējiem sakariem       
1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. 

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

kuru sadarbības priekšmets ir pedagoģiskās un mākslinieciski radošās prakses īstenošana, 

koncertprakses un docētāju profesionālās meistarības pilnveides nodrošināšana. 

JVLMA prakses un sadarbības līgumus ir noslēgusi: 

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

- ar Rīgas Latviešu biedrību;  

- ar Rīgas Domes Kultūras departamentu; 

- ar Rīgas profesionālo pūtēju orķestri; 

- ar Latvijas Nacionālo kultūras centru; 

- ar Valsts aģentūru Kultūras informācijas sistēmas; 

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

- ar VBS Latvijas Radio; 

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

    

  Kvalitatīvu sadarbību ar darba devējiem veicina profesionālo kultūras institūciju vadošo  

darbinieku, atskaņotājmākslinieku, diriģentu un citu radošo profesiju speciālistu iesaistīšana 

JVLMA darbībā – gan akadēmiskajos amatos, gan docētāju statusā. 
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Docētāju darbība ārpus JVLMA: 

 

Kultūras institūcija Vārds, uzvārds, kultūras institūcijā 

ieņemamais amats 

JVLMA ieņemamais amats 

Latvijas Nacionālā opera un 

balets 

Mārtiņš Circenis – LNO orķestra 

klarnetes grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras docētājs 

Uldis Zilberts – LNO orķestra 

trombonu grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras docētājs 

Latvijas Nacionālais 

simfoniskais orķestris 

(LNSO) 

Edgars Saksons – LNSO 

inspektors, sitaminstrumentu 

grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras asoc. profesors, 

Sitaminstrumentu klases vadītājs 

Guntis Kuzma – LNSO galvenā 

diriģenta asistents 

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras 

docents, Koka pūšaminstrumentu 

klases vadītājs 

Andris Vecumnieks - Bērnu 

izglītojošo koncertu 

mākslinieciskais vadītājs un 

diriģents 

JVLMA Kompozīcijas katedras 

asoc.profesors, orķestra klases 

vadītājs 

Terēze Zīberte-Ījaba - LNSO 

orķestra mūziķe 

JVLMA Stīgu instrumentu 

katedras vadītāja, docente 

Arigo Štrāls - LNSO orķestra alta 

grupas koncertmeistars 

JVLMA Stīgu instrumentu 

katedras asoc. profesors 

Mārtiņš Circenis - LNSO orķestra 

klarnetes grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras docētājs 

Viesturs Vārdaunis - LNSO 

orķestra mežraga grupas 

koncertmeistara vietnieks 

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras docents 

Uldis Zilberts – LNSO orķestra 

trombonu grupas mūziķis 

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras docētājs 

Raivis Māgurs – LNSO orķestra 

tubas grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras docētājs 

Atis Vintuks - LNSO orķestra 

sitaminstrumentu grupas mūziķis 

JVLMA Instrumenta spēles 

skolotāju katedras docētājs 

Rihards Zaļupe - LNSO orķestra 

sitaminstrumentu grupas mūziķis 

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras Sitaminstrumentu klases 

lektors 

Valsts kamerorķestris 

Sinfonietta Rīga 

 

Baiba Kurpniece - kamerorķestra 

mākslinieciskā producente 

JVLMA Muzikoloģijas katedras 

lektore 

Ilona Meija - orķestra flautu 

grupas koncertmeistare  

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras docente 

Guntis Kuzma – orķestra klarnetes 

grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras 

docents, Koka pūšaminstrumentu 

klases vadītājs 

Profesionālais pūtēju orķestris 

Rīga 

Arvydas Kazlauskas – orķestra 

saksofonu grupas mūziķis  

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras docents 

Jānis Retenais -  orķestra tubu 

grupas koncertmeistars 

JVLMA Pūšaminstrumentu 

katedras vadītājs, asoc.profesors 

Valsts akadēmiskais koris 

Latvija 

Māris Sirmais - 

Mākslinieciskais vadītājs un 

galvenais diriģents 

JVLMA Kora diriģēšanas 

katedras vadītājs, asoc. profesors 

Latvijas Radio koris Sigvards Kļava - Mākslinieciskais 

vadītājs un galvenais diriģents 

JVLMA Kora diriģēšanas 

katedras profesors 
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Docētāju pedagoģiskais darbs ārpus JVLMA:  

 JVLMA mūzikas skolotāju katedras docētāja docente Dr. paed. Ilze Vilde 

strādā Rīgas Doma kora skolā māca solfedžo un mūzikas literatūras mācību 

priekšmetus, kā arī vada JVLMA Mūzikas skolotāju studentu pedagoģiskās 

prakses.  

 JVLMA mūzikas skolotāju katedras docētāja lektore Dr. paed. Liene Batņa 

strādā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā, Rīgas Franču licejā, vadot 

mācību nodarbības un skolas korus, kā arī nodrošina JVLMA Mūzikas 

skolotāju studentu pedagoģiskās prakses darbību.  

 JVLMA mūzikas skolotāju katedras docētāja lektore Mag. art Irēna Nelsone 

sadarbojas ar Rīgas 6. vidusskolas skolotāju ( Mūzikas skolotāju katedras 

absolventi) Agnesi Fjodorovu, nodrošinot JVLMA Mūzikas skolotāju studentu 

pedagoģiskās prakses, sadarbojas ar Latvijas mūzikas skolotājiem Mūzikas 

olimpiādes organizēšanā reģionos.  

 JVLMA mūzikas skolotāju katedras docētājs lektors Mag. art. Edgars Vītols 

(šobrīd studē RPIVA doktorantūrā) strādā Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijā, vadot 

mācību nodarbības Mūzika un jaukto kori, nodrošinot JVLMA Mūzikas 

skolotāju studentu pedagoģiskās prakses darbību. 

 Lektore Antra Vīksne strādā Rīgas Jāzepa Mediņa 1.mūzikas skolā.  

 Docētāja G.Jankovska strādā Rīgas 3.mūzikas skolā un LNOB teātra 

simfoniskajā orķestrī. 

 Profesors A.Sīmanis strādā Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā.  

 Docētāja S.Audre strādā Jelgavas mūzikas vidusskolā. 

  

Sadarbība ar profesionālajām organizācijām ārvalstīs 

JVLMA  darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un 

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

docētāju apmaiņu un nodrošinātu augstu kvalitāti mūzikas izglītībā.  

      JVLMA darbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm (viesprofesoru meistarklases, 

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

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

individuālie pētījumi), dažādu ES projektu realizāciju, Akadēmisko Programmu 

Aģentūras pārvaldītajām programmām, vēstniecību projektiem, kas tiek realizēti ar 

Eiropas valstu diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un transnacionālām programmām - 

Yamaha, USA Fulbright, International Holland Music Sessions. 

    Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ERASMUS ietvaros piedāvā unikālu 

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

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

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

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

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

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

kuru ietvaros tiek realizēti interesanti projekti, iesaistot vairāku augstskolu docētājus un 

studentus. 

         JVLMA studenti ik gadu piedalās starptautiskos jauniešu orķestros un koros, 

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

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

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

Orchester Norden, Europa Cantat, Animato Stiftung. 

JVLMA piedalās vairāku starptautisku organizāciju darbā: 

AEC (Association Europeenne des Conservatoire) www.aecinfo.org 

ABAM (Association of the Baltic Academies of Music) www.abam.dk 

ELIA (European League of Institutes of the Arts) www.elia-artschools.org 

http://www.aecinfo.org/
http://www.abam.dk/
http://www.elia-artschools.org/
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NICA (Network of International Cooperation in Arts) 

EPTA (European Piano Teacher Association) 

ESTA (European String Teacher Association) 

EVTA (European Vocal Teacher Association) 

ECMTA (European Chamber Music Teacher Association) 

       

1.8.2. Augstskolas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena 

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

     Augstskolas starptautiskā sadarbība un internacionalizācija ir viena no JVLMA stratēģiskajām 

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

organizācijās, piedalīšanos starptautiskajos projektos, ārvalstu studentu piesaiste studijām JVLMA 

piedāvātajās studiju programmās un apmaiņas programmu īstenošana starp ārvalstu augstskolu un 

JVLMA akadēmisko pesonālu.  

      JVLMA apzinās, ka internacionalizācijai ir ļoti svarīga loma starptautiskās atpazīstamības 

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

nodrošinot studējošo un mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, 

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

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

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

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

studējošie no 17 valstīm.  

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

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

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

Pieci viesprofesori iepriekšējo piecu gadu laikā bija nodarbināti akadēmiskā amatā kādā no 

akreditētām Eiropas Savienības valstu augstkolām. 

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

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

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

darbu ir saņemtas tikai pozitīvas  atsauksmes. 

 

1.8.3. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

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

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

Notika JVLMA docētāju meistarklases  partneru augstskolās: 

Pūšaminstrumentu katedra: 

Jānis Retenais – Lietuvas Mūz.akadēmijā un Luksemburgas Konservatorijā 

Artis Sīmanis –  Perpinjanas Konservatorijā Francijā 

Arvīds Kazlausks – Sibeliusa Akadēmija Helsinkos 

Gatis Evelons – Vroclavas Mūzikas akadēmijā Polijā 

Ilona Meija – Vītauta Dižā Universitātē Kauņā 

Vokālā katedra:         

Kristīne Gailīte – Sibeliusa Akadēmijā Helsinkos 

Antra Jankava – Hāgas Karaliskajā Konservatorijā 

Andžella Goba – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

Muzikoloģijas katedra: 

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

        Budapeštas Mūzikas akadēmijā 

Jānis Kudiņš & Gundega Šmite – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

Ērģeļu klase: 

 Vita Kalnciema – Vircburgas Mūzikas augstskolā 

 Larisa Bulava – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 
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Kompozīcijas katedra: 

  Juris Karlsons & Andris Vecumnieks  - Berlīnes Mākslu universitāte 
 

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

ALEKSANDRA TEHNIKA   Patrick Krysatis (Luksemburgas Konservatorija) - 

šogad novadīja 2 seminārus; 

KLAVIERES Diāna Ketlere (Londonas Karaliskā Mūzikas akadēmija),  

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

Okruško (Viļņa), Laura Mikkola (Somija) 

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

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

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

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

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

SENĀ MŪZIKA Leila Schayegh (Bāzele) 

PŪŠAMINSTRUMENTI 

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

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

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

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

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

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

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

Mežrags Olivier Darbellay (Lucerna), Marcus Wittgens (Ķelne) 

 

Eifonijs Stephen Mead (Mančestra) 

Tuba Guy Michel (Lozanna) 

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

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

(Itālija) 

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

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

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

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

Whitman 

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

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

Turkenburg (Hāga) 
 

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

līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai ir sadarbība ar citām augstskolu bibliotēkām. 

              JVLMA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas augstskolām: Latvijas Kultūras 

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

Daugavpils Universitāti. 

Sadarbība notiek šādās jomās:  

- studenti klausītāja statusā apgūst brīvās izvēles studiju kursus; 

- studējošie klausītāja statusā apgūst atsevišķas studiju programmas daļas studiju kursus (brīvās 

izvēles studiju kursus svešvalodās); 

- docētāji profesionālās meistarības pilnveides nolūkā klausās GURU lekcijas; 

- tiek īstenoti kopīgie mākslinieciski radošie projekti; 

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

priekšaizstāvēšana un aizstāvēšana, docētāju piesaiste doktorantūras studiju kursu īstenošanai) 
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      2014./2015.akadēmiskajā gadā JVLMA bibliotēkas krājums tika papildināts par 1304 vienībām 

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

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

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

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

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

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

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

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

bibliotēkas lasītājus par jaunumiem.  

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

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

augstskolas saņēma Akadēmiskā tīkla ietvaros. Bibliotēkas lietotājiem tika nodrošināta iespēja 

izmēģināt piecas datubāzes. Datubāzes pieejamas JVLMA IP adrešu diapazonā. 

 

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

     Erasmus + Harta 69932-LA-1-2014-1-LV-EPPKA3-ECHE        
 

1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

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

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

pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība. 

    Studiju programmas īstenošanas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 

- studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 

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

sēdēs; 

- pasākumi, kurus regulāri veic atbildīgās katedras,  

* studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze,  

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

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

plānošana, kas ļauj izvērtēt darba stiprās un vājās puses, 

* akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 

darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 

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

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

pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 

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

un programmas attīstības iespējas, 

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

* ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 

* akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 

finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās; 

* augsti kvalificētu vieslektoru un docētāju aicināšana studiju kursu docēšanai, meistarklašu 

vadīšanai, tai skaitā no ārvalstu augstskolām. 
 

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

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

asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā. 

         JVLMA kvalitātes vadības sistēma tiek uzturēta un attīstīta atbilstoši Eiropas izcilības 

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

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

iesaistīšanu kvalitātes pilnveidošanas procesos JVLMA mērķu sasniegšanai. EIM ieviešana 
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nodrošina iespēju JVLMA darbības sistemātiskai pašnovērtēšanai, iegūstot informāciju gan par 

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

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

atrodas augstskola. 

JVLMA ir izstrādājusi Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģiju, kuru 

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

noteiktas Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā  

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

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

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

starptautiskā atpazīstamība, augstākā kvalifikācija, spēja nodrošināt izglītību valsts vajadzībām 

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

standartos noteiktajām prasībām un profesijas standartos formulētajām kompetencēm.  

Kvalitātes politikas mērķi: 

1) izglītot  augstas raudzes mūzikas nozares pētniekus un nozares pedagogus, nodrošinot 

kvalitatīvas studijas Nozares pedagogu izglītības daudzveidīgajās studiju programmās, lai 

jaunie speciālisti būtu kompetenti, pieprasīti, spētu iekļauties kultūras aprites plašajā darba 

tirgū, būtu motivēti nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, izpētē, sekmētu mūzikas 

izglītības un laikmetīgās mākslinieciskās jaunrades attīstību; 

2) kļūt par vienu no nozīmīgākajām mūzikas augstskolām Eiropā, nodrošinot studējošo un 

mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, pētniecībā un 

izglītojošajā darbībā. 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas principi: 

- JVLMA vadība uzņemas galveno atbildību par studiju programmu kvalitatīvu īstenošanu;  

- tiek ievērotas sabiedrības intereses attiecībā uz augstākās izglītības kvalitāti; 

- studiju programmu kvalitāte tiek attīstīta un uzlabota studējošo un darba tirgus interesēs; 

- struktūrvienības, kuras realizē un atbalsta studiju programmas, darbojas  efektīvi; 

- kvalitātes nodrošināšanas procesi ir caurskatāmi, tiek izmantoti ārējie eksperti; 

- JVLMA tiek veicināta kvalitātes kultūra; 

- ir izstrādāti procesi, ar kuru palīdzību JVLMA sniedz pārskatus,  tajā skaitā atskaites par 

valsts budžeta, sabiedrisko un privāto naudas līdzekļu ieguldījumu; 

- kvalitātes nodrošināšanas kontroles un atskaitīšanās rezultātā konstatētie trūkumi tiek 

izvērtēti, iestrādāti darba pilnveides pasākumos;  

- JVLMA spēj parādīt savu kvalitāti gan Latvijā, gan starptautiskajā mērogā; 

- formulētie kvalitātes nodrošināšanas principi rada nepieciešamību ieviest inovācijas 

daudzveidīgajos studiju procesos.  

 JVLMA darbības kvalitātes novērtēšanai lieto aptaujas (anketēšana) metodi, iekšējo auditu,   

kā arī absolventu un darba devēju atsauksmes.  

Kvalitātes vadības sistēma ietver kvalitātes nodrošināšanas nepieciešamo posmu īstenošanu: 

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

saimniecisko darbību;  

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

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

institūcijām, valsts pārvaldes iestādēm, privātām institūcijām un citiem sadarbības 

partneriem; 

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

akadēmijas vadību un konkrētu vēlamo rezultātu sasniegšanas procesā iesaistīto akadēmijas 

personālu; 

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

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

akadēmiskajām, zinātniskajām un iestādes administratīvās un saimnieciskās vadības 

prasībām. 
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         Īstenojamo studiju programmu aktualitātes nodrošināšana un nepārtraukta pilnveidošana, kā 

arī jaunu studiju programmu izstrādāšana notiek ievērojot visu mūzikas pedagoģijas augstākajā  

izglītībā ieinteresēto pušu intereses, sistemātiski izzinot un novērtējot šādus aspektus: 

 -  topošo studējošo un absolventu vajadzības; 

 -  esošo studējošo vēlmes un to apmierinātības līmeni; 

 - darba devēju prasības; 

 -  kultūrvides attīstības tendences Latvijā un pasaulē; 

 -  labas prakses piemērus augsti kvalificētu mūzikas  pedagoģijas speciālistu 

 sagatavošanai. 
 

Lai nodrošinātu kvalitāti JVLMA: 

 - nodrošina studiju procesu ar augsti kvalificētiem Latvijas un ārvalstu docētājiem; 

 - pilnveido vadības sistēmas procesus, veicinot augstskolas personāla iesaistīšanos  

              studiju un administratīvo procesu nepārtrauktā pilnveidošanā; 

 - plāno un nodrošina studiju un augstskolas darbībai nepieciešamos finanšu, personāla un 

materiālos resursus; 

            -  veicina akadēmiskā un vispārējā personāla nepārtrauktu izglītošanos un profesionālās  

meistarības pilnveidi; 

          - regulāri novērtē augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu; 

          - mērķtiecīgi sadarbojas ar studējošajiem, absolventiem, darba devējiem, izglītības iestādēm,  

      valsts un profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu mākslas augstskolām un citām  

      kultūras   institūcijām; 

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

augstskolām; 

         - aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko kultūras izglītības organizāciju darbā. 

                

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

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

     Ja studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports  kāda no studiju programmām tiks likvidēta 

vai reorganizēta, JVLMA:  

1) attiecīgās studiju programmas sekmīgiem studējošiem nodrošinās iespēju turpināt izglītības 

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

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

līgumus, t.sk. Daugavpils Universitātē, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijā. 

Studējošie būs spējīgi integrēties citas profesionālās bakalaura studiju programmas vēlākajos studiju 

posmos atbilstoši Augstskolu likuma 47.panta Studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos un 

Ministru kabineta 16.11.2004. noteikumu Nr.932 Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju 

posmos prasībām. 

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

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

programmā, JVLMA studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju no pašu ieņēmumiem.  

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

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

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

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

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

raksturojums 
 

 

2.1.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

 

1)  Studiju programmas nosaukums: 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālā bakalaura studiju programma 

„Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs“ 
kods 42141 

 

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija:  profesionālais bakalaura grāds 

mūzikas pedagoģijā/ mūzikas skolotājs 

(5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) 
  

3) Studiju programmas mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa vispārējās 

izglītības mūzikas skolotāju sagatavošanu, kuri ir apguvuši pedagoģijas un mūzikas zinātņu 

teorētiskajos pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski 

piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un 

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

kuri, pildot savu pamatuzdevumu, balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, 

profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principiem, ievēro 

Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un attīstīta 

nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

- motivēt studentus iegūt sistematizētas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas 

mūzikas skolotāja pienākumu veikšanai visās vispārējās izglītības pakāpēs – 

pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpēs; 

- sniegt studentiem skolas kora diriģenta pienākumu veikšanai nepieciešamās 

profesionālās zināšanas un prasmes, lai skolas koru augstvērtīga darbība sekmētu 

Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīciju  saglabāšanu un attīstību, kas ir latviešu 

nacionālās identitātes sastāvdaļa; 

- motivēt studentus apgūt pamatzināšanas un iemaņas zinātniskās pētniecības darbā 

mūzikas pedagoģijas nozarē;  

- radīt motivāciju profesionālai attīstībai un tālākizglītībai atbilstoši jaunākajām 

pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktivitātēm mūzikas skolotāja un kora diriģenta 

profesijā, kuri, integrējoties profesionālo mūziķu  izglītošanas vidē, būtu motivēti 

starptautiski atzīta Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saglabāšanā 
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2.1.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti   

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

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Rezultāti:     profesionālās bakalaura studiju programmas A un B daļas - pedagoģijas un mūzikas 

nozares teorētisko  studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas 

tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā mūzika, Mūzikas un skolas kora darba 

metodika) apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu vispārējās 

izglītības mūzikas skolotāja pienākumus. kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skolotāja 

profesijas standartā iestrādātajām prasībām, t.i.:  

- zināšanas par pedagoģiskā procesu vispārējās izglītības visu pakāpju iestādēs, t.sk.: par mācību un 

audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta Mūzika pedagoģiskā procesa 

plānošanu un vadību, drošas un atbalstošas mācību vides nodrošināšanu, izglītojamā personības 

izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, izglītojamo zinātkāres un 

izziņas intereses mācību priekšmetā rosināšanu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģiju, 

mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās 

pētniecības metodēm, skolotāja profesionālo ētiku;  

- zināšanas par mācību priekšmeta satura apguves metodēm, satura izvēles principiem, skaņdarbu 

analīzes tehnoloģiju, mūzikas notācijas apguvi un muzikālās dzirdes attīstības paņēmieniem,  

izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes 

līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to 

daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām.  

Kompetence: iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas 

zinātnes nozarei un mūzikas skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās pētniecības metodēs, 

mūzikas vēsturē un teorijā,  mūzikas nozīmi vispārējās izglītības sistēmā, tās attīstības tendencēs, 

izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mūzikas 

pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs,  turklāt daļa zināšanu - mūzikas 

mācības un kora darba metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim.  

Speciālists spēj parādīt mūzikas skolotāja profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību 

izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes 

līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to 

daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti: students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 

svešvalodas, pedagoga  ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares teorētiskos  

un praktiskos studiju kursus (pedagoģiskā prakse, instrumenta spēle, dziedāšana, kora darba prakse, 

improvizācija, aranžēšana, kā arī bakalaura diplomreferāta izstrāde) ir ieguvis prasmes, kas ir 

nepieciešamas vispārējās izglītības mūzikas skolotāja pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās 

kvalifikācijas līmeņa Skolotāja profesijas standartā prasmju daļā iestrādātajām prasībām, t.i. ieguvis 

prasmes: pielietot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normas vispārējās 

izglītības programmu īstenošanas jomā, radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot 

izvirzītos mērķus un uzdevumus, noteikt izglītojamo individuālās īpatnības, motivēt un ieinteresēt 

izglītojamos mācību darbam, veidot pozitīvas izglītojamo savstarpējās attiecības vadīt mācību 

priekšmeta Mūzika un skolas kora nodarbības, analizēt skaņdarbus, noteikt mūzikas izteiksmes 

līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, izvēlēties un novērtēt skaņdarbu atbilstību izglītojamā 

spējām, atlasīt un piemērot to mācību programmas sastādīšanai, atšifrēt, lasīt un pierakstīt nošu tekstu, 

saglabāt atmiņā un reproducēt dzirdētos skaņdarbu fragmentus, atsevišķus mūzikas izteiksmes 

līdzekļus, skaņdarbu kopumā, ar balsi un mūzikas instrumentu demonstrēt mācību materiālu 

(dziesmas solo, korim vai ansamblim, instrumentālie skaņdarbi),  iemācīt to izglītojamajiem,  
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panākt augstvērtīgu skaņdarba atskaņojumu solo, ar kori, ansambli vai orķestri , piemērojot 

skaņdarba interpretācijas prasībām atbilstošas vokālās  vai instrumenta spēles prasmes, atbilstošu 

diriģenta manuālo tehniku, strādāt ar bērnu un jauniešu balsīm, izkopt vokālās prasmes, veidot kora 

dinamisko, ritmisko, intonatīvo un tembrālo ansambli, aranžēt skaņdarbus dažādiem kolektīvās 

muzicēšanas sastāviem, improvizēt ar balsi un ar instrumentu, prast izglītojamos iesaistīt 

improvizācijas procesā. Students ieguvis komunicēšanās prasmes saziņas līmenī, kā arī lietot mūzikas 

profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, vispārējās prasmes, kas saistās ar 

vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, 

piedaloties organizētajos projektos. 

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

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

ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Kompetence 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas skolotāja 

pienākumus, analizēt, vērtēt un izstrādāt mūzikas mācību priekšmeta programmas, atlasīt un veidot 

mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību 

stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās 

zināšanas un prasmes, patstāvīgipatstāvīgi iestudēt, demonstrēt un publiski atskaņot vidējās 

sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu, stilu un žanru kora skaņdarbus, iemācīt izglītojamajam 

dažādu laikmetu un stilu skaņdarba satura atklāsmei komponista pielietotos mūzikas izteiksmes 

līdzekļus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, 

analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un pedagoģijas zinātnes nozarē 

un skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu tālāku 

mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt 

lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts 

valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba 

aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti: studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, 

Mūzikas teorija un vēsture, Mūzikas priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Izglītības 

vadība, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un prasmes iegūt un 

atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, kas 

nodrošina mācību priekšmeta Mūzika apguves procesā nepieciešamās informācijas iegūšanu, 

apstrādi un lietošanu - informācijas meklēšana ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD 

programmu, elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, mācību materiālu prezentēšana, 

izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 

teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt 

problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir 

ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas 

pedagoģijas nozarē. 

Kompetence 

Minēto studiju kursu apguves rezultātā absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 

informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas 

mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē mūzikas skolotāja profesijā, parādīt, ka izprot 

pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt vispārējās izglītības mūzikas skolotāja profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties vispārējās  izglītības mūzikas jomas attīstībā.  
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2.1.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)  

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

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas papildu prasības mūzikas 

profesionālās vai profesionālās ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma prasību 

apjomā.    

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 

centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un Svešvaloda, izņemot 

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

vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.  

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

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centralizēto 

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

pārbaudījumu vērtējumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais vērtējums 

nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduvēji” (10 ballu sistēmā) vai 3 - “viduvēji” (5 atzīmju 

sistēmā). 

        Lai konstatētu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA 

profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu 

prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām.  

Papildu prasību pārbaudījumi: 

 kolokvijs kora mūzikas aktualitātēs, diriģēšana, dziedāšana un klavierspēle  

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

2.1.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums 

pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 

kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

Programmas daļas                               Studiju kursi 

A daļa - programmas 

obligātā daļa:  

ECTS 159 KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – ECTS 30 KP:  

Latviešu valodas kultūra, Ievads kultūras analīzē, Literatūras vēsture,  

Mākslas vēsture, Uzņēmējdarbības pamati  

(darba tiesiskās attiecības un projektu izstrādes un vadīšanas pamati) 

 Filozofija un estētika, Svešvaloda 

 2.Profesionālie studiju kursi ECTS 129 KP, no tiem: 

 2.1. Pedagoģijas nozares studiju kursi ECTS 33 KP: 

Psiholoģija, Pedagoģija, Pedagoga ētika, Izglītības vadība,  

Informācijas tehnoloģijas, Mūzikas pedagoģija,  

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika  

(tematiskās daļas – mūzikas mācīšanas metodika,  

K.Orfa sistēmas instrumentārijs, skolas kora darba metodika, 

mūzika pirmsskolā, improvizācija, aranžēšana). 

2.2. Mūzikas nozares studiju kursi ECTS 96 KP 

Praktiskā daļa – 46,5 KP 

Diriģēšana un partitūras spēle, K.Orfa sistēmas instrumentu spēle,  

Ritmika, Klavierspēle, Dziedāšana un vokālā darba metodika 

Teorētiskā daļa – 49,5 KP 

Kora mācība un kora darba metodika, Skatuves runa,  

Latīņu valoda, Solfedžo, Tradicionālā mūzika, Ievads mūzikas vēsturē,  

Mūzikas teorija un analīze, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, 

Mūzikas vēsture un teorija, Latvijas mūzikas vēsture. 
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B daļa – ierobežotās 

izvēles daļa 

(profesionālās 

specializācijas kursi): 

ECTS 13,5 KP 

B1 – Ritmikas pedagoga studiju kursi  

Dejas pamati, Vispārējā metodika, Ritmikas mācīšanas metodika,  

Pedagoģiskā prakse. 
 

B2 – Solo dziedāšanas pedagoga studiju kursi 

Solo dziedāšana,  Vispārējā metodika, Vokālā metodika,  

Pedagoģiskā prakse. 
 

B3 – Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi  

(jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai Instrumentālā mūzika” 

 mūzikas vidusskolas noslēguma prasību līmenī). 

Instrumenta spēle, Vispārējā metodika,  

Instrumenta spēles mācīšanas metodika, Pedagoģiskā prakse. 
 

B4 - Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu  

pedagoga studiju kursi  

(jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai ” Mūzikas teorija” 

 mūzikas vidusskolas noslēguma prasību līmenī). 

Mūzikas teorija, Vispārējā metodika,  

Solfedžo un mūzikas literatūras  mācīšanas metodika,  

Pedagoģiskā prakse. 
 

B5 – Kora diriģenta studiju kursi  

Kora diriģēšana, Partitūras spēle, 

Kora literatūra un stilistika,  

Senā baznīcas mūzika 

 

C daļa - brīvās izvēles 

kursi –  9 ECTS  KP 

 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās  

atbilstoši studiju programmas specializācijas 

 un profesijas standarta prasībām. 

 

Prakse – 39 ECTS 

 KP : 

 

Pedagoģiskā prakse - mācību stunda Mūzika,  

darbs ar skolas kori vispārējās izglītības visās izglītības pakāpēs 

 (pirmsskola, pamatizglītība, vidējā), koris un kora darba prakse. 

 

Valsts pārbaudījumi –  

18 ECTS KP: 

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika,  

Pedagoģiskā prakse - mācību stunda Mūzika,  

Kora diriģēšana un darbs ar skolas kori  

vispārējās izglītības visās izglītības pakāpēs  

(pirmsskola, pamatizglītība, vidējā),  

bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana,  

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā. 
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Studiju plāns 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – 
ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

A daļa–159 ECTS KP 

I. Profesionālie studiju kursi  - 129  ECTS KP 

1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 33  ECTS KP 
Psiholoģija: 

- vispārīgā; 
- attīstības; 

- personības ; 

- pirmsskolas 
bērnu attīstības 

psiholoģija 

7,5 P/G 110 90 30iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 
-Vispārējā;  

- Sociālā; 

- Pirmsskolas un 

skolas;  

- Pedagoģiskā 

psiholoģija; 
- Pedagoģisko 

pētījumu 

metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 
1,5 

30iv/3 30E/3     

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

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

Informācijas 

tehnoloģijas 

pedagoģijā 

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

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Mūzikas 

mācīšanas un 

kora darba 

metodika: 

- Mūzikas  

mācīšanas 

metodika; 

- Skolas kora 

darba metodika; 

- Mūzika 
pirmsskolā 

Praktiskā daļa:  

- Improvizācija 
 

- Aranžēšana 

12 

 

G/I 160 150/10  
 

 

 
 

15iv/ 

1,5 

 
 

 

 
 

30iv/ 

1,5 

 
 

 

 
 

15iv/ 

1,5 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

15iv/1,5 

  

 

6 
 

G 

 

85 

 

75 

1,5 
 

G 10 
 

30 
    

30iv/ 

1,5 
  

  

 

1,5 

 

G 

 

25 

 

15     

15iv/ 

1,5 
 

  

1,5 G/I 20 15/5        15/5i/ 
1,5 

1,5 G/I 20 15/5       15/5i/1

,5  

1.2. Mūzikas nozares studiju kursi –  96 ECTS KP 
Praktiskā daļa – 46,5 ECTS KP 

Diriģēšana un 

partitūras spēle 

16,5 I 258 182 30i/ 

1,5 

33E/3 33E/3 33E/3 33 E/3 20 E/3   

K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle: (ar izmaiņām, kuras apstiprinātas Senāta sēdē 29.08.2014.)  
          2014./2015.akadēmiskajā gadā izmaiņas attiecas uz 6.semestra saturu, bet 7.semestra saturu apgūt saskaņā ar iepriekš apstiprināto plānojumu. 

Sitaminstrumentu 

spēle 
1,5 

G/I 
 

10 
 

20/10 
 

     G 20/ind. 

10 

iv/1,5 

  

Blokflautas spēle 1,5 
I 10 30 

      30 

iv/1,5 

 

Ritmika 3 G 20 60 30i/1,5 30i/ 

1,5 
      

Klavierspēle 12 I 215 105 15i/1,5 15i/ 

1,5 

15i/1,5 15iv/ 

1,5 

15i/1,5 15i/ 

1,5 

15E/3  

Kokle 1,5 I 25 15     15iv/ 

1,5 

   

Dziedāšana un 

vokālā darba 
metodika 

 

10,5 

 
 

I/G 

 
 

160 

 
 

90/30 

 
 

 

15i/ 

1,5 
 

 

15i/ 

1,5 
 

 

Ind. 15i/ 

Gr. 15i/ 
1,5 

Ind.15i/ 

15i/ 
Gr 1,5 

15i/1,5 

 

15E/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Teorētiskā daļa – 49,5 KP 
Skatuves runa 1,5 G 10 30       30i/1,5  

Kora mācība/ 

kora darba 
metodika 

1,5 G 10 30 30i/ 

1,5 

       

Latīņu valoda 1.5  25 15  15i/1,5       

Solfedžo 9 G 60 180 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

  

Tradicionālā 
mūzika 

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

       

Ievads mūzikas 

vēsturē 

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

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture 
un teorija 

21 P/G 360 240   30iv/ 
3 

30iv/ 
1,5 

60iv/ 
4,5 

60iv/7,
5 

30iv/ 
1,5 

30/kolok
vijs E/3 

Latvijas 

mūzikas vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 
(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakustiesību 

pamati, vides 
aizsardzība, civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 
pamati) 

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

20/10i 
/1,5 

    

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

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  13,5 KP 

B1 - Ritmikas pedagoga studiju kursi 
Dejas pamati 4,5 G 90 30      15i/ 

1,5 

15E/3  

Vispārējā 
metodika 

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

   

Ritmikas 

metodika 

3 G 65 15      15DE/3   

Pedagoģiskā 
prakse  

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

15DE/3 

B2  - Solo dziedāšanas pedagoga studiju kurss 
Solo dziedāšana 4,5 I 90 30      15i/ 

1,5 

15E/3  

Vispārējā 

metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Vokālā 

metodika 

3 G 65 15      15DE/3   

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15DE/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

B3 -  Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai “Instrumentālā mūzika” 

mūzikas vidusskolas prasību līmenī) Studentiem, kuri izvēlas B3 daļas studiju kursus jau no 1.semestra jāizvēlas C-brīvās izvēles 

daļā studiju kursu „Instrumenta spēle”  ECTS 9 KP apjomā. 
Instrumenta spēle 4,5 I 90 30      15i/ 

1,5 

15E/3  

Vispārējā 

metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Instrumenta spēles 

metodika 

3 G 65 15      15DE/3   

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15DE/3 

B4 -  Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai “Mūzikas 

teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 
Mūzikas teorija 4,5 G 90 30      15i/ 

1,5 

15E/3  

Vispārējā 

metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Solfedžo un 

mūzikas literatūras 
mācīšanas 

metodika 

3 G 65 15      15DE/3   

Pedagoģiskā 
prakse 

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

15DE/3 

B5 -  Kora diriģenta studiju kursi 
Kora diriģēšana  3 I 70 10      10E/3   

Partitūras spēle 1,5 I 25 15        15i/ 

1,5 

 

Kora literatūra un 

stilistika 

6 G 100 60     15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Senā baznīcas 
mūzika 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

B6- Priekšnosacījumi zināšanu un prasmju līmenim, lai uzsāktu studiju kursu apguvi: 

1)ziināšanu un prasmju līmenim jāatbilst  mūzikas (profesionālās vai profesionālās ievirzes) vidusskolas izglītības programmas Pūšaminstrumentu 

spēle vai Sitaminstrumentu spēle  noslēguma prasībām. Profesionālo atbilstību students pierāda sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu 

pūšaminstrumentu vai sitaminstrumentu spēlē;  

2) studentiem, kuri izvēlas apgūt  B6 daļas studiju kursus,  jau no 1.semestra jāizvēlas C-brīvās izvēles daļā studiju kursu „Instrumenta spēle”   

ECTS 9 KP apjomā; 

3)studiju periodā no 1. līdz 4.semestrim, A daļas studiju kursa Diriģēšana un partitūras spēle saturā iekļaut pūtēju orķestra repertuāru un tā 

apguvei plānot vienu trešo daļu no studiju plānā paredzētajām kontaktstundām.  

 

B6 – Skolu pūtēju orķestru diriģēšanas studiju kursi 
Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

4,5 I 75 45     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Pūtēju orķestra 

darba metodika 

4,5 G 90 30     15i/ 

1,5 

15DE/3   

Pūtēju orķestra 
diriģēšana un 

orķestra darba  

prakse 

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

20 
DE/3 

 

C5  - vispārējais izvēles kurss 

Instrumenta spēle 
*) 9 I 150 90 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

*) Studentiem, kuri izvēlas B6 daļas studiju kursus.   

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 ECTS KP 

apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas un 

prasmes: 

- * mācīt  kora diriģēšanu;   

- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 

- *  strādāt par kora vokālo pedagogu;; 

- *  veikt kora dziedātāja pienākumus 

Skaidrojums: studiju kursu ar iezīmi *)  var izvēlēties tikai kompleksi;  
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Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

C1– profesionālās izglītības kora diriģēšanas  pedagoga studiju kursi   
Vispārējā 

metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 
   

Kora 

diriģēšanas 

metodika 

3 G 65 15      15 

DE/ 3 
  

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15 

DE/3 

C2 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss 
Vispārējā 

metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 
   

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 
mācīšanas 

metodika 

3 G 65 15      15 

DE/ 3 
  

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15 

DE/3 

C3 - kora vokālā pedagoga studiju kurss 
Vispārējā 
metodika 

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

   

Balss nostādīšanas 

metodika 

(darbs ar: 
 bērnu balsīm,  

zēnu balsīm, 

jauniešu balsīm)  

3 G 65 15      15 

DE/ 3 
  

Pedagoģiskā 

prakse 
4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15 

DE/3 

C4 - kora dziedātāja studiju kurss 
Mūsdienu mūzikas 

vokālās tehnikas 

4,5 G 90 30     15 

i/1.5 

15 

E/ 3 
  

Vokālā prakse 4,5 I 90 30       15i/ 
1,5 

15DE/3 

C5  - vispārējais izvēles kurss 
Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

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

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

Tradicionālā 

dziedāšana 

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

 

   

Tradicionālā 
instrumenta spēle 

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

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/ 

3 

 

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

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 50 30        15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Orķestra 

diriģēšana 

3 I 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Kompozīcija 3 I 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Instrumenta spēle 3 I 50 30        15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

*) 9 I 150 90 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5   

*) Studentiem, kuri izvēlas B3 daļas studiju kursus.   
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Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

Prakse –  40,5 KP 
Meiteņu koris un 

kora darba prakse  

piezīme: *) 
kolektīvais 

patstāvīgais darbs 

kontaktstundu 
ietvaros) 

 

 

36 

 

 

G 

 

 

600 

 

 

#)  360 

 

 

90i/ 

10,5 

 

 

90i/ 

4,5 

*60 

30 

90i/ 

4,5 

*60 

30 

90i/ 

3 

*60 

30 

90i/ 

3 

*60 

30 

90i/ 

1,5 

*60 

30 

90i/ 

4,5 

*60 

30 

90i/ 

4,5 

B daļas Kora 

diriģenta studiju 

kurss:  

Jauktais koris un 

kora darba 

prakse 

piezīme: *) 

kolektīvais 
patstāvīgais darbs 

kontaktstundu 

ietvaros) 

 

36 

 

G 

 

600 

 

*360 
 

 

120i 
/ 

10,5 

 
 

 

120E 
/ 

4,5 

 

60 
* 60 

120i 

/4,5 
 

 

60 
* 60 

120E /3 

 

60 
* 60 

120i 

/3 

 

60 
* 60 

120E 

/1,5 

 

60 
* 60 

120i 

/4,5 

 

60 
* 60 

120i 

/4,5 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 50 70    25i/ 
1,5 

25i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

  

Valsts pārbaudījumi – 18  
Mūzikas 

mācīšanas un 

kora darba 

metodika / 

Diplomreferāta 

izstrāde 

 

3 

 

G/I 

 

40 

 

30/10 

      

 

 

G30DE

/3 
Ind.10 

 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 

3 

 

I 

 

70 

 

10 

        

10DE/3 

Pedagoģiskā 

prakse - mācību 

stunda Mūzika   

 

 

 
4,5 

 

 

 
I 

 

 

 
80 

 

 

 
40 

       

20i/1,5 

 

 

 

Pedagoģiskā 

prakse - mācību 

stunda Mūzika  

un kolokvijs 

specialitātē 

        

20 
DE/3 

Kora diriģēšana  

(koncert-

programmas 

daļa) 

 

4,5 

 

I 

 

70 

 

50 

       

30i/ 

1,5 

 

20DE 

/3 

Darbs ar skolas 

kori 

3 I 75 5        5 

DE/3 

B5 daļas Kora 

diriģenta studiju 

kurss: Koncert-

eksāmens kora 

diriģēšanā un 

darbs ar  kori 

 

4,5 

 

I 

 

60 

 

60 

      30 i/ 

1,5 

(5 
stundas 

darbs 

ar 
skolas 

kori) 

30 

DE /3 

(5 
stundas 

darbs 

ar 
skolas 

kori) 
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2.1.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas 

metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 
 

      Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 

kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 

kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 

tika izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu 

un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma 

studentu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, 

kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un 

norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 

pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Katras specializācijas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā 

darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas 

studiju kursa aprakstā. Atsaucoties uz šī brīža prasībām un jaunajām (IT)  iespējām, 

aktualizēti programmas obligātās daļas studiju kursa apraksti Pedagoģija, Psiholoģija, Mūzikas 

pedagoģija, Karla Orfa sistēmas instrumentārijs, Improvizācija un Aranžēšana, Mūzikas 

mācīšanas un skolas kora darba metodika.  

Turpināts darbs pie studiju formu un metožu daudzveidošanas, aktīvi izmantojot 

dažādas interaktīvās un grupu darba formas, videomateriālus, organizējot diskusijas, 

praktikumus, patstāvīgi iestudēto materiālu apguves demonstrējumu, izstrādājot darba lapas 

un izdales materiālus (D.Medne, M.Kokare, I.Nelsone, I.Vilde, L.Batņa, u.c.). 

Mūzikas skolotāja un kora diriģenta izglītošanā liela nozīme ir prakses darba plānošanai un 

tās norisei. Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses  līgumiem, kuros ietverti prakses mērķi un 

uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta 

prakses uzskaites dokumentācija – prakses darba programmas un studentu prakses pārskats 

(dienasgrāmata).  Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, izņemot 

VI semestri, kad pedagoģiskā un skolas kora darba prakse tiek organizēta kā viena mēneša 

nepārtrauktā prakse  tieši izglītības iestādēs.  

Skolas kora diriģenta praktiskās iemaņas studenti apgūst darbā ar Mūzikas akadēmijas 

sieviešu mācību kori un izglītības iestāžu koriem. Vairāki studenti iesaistījušies praktiskajā darbā 

ar skolu koriem, amatieru koriem, praktiskās iemaņas pilnveido arī kā kora dziedātāji, dziedot un 

savu docētāju vadībā, praktizējoties kā kormeistari amatieru koros.  

Studiju procesa inovācijas: 

    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt studiju kursu saturu, saņemt docētāju 

konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam, saņemt jaunāko informāciju.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 

nodrošina studentiem pedagoģiskā darba zināšanas un prasmes, iegūstot tiesības  strādāt par 

atbilstošās specializācijas pedagogu mūzikas skolās.   

Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās 

infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. Ir radītas plašākas iespējas 

JVLMA telpu izmantošanai patstāvīgā darba uzdevumu veikšanai, lekciju un praktisko 

nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  specializēts aprīkojums.    

       Vērtēšanas sistēma. Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA Satversmi un 

nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan 

docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un 

pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi katedru 

vadītāji sistemātiski ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus 

Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, 

ieskaitēs, koncertos.  Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. Vērtēšanas 
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veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu 

programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra 

studiju kursa apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā paredzēto prasību 

izpildījuma kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot 

studentu sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā studiju procesā ieguldītais darbs, 

izklāsta kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme.  

Tiek izmantotas arī alternatīvas vērtējuma formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, 

kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un 

konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklasēm un konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 

sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar 

studiju kursa biedru sniegumu. 

Studējošie intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības, 

atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā  darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos 

projektos, sekmē mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa 

organizēšanas uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr 

laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.  

Katru gadu studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja neatkarīgie eksperti, 

diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo profesionālo 

institūciju mākslinieki.  

Lai studējošos motivētu kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju 

kursos studējošo kompetenci ieskaitē vērtēja diferencēti, kā piem.: visu bakalaura studiju 

programmu Vispārējo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē, studiju kursi 

Svešvaloda, u.c.  

 

Vērtēšanas pamatprincipi 

         Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro 

šādus pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem 

un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums 

pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A 

daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 

   

Vērtēšanas pamatformas 

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu 

eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 

     

Vērtēšanas kritēriji 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

1)  ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 

2)  augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 

3)  vidējs apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”); 

4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).    

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts 

- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
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2.1.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 

ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs 

studenti jau studiju laikā strādāja gan vispārējās izglītības iestādēs, gan  mūzikas skolās.  

Ņemot vērā to, ka programmas  studenti iegūst zināšanas un prasmes plaša profila 

skolotāju darba pienākumu veikšanai, viņu nodarbinātībai nav problēmu.  

JVLMA absolventi ir pieprasīti: 

- vispārizglītojošajās skolās (valstī ir 796 izglītības iestādes; 

- kultūrizglītības iestādēs 

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola;  

Rīgas Doma kora skola;  

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola;  

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola;  

Daugavpils Mūzikas vidusskola;  

Jelgavas Mūzikas vidusskola;  

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola;  

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola;  

Ventspils Mūzikas vidusskola;  

Rīgas horeogrāfijas vidusskola;  

Profesionālās ievirzes mūzikas  skolās 

143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās 

ievirzes mūzikas programmas. 
 

Mūzikas skolotāju katedra šajā akadēmiskajā gadā aptaujāja absolventus, lai 

noskaidrotu, kur Mūzikas skolotāju katedras absolventi strādā, absolvējot Mūzikas 

skolotāju katedru. 2014./2015.ak.g. eksmatrikulējās 9 bakalauri, no kuriem  - 2 studenti 

šobrīd studē JVLMA maģistrantūrā, 1 studente Rīgas Stradiņa Universitātes Mūzikas 

terapijas specialitātē (skat.1. att.). 

1.attēls  

2014./2015. ak. eksmatrikulēto studentu darba vietas. 

 

 
 

22% (2 studenti) absolventi strādā vispārizglītojošajā skolā un vada skolu korus, kā arī 

tik pat eksmatrikulēto studentu (22% 2 studenti) dzied profesionālos kolektīvos:  Latvijas 

Radio korī un jauktajā korī Ave Sol.  

45% absolventi (4 studenti) strādā pirmsskolas izglītības iestādēs vadot Mūzikas 

nodarbības un 11% studenti (1 studente) turpina darbu Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā 
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par koncertdaļas administratori, kā arī plāno turpināt studijas Erasmus apmaiņas 

programmā. Vēlos piebilst, ka Mūzikas skolotāji vada ne tikai mūzikas stundas skolās, bet 

radoši strādā ar vokālajiem ansambļiem un koriem, uzrādot lielisku rezultātus aizvadītajos 

IX Skolu Jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.  

Absolvējot studijas Mūzikas akadēmijā savā profesijā, darbu Mūzikas pedagoģijā 

turpina 67%, darbu profesionālajā mūzikā turpina 22% un turpina studēt un strādāt 

organizatoriskajos mūzikas dzīves jautājumos 11% studentu (sagatavots pēc 2014./205. 

akadēmiskā gada aptaujas datiem 02.08.2015.) 

 

2.1.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi 

ir bijuši). 

Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izvērtēja studiju 

virziena Izglītība, pedagoģija un sports divas studiju programmas, t.sk. arī profesionālo 

bakalaura studiju programmu Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs. 

Studiju virziena studiju programmu vērtēja par četrām galvenajām vērtēšanas grupām:  

1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  

 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

 

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija pozitīvi, īpaši tika 

atzīmēta studiju programmas profesionālo mūzikas studiju kursu īstenošanas kvalitāte. 

 Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu un kopējos studiju rezultātus, komisija 

secināja, ka JVLMA izglīto  augstas profesionalitātes mūzikas skolotājus, skolas kora 

diriģentus un mūzikas profesionālo mācību priekšmetu pedagogus.  

Izskanēja priekšlikums par kontaktstundu papielināšanu studiju kursam Pedagoģija. 

Ņemot vērā ekspertu ieteikumus, un ,izvērtējot JVLMA finansiālās iespējas, studiju kursa 

satura apguvei tika palielināts stundu skaits par 30 kontaktstundām.   
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2.1.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 
1) studiju kursu apraksti  
Studiju kursu aprakstipilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izvilkumus/anotācijas. 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 
skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa–159 ECTS KP 
I  Profesionālie studiju kursi  - 129  ECTS KP 

1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 30  ECTS KP 
Psiholoģija: 

- vispārīgā; 
- attīstības; 

- personības ; 

- sociālā; 
- pirmsskolas 

bērnu 

attīstības 
psiholoģija 

7,5 P/G 4 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības 

un sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 

ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 

* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 

teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 

situācijām; 

* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un 

profesionālās darbības pašnoteikšanās procesā; 

 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, 

prot risināt problēmsituācijas; 

* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 

audzēkņu personības attīstību; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 

nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē.  
Pedagoģija: 

- vispārējā; 
- sociālā; 

- pirmsskolas 

un skolas; 
- pedagoģiskā 

psiholoģija; 

- pedagoģisko 
pētījumu 

metodika 

7,5 P 3 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas;  

* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to 

sasniegšanu; 

* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas 

veidošanas principus; 

* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un 

sabiedrību: 

* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 

* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 

sasniegumus, sava darba efektivitāti; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 

jautājumiem un izmantot to praksē. 
Pedagoga 
ētika 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina pedagoga ētikas pamatprincipus; 

* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un 

sadzīves situācijas; 

* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;  

* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.   
Izglītības 

vadība 
1,5 P 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis 

pamatzināšanas: 

* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem, 

izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības 

sistēmā; 

* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par 

izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un 

novērtēšanu, izglītības darbības izvērtēšanu; 

 * iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto 

dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai 

atbilstošajā dokumentā. 
Informācijas 

tehnoloģijas 

pedagoģijā 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students apgūst informācijas tehnoloģiju 

izmantošanas iemaņas, kas nodrošina atbilstoša mācību 

priekšmeta apguves procesā nepieciešamās informācijas 

iegūšanai, apstrādei un lietošanai: 

informācijas meklēšana ABC internetā, interneta informācijas 

veidi, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, 

elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, mācību 

materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT 

programmu. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 
pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes 

Latvijā un ārvalstīs; 

* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas 

principus mūzikas pedagoģijā; 

* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un 

radošumu, spēj motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 

* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas 

pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Mūzikas 

mācīšanas un 

kora darba 

metodika: 

- Mūzikas  

mācīšanas 

metodika; 

 

 

 

 

- Skolas kora 

darba metodika; 

 

 

 

- Mūzika 

pirmsskolā; 

 

 

 

- Improvizācija;  

 

 

 

 

 

- Aranžēšana 

12 G/I 8 sem. DE  

Studiju kursā students apgūst: 

Mūzikas mācīšanas metodiku visās izglītības pakāpēs vispārējās 

izglītības iestādēs:  

Mūzikas stundas didaktiskos aspektus, mūzikas mācīšanas 

didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, stundu modeļus, 

mūzikas stundu struktūru, organizatoriskos aspektus, mūzikas mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, tai skaitā K.Orfa sistēmas instrumentāriju, skolēnu 

sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

- Skolas kora darba metodikā: 

Muzikālās dzirdes tipus un to raksturojumu, skaņveides apguves 

principus, balss aparāta uzbūvi, balsu iedalījumu kora balsu grupās, 

kora mēģinājumu organizācijas principus, skaņdarbu iestudēšanas 

metodiku. 

- Mūzika pirmsskolā: 

 Muzikālās un fonemātiskās dzirdes kopsakarības bērnu dzirdes 

attīstībā, mūzikas stundas organizēšanas metodiskos principus, 

dzirdes un mācību satura apguves metodes darbā ar bērniem. 

- Improvizācija 

Studiju kursa apguve sekmē radošuma attīstību, kursa apguves 

procesā students attīsta improvizācijas prasmes, apgūst 

improvizācijas metodiskos paņēmienus, kas nepieciešami 

daudzveidīgu metožu pielietošanai mācību priekšmeta Mūzika 

mācīšanas procesā. 

- Aranžēšana  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot vokālās un 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem kora vai ansambļa 

veidiem a cappella, ar klavieru vai citu instrumentu pavadījumu 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

1,5 

  

 

4 sem. 

 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 
 

 

iv 
 

 

 
 

 

 
iv 

 
 

 

 
 

iv 

 
 

 

 
i 

 

 
 

 

 

 

i 

1.2. Mūzikas nozares studiju kursi – 99 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 

Diriģēšana un 

partitūras spēle 

16,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam 

darbam ar skolas kori, spēj mācīt vadīt un publiski diriģēt skolas 

kori. 

Novērtēt skaņdarba tehnisko un māksliniecisko līmeni. 

Piemērot atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas 

prasībām.  

Studiju kursa saturā apgūst manuālo tehniku dažādu stilu un 

laikmetu kora skaņdarbu interpretācijai, kora darbu partitūru 

spēles un balsu dziedāšanas prasmes skaņdarba demonstrācijas 

nolūkā, tiek sagatavots darbam ar kori.  

K.Orfa sistēmas 

instrumentārija 

spēle: Kokle, 

Blokflauta, 

Sitaminstr. 

 

4,5 

 

I 

 

3 sem 

 

i 

Studiju kursa apguves procesā studenti iegūst pamatprasmes 

instrumenta spēlē, kas nepieciešamas mūzikas nodarbību 

vadīšanai vispārējās izglītības iestādēs.  

Ritmika 3 G 2 sem. i Studiju kursā students iegūst dziļāku izpratni par mūzikas valodas 

elementu praktisko izpausmi mūzikā, prasmi atspoguļot mūzikas 

valodas elementus ķermeņa plastiskajā valodā un kustībās. 

Studiju kursa apguves rezultātā students pārzina un spēj realizēt 

ritmikas vingrinājumus ritma izjūtas un kustību koordinācijas 

attīstībai, fantāzijas un iztēles attīstībai, prot izmantot ritmikas 

vingrinājumus un improvizācijas paņēmienus sasaistē ar mūzikas 

raksturu, dinamiku, reģistru, tempu un mūzikas formu. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Klavierspēle 12 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu 

fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika 

mūzikas literatūras tēmu mācīšanai; 

* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju 

kopām.   

Solo dziedāšana 

un vokālā darba 

metodika 

 

10,5 

 

I/G 

6 sem. E Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes 

un vokālā darba metodiskos paņēmienus, kas ir nepieciešami 

mūzikas skolotāja un skolas kora diriģenta pienākumu 

veikšanai. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

Mūzikas mācību priekšmeta satura apguves procesā un skolas 

kora nodarbībās ar balsi demonstrēt vokālos skaņdarbus vai to 

fragmentus, kora balsu partijas, sadzirdēt un novērst 

dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai skaņveides 

neprecizitātes, iemācīt apgūt vokālās prasmes un  lietot tās 

dziedot korī, ansamblī vai solo. 

Teorētiskā daļa – 49,5 KP 

Skatuves runa 1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izpēti, 

vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas 

vingrinājumus kopā ar žestu valodu.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

Realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga 

lietojuma īstenošanu praksē, panākt runas prasmes kultūru, 

runas saliedēšanu ar ķermeņa kustību un izteiksmi. 

Kora mācība/ 

kora darba 

metodika 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas par 

koru tipiem un veidiem, kora balsu īpatnībām, balsu 

diapazoniem un to attīstības paņēmieniem, vokālā darba mācību 

metodēm darbā ar skolas kori, kora nodarbību organizēšanas 

principiem, skaņdarba iestudēšanas paņēmieniem. 

Latīņu valoda 1.5  1 sem. i Studiju kursa saturs ir tieši saistīts ar studiju kursa Diriģēšana 

un partitūras spēle, kā arī studiju kursa Koris plānoto kora vai 

vokālo skaņdarbu apguvi, kuru teksts ir  latīņu valodā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students prot pareizi izrunāt, 

lasīt, tulkot un interpretēt tekstus latīņu valodā, izprot 

skaņdarba saturu. 

Solfedžo 9 G 6 sem. iv Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs 

tiek apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 

2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā 

audzināšana. 

Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt 

mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu 

mūzikas materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjū tu, 

pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes, 

apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to 

praktisko pielietojumu skaņdarbu interpretācijā.   

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 1.sem. i Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un funkcijām, 

par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas folkloras 

īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas folkloras 

kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par tradicionālās 

kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā. 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 

kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 

romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 

izpratni par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti 

lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 

reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 

teorija un 

analīze 

4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par  

klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 

pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms, 

romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti 

apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu 

mācību disciplīnas to savstarpējā papildinājumā. Kursa apguves 

rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas skaņdarbu 

uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) 

un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 

praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 

 

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu 

mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko 

tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem 

māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 

lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 

postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 

 

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 6 sem. Kolokvijs/E Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar 

mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 

vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 

un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 

mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  

3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 

mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  

20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 

padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 

mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 

specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.  

6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 

izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 

svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 

mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 

Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 

iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 

no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 

tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 

kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 

specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  

specializācijas profesionālās prasmes.  

 

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 

un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 

veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 

Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 

būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 

gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 

mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas stilistiskos 

reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 
kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras principiem, 
kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu valodas funkcionālajos 

paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) valodas pazīmēm, par valodas / runas 

etiķeti un ētiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot koptu latviešu 

valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, atšķirt pareizu valodas 
lietojumu no nepareiza, iederīgu – no neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, 

sagatavot ar profesionālo un ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, lietot 

vārdnīcas un citu palīgliteratūru tekstveides procesā. 

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā students zina  izpratnes līmenī par kultūras 
veidošanās mehānismiem, zinātnes, filosofijas un reliģijas atšķirībām, mērķiem un 

darbības principiem, kultūras tipoloģiskās klasifikācijas veidiem un principiem, 

reliģijas lomu cilvēka pasaules modeļa un vērtību veidošanās procesus, eksistenciālo 
problēmu risināšanu, spēj raksturot kultūru un civilizācijas tipus, salīdzināt 

civilizācijas un kultūras, patstāvīgi analizēt kultūras struktūruun izdalīt galvenās 

vērtības kā kultūras kodolu, spēj izmantot kritisko domāšanu, analizējot dažādu 
kultūru, subkultūru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus, spēj izvirzīt problēmu 

jautājumus un diskutēt par kultūru un sociālajiem procesiem – to saistībā ar mākslu un 

mūziku, būs orientēts izstrādāt sistemātisku un motivētu personisko viedokli par 
dažādām kultūrām un starpkultūru dialoga metodēm.  

Uzņēmējdarbības 

pamati  
(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un 
blakus tiesības, 

vides aizsardzība, 

civilā aizsardzība) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 

Studiju kursa apguves rezultātā students orientējas Latvijas darba likumdošanas 

pamatos, izpratnes līmenī zina darba attiecību tiesiskos pamatus, darba devēja un 
darbinieka pienākumus un tiesības, orientējas autortiesību un blakus tiesību 

specifiskajos jautājumos, ieguvis zināšanas izpratnes līmenī par vides aizsardzībus un 

civilo aizsardzību  atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 
Literatūra mūzikā 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un pasaules literatūru 
kultūras vēstures attīstības kontekstā, izcilākajiem daiļdarbiem Eiropas un latviešu 

literatūrā, literārā teksta interpretācijas iespējām. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;  

- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzekļu lietojuma nozīmi 
skaņdarba interpretācijā; 

- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē. 

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā savstarpēji saistītu 

uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares darbību 

reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, 

mūzikas projektu izveides būtību 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un vadīt mūzikas 
projekta realizāciju. 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas attīstību, tās 

avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā;  

* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas kultūrā;  

* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules kara; 

* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un vērtēt 20.gs. 
vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt savu viedokli.  

Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Kursa satura apguves rezultātā students  zina vispārīgās antīkās, viduslaiku, 

renesanses, jauno laiku, 19. un 20.gadsimta estētikas iezīmes, izprot to atšķirības, zina 

estētikā svarīgākos domātājus un viņu nozīmīgākos darbus, kā arī izprot to galvenās 
idejas. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas, lai sameklētu nepieciešamos tektuālos 

avotus un interpretējošo literatūru ar estētiku saistītu jautājumupadziļinātai izpētei, 

studenti prot analizēt gan ikdienas, gan mūzikas/horeogrāvijas  profesionālajā vidē 
sastopamos priekšstatus par mūziku, mūziķi, to sociālo lomu. Students spēj izvērtēt 

estētikas idejas, kas ir aktuālas speciālista darbībā, spēj argumentēt un aizstāvēt savu 
pozīciju, apzinoties savu zināšanu robežas un situācijas, kad nepieciešama padziļināta 

kāda jautājuma, viedokļa,  nostājas vai priekšstatu izpēte. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Students ir ieguvis zināšanas tādā līmenī, lai spētu komunicēt, izteikt viedokli par 

jautājumiem, kas saistīti ar pašu un specialitāti, spēj izprast vidēji sarežģītus tekstus par 
vidi, kultūru, specialitāti un, izmantojot jaunākos informācijas līdzekļus, spēj atlasīt 

vajadzīgo informāciju. Students ieguvis prasmes, kas nepieciešamas pienākumu 

veikšanai, kas formulētas vokālista 5.līmeņa profesiju standartā, prot lietot valodu kā 
informācijas ieguves, izziņas un apmaiņas līdzekli, izprot valodas sistēmu un normas, 

valodas kultūru un stilus,  sociokultūras kompetencē izmanto valodu kā izziņas, 

sadarbības, iekļaušanās un saskarsmes līdzekli kultūras kontekstā. Izprot valodas 
lietošans īpatnības daudzkultūru vidē.   
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  13,5 KP 

B1 - Ritmikas pedagoga studiju kursi 

Dejas pamati 4,5 G 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas ritmikas mācīšanas 

metodikā. Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 

pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 

programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Vispārējā 

metodika 

1,5 G 1 sem. i 

Ritmikas 
metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 
prakse  

4,5 I 2 sem. DE 

B2  - Solo dziedāšanas pedagoga studiju kurss  

Solo dziedāšana 4,5 I 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

solo dziedāšanas mācīšanas metodikā. Students iegūtās 

teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Vispārējā 
metodika 

1,5 G 1 sem. i 

Vokālā 

metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

B3 -  Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai “Instrumentālā 

mūzika” mūzikas vidusskolas prasību līmenī)  

Instrumenta 

spēle 

4,5 I 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

instrumenta spēles mācīšanas metodikā. Students iegūtās 

teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Vispārējā 

metodika 

1,5 G 1 sem. i 

Instrumenta 

spēles 

metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

B4 -  Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai 

“Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī)  

Mūzikas 

teorija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodikā. Students 

iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē 

saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba programmu.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Vispārējā 
metodika 

1,5 G 1 sem. i 

Solfedžo un 

mūzikas 

literatūras 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

B5 -  Kora diriģenta studiju kursi 

Kora 

diriģēšana  
3 I 1 sem. E Studiju kursa saturā students apgūst kora diriģēšanas prasmes 

dažādu stilu un laikmetu kora skaņdarbu interpretācijai, tiek 

sagatavots darbam ar amatieru kori. 

Partitūras 

spēle 
1,5 I 1 sem. i Studiju kurss apguve studentam attīsta prasmes spēlēt dažādu 

laikmetu, stilu un faktūru kora skaņdarbus, akcentējot prasmi 

panākt skaņdarbu vokālo skanējumu, spēlēt C atslēgās 

pierakstītos kora darbus, attīsta prasmi transponēt skaņdarbus, 

veidot vokāli instrumentālu partitūru klavieru pārlikumus.  

Kora 

literatūra un 

stilistika 

6 G 4 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādu laikmetu, stilu un 

žanru pasaules un Latvijas kora mūzikas attīstību,  par jaunām 

kormūzikas kompozīcijas tehnikām, atskaņotājmāksliniekiem 

un izcilākiem kormūzikas autoriem un to daiļradi. 

Senā baznīcas 

mūzika 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

2 sem. 

 

 
 

 

 

i 

 

 
 

 

 

Studiju kursa saturs sniedz teorētiskās zināšanas par neimu 

zīmējumu modifikācijām, to nozīmi, gregorisko dziedājumu 

vēsturi, to kopsakaru ar Rietumu tradīcijas baznīcas liturģiju, 

gregorisko korāļu modoloģiju, viduslaiku mūzikas literatūru.  

Studiju kursa apguves procesā students apgūst gregoriskās 

dziedāšanas prasmes un vienkāršu neimu diriģēšanas prasmes. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B6 – Skolu pūtēju orķestru diriģēšanas studiju kursi 
Pūtēju orķestra 

diriģēšana 
4,5 I 3 sem. iv Studiju kursa saturā students apgūst pūtēju orķestra diriģēšanas 

prasmes dažādu stilu un laikmetu orķestra skaņdarbu 

interpretācijai, tiek sagatavots darbam ar skolas pūtēju orķestri.  
 

Pūtēju orķestra 
darba metodika 

4,5 G 2 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas pūtēju orķestra darba metodikā, apgūst  nodarbību  

organizācijas didaktiskos principus, satura prasības, satura 

plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu 

vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
Pūtēju orķestra 

diriģēšana un 

orķestra darba  
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu praktiskās iemaņas 

darbā ar orķestri dažādu stilu, laikmetu un žanru orķestra mūzikas 

iestudēšanai, iegūtu prasmi apgūto diriģēšanas tehniku pakļaut 

skaņdarba interpretācijas mākslinieciskajiem uzdevumiem. Savu 

kompetenci studiju kursa noslēgumā pierāda, kārtojot 

diplomeksāmenu.  

C5  - vispārējais izvēles kurss - *) Studentiem, kuri izvēlas B6 daļas studiju kursus.   
Instrumenta 
spēle 

*) 9 I 6 sem. i  

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 ECTS KP 
apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināša nas un prasmes: 

- * mācīt  kora diriģēšanu;   
- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 

- *  strādāt par kora vokālo pedagogu; 

- *  veikt kora dziedātāja pienākumus 

C1– profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi    
Vispārējā 
metodika 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas kora diriģēšanas mācību 
priekšmeta mācīšanas metodikā. Students iegūtās teorētiskās  

zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās 

prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci, 

kārtojot diplomeksāmenu. 

Kora 
diriģēšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 

prakse 
4,5 I 2 sem. DE 

C2 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss  

Vispārējā 

metodika 
1,5 G 1 sem. i Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas mūzikas teorētisko 

priekšmetu  mācīšanas metodikā. Students iegūtās teorētiskās  
zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās 

prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci, 
kārtojot diplomeksāmenu. 

Mūzikas 
teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 

prakse 
4,5 I 2 sem. DE 

C3 - kora vokālā pedagoga studiju kurss  

Vispārējā 

metodika 
1,5 G 1 sem. i Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas bērnu balss izglītošanas un 

dziedāšanas mācīšanas metodikā. Students iegūtās teorētiskās  

zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās 
prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci, 

kārtojot diplomeksāmenu. 

Balss 

nostādīšanas 
metodika 

(darbs ar: 

 bērnu balsīm,  
zēnu balsīm, 

jauniešu 

balsīm)  

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

C4 - kora dziedātāja studiju kurss 

Mūsdienu 
mūzikas 

vokālās 

tehnikas 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss piedāvā iegūt zināšanas un prasmes mūsdienu vokālās 
mūzikas tehnikās, analizējot vokālo skaņdarbu partitūras, dziedot 

korī vai solo, ar nolūku radīt iespējas kora diriģentam vai mūzikas 

skolotājam paplašināt savu darbības loku, nodrošinot korus ar  
profesionālajiem dziedātājiem. Vokālā prakse 4,5 I 2 sem. DE 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C5  - vispārējais izvēles kurss 

Latvijas un 
Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

3 G 2 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  
Ansamblis 3 G 2 sem. i 

Tradicionālā 

dziedāšana 

1,5 G 1 sem. i 

Tradicionālā 

instrumenta spēle 

1,5 G 1 sem. i 

Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 2 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija/kom

pozīcija 

3 I 2 sem. i 

Instrumenta spēle 

*) Studentiem, 

kuri izvēlas B3 
daļas studiju 

kursus. 

3 I 2 sem. i 

 
*) 9 

 

I 

 
6 sem. 

 
i 

Prakse –  40,5 KP 

Meiteņu koris un 

kora darba prakse  

un/vai 

36 G 8 sem. i Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu: praktiskās iemaņas 

dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpretācijā   - dziedot 

korī, strādājot ar kori, studējot pasaules kora literatūras izcilākos 
paraugus, iegūtu prasmi iemācīto diriģēšanas tehniku pakļaut  skaņdarba 

interpretācijas prasībām un mākslinieciskajiem uzdevumiem.  

B daļas Kora 
diriģenta studiju 

kurss:  

Jauktais koris un 
kora darba prakse 

 
36 

 
G 

 
8 sem. 

 
i 

Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu: praktiskās iemaņas 
dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpretācijā   - dziedot 

korī, strādājot ar kori, studējot pasaules kora literatūras izcilākos 

paraugus, iegūtu prasmi iemācīto diriģēšanas tehniku pakļaut skaņdarba 
interpretācijas prasībām un mākslinieciskajiem uzdevumiem.  

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 3 sem i Pedagoģiskās prakses laikā studējošie pirmsskolas izglītības iestādēs, 

vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs iegūst prasmes 

mācību priekšmeta Mūzika stundu un skolas koru nodarbību vadīšanā. 

Valsts pārbaudījumi – 18  
Mūzikas 

mācīšanas un kora 
darba metodika 

 

3 

 

G 

 

    1sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina Mūzikas mācīšanas un kora 

darba metodikas zināšanas un pierāda savu kompetenci.  
 

Bakalaura 

diplomreferāta 
izstrāde un 

aizstāvēšana 

 

 

3 
 

 

 

 

I 
 

 

 

 

1 sem. 
 

 

 

 

DE 
 

 

 

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu un 

mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju, 
izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās 

atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.  

 

Pedagoģiskā 

prakse - mācību 

stunda Mūzika un 
kolokvijs 

specialitātē 

 

4,5 

 

I 

 

2 sem. 

 

DE 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību 

priekšmeta Mūzika stundu vadīšanā un  pierāda savas prasmes 

diplomeksāmenā. 

Kora diriģēšana  

(koncert-
programmas daļa)  

 

4,5 

 

I 

 

2 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģēšanas un darba 

prasmes ar kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmena 
programmas publiskajā atskaņojumā. 

Darbs ar skolas 

kori 

3 I 1 sem. DE Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģēšanas un darba 

prasmes ar skolas kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmenā  

B daļas Kora 

diriģenta studiju 

kurss: Koncert-

eksāmens kora 
diriģēšanā un 

darbs ar kori 

 
4,5 

 
I 

 
2 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģēšanas un darba 
prasmes ar jaukto kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmenā.  
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2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā.  

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 

programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 

programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Skolotājs un  Ministru kabineta noteikumu 

Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras (saīsin. EKI) apraksta prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām. Studiju programma ir 

licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi, t.i. līdz 2019.gada 23.maijam.  

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas 

skolotājs  saturs atbilst 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas skolotāja profesijas 

standartam, standarts apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministra 2004. gada 27. 

septembra rīkojumu Nr. 116. 

Programmas satura sekmīga apguve sagatavo studējošos profesijas standartā 

norādīto uzdevumu veikšanai un pienākumu izpildei, kā arī nodrošina iespēju apgūt 

nepieciešamās zināšanas un prasmes. 

 
  

Zināšanas 

 

Zināšanu līmenis 
Apguvei paredzētais studiju kurss 

(studiju programmas daļa) priekš-

stats 
izpratne lietošana 

Valsts izglītības 

sistēmas un skolotāju 

darbību reglamentējošie 

dokumenti un darba 

likumdošana 

 +  Izglītības vadība 

Darba tiesiskās attiecības 

 

 

 

 

Pedagoģija un 

psiholoģija 

  + Psiholoģija  

Pedagoģija 

Pedagoga ētika 

Mūzikas pedagoģija 

Mācību priekšmetam 

atbilstošā zinātnes 

nozare 

   

+ 

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika 

Kora mācība/ kora darba metodika   

Diriģēšana un partitūras spēle 

Mūzikas vēsture  

Latviešu mūzikas vēsture 

Mūzikas forma  

Tradicionālā mūzika  

K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle 

Ritmika  

Klavierspēle  

Improvizācija  

Solo dziedāšana un vokālā darba 

metodika Aranžēšana  

Latīņu valoda  

Solfedžo  

Harmonija  

Polifonija  

Valodas un 

komunikācija 

   

+ 

Latviešu valodas kultūra, Literatūras 

vēsture, Skatuves runa, Svešvalodas 

Informācijas tehnoloģijas 

Sociālās zinības   + Pedagoga ētika, Mākslas vēsture,  

Ievads kultūras analīzē, Izglītības vadība,  

Filozofija un estētika, Uzņēmējdarbības 

pamati (Projektu izstrādes un vadīšanas 

pamati) 
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Līdzīgi studiju programmā ir nodrošināta arī prasmju apguve. 

Specifiskas prasmes profesijā 
Apguvei paredzētais studiju kurss 

(studiju programmas daļa) 

 

prasme veidot iespējas vērtību apguvei, 

pašizpausmei un pašdisciplīnai 

Filozofija  

Ētika 

Mūzikas vēsture  

Latviešu mūzikas vēsture 

Tradicionālā mūzika  
Literatūras vēsture,  

Mākslas vēsture,  

Reliģiju vēsture 
Mūzikas forma  

Diriģēšana un partitūras spēle 

K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle  

Ritmika  

Klavierspēle  

Improvizācija  

Solo dziedāšana  

Aranžēšana  

Solfedžo  

Harmonija  

Polifonija 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati 

Diplomreferāts 
Pedagoģiskā prakse 

Koris un kora darba prakse 
prasme sniegt informāciju par 

profesijas un karjeras izvēles iespējām; 

Latviešu valodas kultūra, Skatuves runa, 

Svešvalodas 

Informācijas tehnoloģijas  

Mūzikas vēsture  

Latviešu mūzikas vēsture 

Tradicionālā mūzika  

Mūzikas forma  

Pedagoģiskā prakse 

Koris un kora darba prakse 

prasme palīdzēt audzēkņiem adaptēties 

jaunajā sociālajā vide; 

Psiholoģija  

Pedagoģija 

Pedagoga ētika 

Mūzikas pedagoģija 
prasme noteikt audzēkņu dotības un 

veicināt talantu attīstību 

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika 

Kora mācība/ kora darba metodika   

Tradicionālā mūzika  

Klavierspēle  

Improvizācija  

Solo dziedāšana un vokālā darba metodika  

Solfedžo  

Harmonija  

 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs 

apraksts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr.512 

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura 

studiju programmu prasībām.  

Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu 

(izvilkums): 

III. Bakalaura programmas 

obligātais saturs 

7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 

kredītpunkti.  

9. Bakalaura programmas 

Profesionālā bakalaura studiju programmasVispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs satura un apjoma parametri: 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 

pilna laika studijās. 

 

 

 

A daļa  
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obligātais saturs. 

9.1. vispārizglītojošie studiju 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 

20 kredītpunkti. 

 

 

 

 

 

 

9.2. nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 

kredītpunkti. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. nozares profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   

 

 

 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 

kredītpunkti; 

 

 

 

 

II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīzē – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūras vēsture – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofijaun estētika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

A daļa  
Kopā: 36 KP 

1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 20  ECTS KP 
Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 1 KP 

Izglītības vadība – 1 KP 

Informācijas tehnoloģijas – 1 KP 

Mūzikas pedagoģija – 1 KP 

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika – 6 KP 

1.2. Mūzikas nozares kursi – 16 KP 
Mūzikas vēsture – 12 KP 
Latviešu mūzikas vēsture – 3 KP 
Skatuves runa – 1 KP 

 
Kopā: 60 KP 

A daļa 51 KP 
1.3. Mūzikas nozares studiju kursi – 51 

Mūzikas forma – 3 KP 

Tradicionālā mūzika – 1 KP 

Kora mācība/ kora darba metodika  – 1 KP 

Diriģēšana un partitūras spēle – 11 KP 

K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle – 3 KP  

Ritmika – 2 KP 

Klavierspēle – 8 KP 

Improvizācija – 1 KP 

Solo dziedāšana un vokālā darba metodika – 7 KP 

Aranžēšana – 1 KP 

Latīņu valoda – 1 KP 

Solfedžo – 6 KP 

Harmonija – 3 KP 

Polifonija – 3 KP 
B daļa – (ierobežotā izvēle) –  9 KP 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

apgūstot izvēles studiju kursus, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei 

nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas un prasmes:  

- * mācīt  kora diriģēšanu;   

- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 

- *  strādāt par kora vokālo pedagogu;; 

- *  veikt kora dziedātāja pienākumus u.c. 

  

 

Prakse: 26 KP  
Koris un kora darba prakse – 23 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
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9.6. valsts pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrādāšana 

un aizstāvēšana un kura 

apjoms ir vismaz 12 

kredītpunktu. 

 

10. Studiju kursu izvēli 

bakalaura programmā, studiju 

kursu apjomu un saturu, kā arī 

prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajam grādam nosaka 

attiecīgās profesijas standarts. 

 

11. Studiju procesā vismaz 30 

procentus no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. 

 

15. Pēc bakalaura 

programmas apguves piešķir 

piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju un profesionālo 

bakalaura grādu nozarē 

(profesionālās darbības jomā). 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika – 2 KP 

Pedagoģiskā prakse – mācību stunda Mūzika – 3 KP 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Kora diriģēšana  

(koncertprogrammas daļa) un  darbs ar skolas kori – 3 KP 

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 2 KP 

 

 

profesijas standarts Skolotājs 

 

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 33 KP 

apjomā un prakse 26 KP apjomā, kopā 59 KP apjomā, t.i. 36,88 

procenti. 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 

profesionālā bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā un mūzikas 

skolotāja profesionālā kvalifikācija. 

 

 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

 

Kopsavilkums: izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā vid.: EUR 7223,76 

 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 4465,27 

 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  

(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

-  

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 908,28 gadā 
(EUR 265,58 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 908,28)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 231,91 gadā 
(EUR 67,81 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 231,91) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 264,30 gadā 

(EUR 77,28 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 264,30) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 818,27 gadā 
(EUR 239,26  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 818,27) 

- Sportam gadā – EUR 19,46 
(EUR 5,69  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 19,46) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 9,75 
(EUR 2,85  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 9,75)  
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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. 

Psiholoģija, iv 

 

30 : 10 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Mūzikas mācīšanas 

metodika, iv 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Diriģēšana un 

partitūras spēle, 

iesk. 

Koncertmeistars 

30 

 

 

30 + 10 = 40 

9,57 

 

 

6,02 

287,10 

 

 

240,80 = 

527,90 

124,53 652,43 

Ritmika, iesk. 30 : 10 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Dziedāšana un 

vokālā darba 

metodika, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

 

 

5 

9,57 

 

 

6,02 

143,55 

 

 

30,10 = 

173,65 

40,96 214,61 

Kora mācība/kora 

darba metodika, 

iesk. 

30 : 10 = 3 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 

Tradicionālā 

mūzika, iesk. 

30 : 10 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

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 

Instrumenta spēle, 

iesk. (C + B3) 

15 x 4 : 10 = 6 9,57 57,42 13,55 70,97 

Koris, iesk.  90 : 15 = 6  9,57 57,42 13,55 70,97 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

141 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

429/ 

 

 

28,5 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1470,25 : 5 mēn. = € 294,05 + (1 mēn. atv.) x 6  =  EUR 1764,30 
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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 

 

2. 

Psiholoģija, iv 

 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 
9,57 14,36 3,39 17,75 

Pedagoģija, iv 30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Mūzikas mācīšanas 

metodika, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Diriģēšana un 

partitūras spēle, iesk. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3 = 33 

 

 

30 + 10 = 40 + 

eks. 2 = 42 

9,57 

 

 

6,02 

315,81 

 

 

252,84 = 568,65 

134,14 702,79 

Ritmika, iesk. 30 : 10 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Dziedāšana un vokālā 

darba metodika, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

 

5 

9,57 

 

6,02 

143,55 

 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Latīņu valoda, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 
9,57 14,36 3,39 17,75 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 
9,57 28,71 6,77 35,48 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un blakus 

tiesības, u.c.) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Instrumenta spēle, 

iesk. (C + B3) 

15 x 4 : 10 = 6 9,57 57,42 13,55 70,97 

Koris, iesk.  90 : 15 = 6  9,57 57,42 13,55 70,97 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

145 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

 

429/ 

 

28,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. semestrī  kopā: EUR 1508,80 : 5 mēn. = € 301,76 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1810,56 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

3. 

Psiholoģija, iv 

 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pedagoģija, iv 30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mūzikas mācīšanas 

metodika, iv 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Diriģēšana un 

partitūras spēle, iesk. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3 = 33 

 

30 + 10 = 40 + 

eks. 2 = 42 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

252,84 = 568,65 

134,14 702,79 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Dziedāšana un vokālā 

darba metodika, iesk. 

 

Koncertmeistars 

Ind. 15 

Gr. 15 : 10 = 1,5 

= 16,5 

5 

9,57 

 

 

6,02 

157,91 

 

30,10 = 188,01 

44,35 232,36 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Instrumenta spēle, 

iesk. (C + B3) 

15 x 4 : 10 = 6 9,57 57,42 13,55 70,97 

Koris, iesk.  90 : 15 = 6  9,57 57,42 13,55 70,97 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

140,5 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

394/ 

 

 

25,5 

 

 
3. semestrī  kopā: EUR 1454,99 : 5 mēn. = € 291,-  + (1 mēn. atv.) x 6  =   

€ 1746,- 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. 

 

Psiholoģija, eks. 

 

30 : ar 10 stud. 

= 3 + eks.0,5 = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : ar 10 stud. 

= 3 + eks.0,5 = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Skolas kora darba 

metodika, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Diriģēšana un 

partitūras spēle, iesk. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3 = 

33 

 

30 + 10 = 40 + 

eks. 2 = 42 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

252,84 = 568,65 

134,14 702,79 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Dziedāšana un vokālā 

darba metodika, iesk. 

 

Koncertmeistars 

Ind. 15 

Gr. 15 : 10 = 

1,5 = 16,5 

5 

9,57 

 

 

6,02 

157,91 

 

30,10 = 188,01 

44,35 232,36 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Instrumenta spēle, 

iesk. (C + B3) 

15 x 4 : 10 = 6 9,57 57,42 13,55 70,97 

Koris, eks.  90 : 15 = 6  9,57 57,42 13,55 70,97 

Pedagoģiskā prakse 25 9,57 239,25 56,44 295,69 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

172,17  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

464/ 

 

31 

 

 
4. semestrī  kopā: EUR 1830,17 : 5 mēn. = € 366,03 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2195,20  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Mūzikas 

pedagoģija, iesk. 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mūzika pirmsskolā, 

iv 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Diriģēšana un 

partitūras spēle, iesk. 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3 = 33 

 

30 + 10 = 40 + 

eks. 2 = 42 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

252,84 = 568,65 

134,14 702,79 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kokle, iv 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Dziedāšana un vokālā 

darba metodika, iesk. 

 

Koncertmeistars 

15 

 

5 

9,57 

 

6,02 

143,55 

 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Solfedžo, iesk. 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Vispārējā metodika, 

iesk. 

20 : 30 = 0,67 

10 : 7 = 1,43  

= 2,10 

9,57 20,10 4,74 24,84 

Izvēle, iesk. B 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. B 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. B 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Koris, iesk.  90 : 15 = 6  9,57 57,42 13,55 70,97 

Pedagoģiskā prakse 25 9,57 239,25 56,44 295,69 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

195,6  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

445/ 

 

 

30 

 

5. semestrī  kopā: EUR 2107,27 : 5 mēn. = € 421,45  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2528,72 
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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 

 

6. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas mācīšanas 

metodika, iv 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Diriģēšana un 

partitūras spēle, eks. 

Koncertmeistars 

20  

 

20 + 7 = 27 

9,57 

 

6,02 

191,40 

 

162,54 = 353,94 

83,49 437,43 

Sitaminstrumentu 

spēle, iv 

20 : 10 = 2 + 

ind. 10 = 12 

9,57 114,84 27,09 141,93 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Dziedāšana un vokālā 

darba metodika, eks. 

Koncertmeistars 

15 

 

5 

9,57 

 

6,02 

143,55 

 

30,10 = 173,65 

40,96 214,61 

Solfedžo, iv 30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 
9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. B 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. B 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. C 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. C 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Koris, eks.  90 : 15 = 6  9,57 57,42 13,55 70,97 

Pedagoģiskā prakse 20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

170  

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

385/ 

 

 

25,5 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1870,29 : 5 mēn. = € 374,06  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 2244,35 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Izglītības vadība, 

iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Informācijas 

tehnoloģijas 

pedagoģijā, iesk. 

15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Aranžēšana, iesk. Gr. 15 : 10 = 

1,5 + ind. 5 = 

6,5 

9,57 62,21 14,67 76,88 

Blokflautas spēle, 

iv 

30 9,57 287,10 67,73 354,83 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Skatuves runa, iesk. 30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. C 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. C 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. B 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. B 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Koris, iesk.  90 : 15 = 6  9,57 57,42 13,55 70,97 

Mūzikas mācīšanas 

metodika, DE 

/diplomreferāta 

izstrāde, iesk.  

30 : 10 + ind. 10 

= 13 

9,57 124,41 29,35 153,76 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

20 9,57 191,40 45,15 236,55 

Diriģēšana un 

partitūras spēle, iesk. 

Koncertmeistars 

30  

 

30 + 10 = 40  

9,57 

6,02 

 

287,10 

240,80 = 

527,90 

124,53 652,43 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

236  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

430/ 

 

28,5 

 

7. semestrī  kopā: EUR 2615,81 : 5 mēn. = € 523,16  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 3138,97 
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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. 

Improvizācija, iesk. Gr. 15 : 10 = 1,5 + 

ind. 5 = 6,5 

9,57 62,21 14,67 76,88 

Mūzikas vēsture un 

teorija, eks./kolokvijs 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un estētika, 

iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. C 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. B 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Koris, iesk.  90 : 15 = 6  9,57 57,42 13,55 70,97 

Bakalaura diplomreferāta 

izstrāde, DE 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Bakalaura diplomreferāta 

aizstāvēšana, DE 

0,5 x 3 = 1,5 9,57 14,36 3,39 17,75 

Bakalaura diplomreferāta 

izvērtēšana 

1 x 3 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Bakalaura diplomreferāta 

recenzēšana 

4 9,57 38,28 9,03 47,31 

Pedagoģiskā prakse, DE 20 + 5 + DE 

komisija 3 = 28 

9,57 267,96 63,21 331,17 

Diriģēšana un partitūras 

spēle, DE 

Koncertmeistars 

30 + eks. 3 = 33 

 

30 + 10 = 40 + eks. 

2 = 42 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

252,84 = 568,65 

134,14 702,79 

B vai C  15 9,57 143,55 33,86 177,41 

      

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

193  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

295/ 

 

19,5 

 

8. semestrī  kopā: EUR 2027,49 : 5 mēn. = € 405,50  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 2432,99  

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 17861,09  (septiņpadsmit tūkstoši astoņi 

simti sešdesmit viens euro 09 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā 

EUR 4465,27 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1393,27 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 174,16 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 348,32 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,3 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  3271 stunda 

semestrī – 409  stundas  (3271 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 27,5 stundas (409 stundas : ar 15 nedēļām) 
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4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Studiju programmu satura īstenošanu salīdzinājām ar Daugavpils Universitātes (DU) un 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) piedāvātajām mūzikas skolotāju 

sagatavošanas studiju programmām.  

Salīdzinājuma procesā ir konstatēts, ka uzņemšanas prasību saturs JVLMA un DU ir 

analogs, studiju kursu saturs un apjoms kredītpunktos ir ļoti līdzīgs, ir nebūtiskas atšķirības 

studiju kursu nosaukumos. 

Studiju kursi JVLMA ECTS 

KP 

DU ECTS 

KP 

RPIVA  ECTS 

KP 

Psiholoģija: 

- vispārīgā; 

- attīstības; 

- personības ; 

- sociālā; 

- pirmsskolas bērnu attīstības 

psiholoģija 

9 9 10,5 

Pedagoģija 6 9 12 

Pedagoga ētika 1,5 

Izglītības vadība 1,5 3 

Informācijas tehnoloģijas 1,5 4,5 6 

Mūzikas pedagoģija  1,5 4,5 3 

Mūzikas mācīšanas un kora darba 

metodika: 

- Mūzikas  mācīšanas metodika; 

- Skolas kora darba metodika; 

- Mūzika pirmsskolā; 

- K.Orfa sistēmas instrumentārijs 

9 

 

10,5 6 

4,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

Diriģēšana un partitūras spēle 16,5 10,5 18 

Ritmika 3 3 2 

Klavierspēle 12 10,5 7,5 

Improvizācija 1,5 3 - 

K.Orfa sistēmas instrumentārija 

spēle: 

4,5 - 1,5 

Kokle 

Blokflauta 

Sitaminstrumenti 

Solo dziedāšana un vokālā darba 

metodika 

 

10,5 

7,5 9 

Aranžēšana 1,5 1,5 - 

Skatuves runa 1,5 - - 

Kora mācība/ 

kora darba metodika 

1,5 13,5 kopā ar kori)  1,5 

Latīņu valoda 1.5 - - 

Mūzikas vēsture 18 9 12 

Latviešu mūzikas vēsture 4,5 6 3 

Solfedžo 9 7,5 6 

Harmonija 4,5 6 6 

Polifonija 3 - - 

 Mūzikas forma 4,5 4 - 

Folklora 1,5 - - 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 - 3 

Ievads kultūras analīzē 1,5 Kultūras vēsture (3) Kultūru teorija 

un vēsture (3) 
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Studiju kursi JVLMA ECTS KP DU ECTS KP RPIVA  ECTS KP 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Darba tiesiskās attiecības) 

1,5 3  

Literatūras vēsture 4,5 Kultūras vēsture (3) Kultūru teorija un 

vēsture (3) 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas 

pamati) 

4,5 -  

Mākslas vēsture 4,5 Kultūras vēstuere (3) Kultūru teorija un 

vēsture (3) 

Filosofija un estētika 4,5 3 3 

Svešvaloda 7,5 6 6 

B daļa 13,5  Nav atšifrēts – 

integrēts A daļā 

Cita sistēma  

C daļa  9 9 9 

Prakse 26 (kora un 

pedagoģiskā) 

26 pedagoģiskā 26 

Valsts pārbaudījumi 18 18 18 

Mūzikas mācīšanas un kora darba 

metodika 

 

3 

  

Kolokvijs specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā 

3   

Pedagoģiskā prakse - mācību stunda 

Mūzika  

 

4,5 

  

Kora diriģēšana  

(koncert-programmas daļa) un  darbs 

ar skolas kori 

 

4,5 

  

B daļas Kora diriģenta studiju 

kurss: Koncert-eksāmens kora 

diriģēšanā un darbs ar kori 

 

4,5 

  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 

3 

  

 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 

līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas Mūzikas un Teātra 

akadēmijas un Māstrihtas (Nīderlande) konservatorijas īstenojamās studiju programmas, kurās 

ir senas tradīcijas mūzikas pedagogu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu diplomi ir 

starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.  

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā 

tiek noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS).  

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, viņiem jābūt 

iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 

izvēlētās programmas daļā.  

Ja veic programmu salīdzinājumu no saturiskās puses, tad jāsecina, ka to saturs pēc 

būtības ir līdzīgs. Kā obligāti tiek apskatīti mūzikas vēstures un teorijas studiju jautājumi, tiek 

piedāvāti studiju kursi mūzikas skolotāja profesionālajās specializācijas – diriģēšana, partitūru, 

spēle, klavierspēle, improvizācija, radniecīgo instrumentu spēle. Atšķirība ir tā, ka pedagoģijas 

un psiholoģijas studiju kursus studenti apgūst galvenokārt universitātēs. Visur uzmanības centrā 

ir tāda speciālista sagatavošana, kurš perfekti orientētos mūzikas profesionālajos jautājumos.  

Tādejādi veiktā analīze kopumā ļauj secināt, ka JVLMA piedāvātā mūzikas skolotāja 

profesionālā bakalaura studiju programma savā pašreizējā veidolā pamatā līdzīga citās  

augstskolās īstenotām programmām un atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem 

standartiem. 
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5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
- studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 

(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm: 

Studējošo skaits studiju programmā kopā  - 45 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem 

studēja – 42 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem studēja 3 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 8 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 7 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem - 1students; 

-  absolventu skaits – 9 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 9 studenti; par 

fiziskas personas līdzekļiem studēja 0 studenti. 
 

6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

        Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo 

viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas 

formu atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā tika organizēta studējošo aptauja par tiem docētājiem, kuri pretendēja 

vēlēšanām akadēmiskajos amatos. Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka 

studējošie pamatā ir apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā gūst 

kvalitatīvas zināšanas un prasmes:  

 Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu (īpaši ar teicamām lekcijām Mūzikas mācīšanas un kora 

darba metodikā, pedagoģijā, mūzikas vēsturē un teorijā, diriģēšanā un vokālajā metodikā). 

Studneti uzskata, ka profesionālu docētāju vadībā viņi saņem nepieciešamās zināšanas un 

prasmes, kuras būs vajadzīgas nākošajam speciālistam: 

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 

kompetencēm; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums docētāju informē 

studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem,  

- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  

- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  

      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus apmaiņas programmās.  
 

7) Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti 

un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

katru gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

2015.gada absolventi novērtēja studiju vides kvalitāti. 

 Studiju vides novērtējuma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labvēlīga, 

radoša un vērsta uz abpusēju sadarbību. Tomēr iedziļinoties atbilžu daudzveidībā, jāsecina, ka 

daudzos aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas patstāvīgā darba nodrošināšanu 

JVLMA telpās, kā arī darba dienu darba laika vienmērīgas noslogotības nodrošināšanu un 

pedagoģiskās prakses organizāciju tā, lai prakses dienā nebūtu nodarbību Mūzikas akadēmijā.  

         Absolventu aptaujas rezultāti, liecina, ka absolventi ir apmierināti ar savu profesionālo 

sagatavotību darba tirgum pedagoģiskā un mākslinieciskā darba veikšanai.   

       Absolventu sagatavotības līmenis liecina par studiju programmas vispusīgumu, 

profesionālās jomas pilnvērtīgu izglītību vērstu uz paaugstinātu konkurētspēju, kā arī par 

radošo pieeju profesionālām problēmām un spējām rast nestandarta risinājumus dažādās 

profesionāli komplicētās situācijās.  
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8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

            2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies 

gan iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus 

pasākumus un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

 Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no 

dalībniekiem pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 
  

Darbība JVLMA iekšienē.   

       Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu 

pieteikumu izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam 

atbalstam var pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  

 Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

       Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, 

Senātā, Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

        Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā 

JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju 

balvas 23. JVLMA labākā kameransambļa konkursā. 

        JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā 

ar viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, 

kas guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. 

Atvērto durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

        Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī 

kopīgi ar JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

       Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo 

identitāti. 
  

Darbība ārpus JVLMA. 

       JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un 

Latvijas Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma 

atsākusi piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes 

sēdes, kur tiek pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

        Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pārstāv 

JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

 Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. gada 

stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 
 

9) Mūzikas skolotāju katedras darbības attīstības plāns 2015./2016. akadēmiskajam 

gadam 

    Saglabājot praksē aprobēto Mūzikas skolotāju izglītības programmas modeli (kursi, 

to proporcijas, B un C daļu nodrošinātās iespējas iegūt tiesības strādāt par dažāda 

profila pedagogiem), arvien pilnveidot studiju kursu satura un studijukvalitāti. 

   Lai nodrošinātu reflektantu uzņemšanas konkursu, akadēmiskā gada II pusgadā 

īstenott Mūzikas skolotāju katedras darbības popularizēšanu, organizējot studentu, 

maģistrantu un docētāju koncertlekcijas mūzikas vidusskolās, vispārizglītojošajās 

skolās ar mūzikas novirzienu.  

   Studentu zinātniski pētnieciskā darba izstrādes atbalstam reizi mēnesī organizēt  

  Metodoloģiskos seminārus.  

 2015. gada 27. novembrī Mūzikas skolotāju katedras docētājiem un  IV kursa studentiem 

piedalīties XXI gs. Mūzikas skolotājs  festivālā Liepājā.  

 15.03-17.03. katedras docētāju un studentu dalība  EAS doktorantu un studentu 

          forumā ( http://www.eas-music.org/activities/eas-conferences/2016-vilnius-lt/) Viļņā.  

http://www.eas-music.org/activities/eas-conferences/2016-vilnius-lt/
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  16.03.-19.03. docētāju dalība 24. starptautiskajā EAS Mūzikas skolotāju konferencē  

 (24th EAS Conference in Vilnius, Lithuania)  

– Liene Batņa piedalīsies ar zinātniskā raksta prezentāciju Improvement of School 

Choir Conductor’s Professional Self-Experience through the Pedagogical Activities at 

the Institution of Higher Education in Latvia. Irēna Nelsone un Ilze Vilde vadīs 

meistarklasi Mūzikas pedagoģijas inovācijas Latvijā.  

 2016. gada 23. martā Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar IZM plāno organizēt  

V Solfedžo olimpiādi skolēniem Latvijā (JVLMA) un sadarbībā ar Eiropas Mūzikas 

skolotāju asociāciju Latvijas Mūzikas olimpiādes uzvarētāji dosies uz starptautisko 

Mūzikas olimpiādi 28.04.-30.04. Klaipēdā (http://www.music-

olympiad2016.lt/History/). 

 No 2016.gada 24-29. jūlija Irēnas Nelsones dalība ISME simpozijā Glāzgovā.  

Tematika: IKT izmantošana mūzikas mācību procesā.  

 11.03.-12.03.2016 organizēt IV Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo  

ansambļu konkursu... Lai skan! Konkurss veltīts Jēkaba Graubiņa (1886 – 1961) 

daiļradei.  

 3.06. 2016. JVLMA tiks organizēta Mūzikas skolotāju katedras 55. gadu jubileja. Tās 

ietvaros tiks rīkota konference Mūzikas skolotājs 21.gadsimtā, Studentu forums, Svētku 

koncerts un salidojums.  

 

       

 

 

 

 

      
 

 

 

 

http://www.music-olympiad2016.lt/History/
http://www.music-olympiad2016.lt/History/
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2.2. Studiju programmas  

raksturojums 
 

 

 

2.2.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

 

1)  Studiju programmas nosaukums: 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālā bakalaura studiju programma 

„Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs“ 
kods 42141 

 

 

2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija:  profesionālais bakalaura grāds 

mūzikas pedagoģijā/ Instrumenta spēles skolotājs (atbilstošās specializācijas skolotājs -

piem.: klavierspēles skolotājs, vijoļspēles skolotājs, klarnetes spēles skolotājs u.t.t.) vai 

mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs 

(5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) 
  

3) Studiju programmas mērķi 

 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotāju sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas un pedagoģijas zinātņu 

teorētiskajos pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski 

piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un 

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

kuri, pildot savu pamatuzdevumu, balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, 

profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principiem.  

 

4) Studiju programmas uzdevumi 

 

- motivēt studentus iegūt sistematizētas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas 

instrumenta spēles un mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja pienākumu veikšanai 

profesionālās ievirzes mūzikas skolās un profesionālajās mūzikas vidusskolās;  

- sniegt mūziķa – atskaņotājmākslinieka vai muzikologa pienākumu veikšanai 

nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, lai mūzikas profesionālās izglītības 

skolotāja radošā darbība sekmētu koncerttradīciju saglabāšanu un attīstību, kas ir katra 

novada kultūrvides veidošanas vizītkarte; 

- motivēt studentus apgūt pamatzināšanas un iemaņas zinātniskās pētniecības darbā 

mūzikas pedagoģijas nozarē.  
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2.2.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti   

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

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Rezultāti 

     Profesionālās bakalaura studiju programmas A un B daļas - pedagoģijas un mūzikas 

nozares teorētisko  studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas 

tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā mūzika, Instrumenta spēles 

vēsture un mācību priekšmeta mācīšanas metodika) apguves rezultātā students ir ieguvis 

zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās vidējās izglītības un 

mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo 

mūzikas priekšmetu skolotāja pienākumus, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

Skolotāja profesijas standartā iestrādātajām prasībām, t.i.:  

- zināšanas pedagoģiskā procesa specifikā mūzikas profesionālajās izglītības iestādēs, t.sk.: 

mācību un audzināšanas mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā, mācību priekšmeta pedagoģiskā 

procesa plānošanā un vadībā, drošas un atbalstošas mācību vides nodrošināšanā, izglītojamā 

personības izaugsmes veicināšanā, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, izglītojamo 

zinātkāres un izziņas intereses mācību priekšmetā rosināšanā, izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas tehnoloģijā, mācību materiālu sagatavošanā, izmantojot atbilstošas 

datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās pētniecības metodēs, skolotāja profesionālajā 

ētikā;  

- zināšanas profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  instrumentu 

spēles vēsturē, mūzikas formas mācībā, harmonijā un polifonijā, mūzikas notācijas un 

muzikālās dzirdes attīstības aspektos,  izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares 

profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, 

skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības 

likumsakarībām, atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības 

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

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

Kompetence 

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas 

zinātnes nozarei un mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesijai raksturīgās pamata 

un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, 

pedagoģijas zinātniskās pētniecības metodēs, mūzikas vēsturē un teorijā,  mūzikas 

profesionālās izglītības sistēmā, tās attīstības tendencēs, izglītojamā darbības motivēšanas 

metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mūzikas pedagoģijas nozares attīstības 

stratēģijā un plānošanas metodēs,  turklāt daļa zināšanu - instrumentu spēles vēsturē, 

mūzikas instrumenta spēles un mūzikas teorētisko priekšmetu mācības metodikā atbilst 

skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim.  

Speciālists spēj parādīt mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesionālās jomas 

svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares 

profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  

skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības 

likumsakarībām. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti 

Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības 

pamati, svešvalodas, ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares 

teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (pedagoģiskā prakse, instrumenta spēle, ansambļa 

spēle un darba prakse, improvizācija, aranžēšana, kā arī bakalaura diplomreferāta izstrāde) ir 

ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas mūzikas profesionālās vidējās izglītības un mūzikas 

profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo mūzikas 
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priekšmetu skolotāja pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

Skolotāja profesijas standartā prasmju daļā iestrādātajām prasībām, t.i. ieguvis prasmes: 

- pielietot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normas mūzikas 

profesionālās izglītības programmu īstenošanas jomā, 

- plānot savu un izglītojamo mākslinieciskās jaunrades darbu,  

- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,  

- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus, 

motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam,  

- pašam un ar izglītojamo iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes, dažādu 

laikmetu un stilu instrumentālos skaņdarbus solo un skaņdarbus ansamblim, panākt 

skaņdarba satura atklāsmi, attīstīt instrumenta spēles tehniskās un mākslinieciskās prasmes, 

aranžēt skaņdarbus dažādiem kolektīvās muzicēšanas sastāviem,  

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot 

mācību metodiskos materiālus.  

Ir ieguvis komunicēšanās prasmes saziņas līmenī, kā arī lietot mūzikas profesionālo 

terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, vispārējās prasmes, kas saistās ar   vides 

aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir 

ieguvis, piedaloties organizētajos projektos. 

Kompetence 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas 

profesionālās izglītības skolotāja pienākumus, analizēt, vērtēt un izstrādāt mūzikas 

profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un 

vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to saturu, 

plānot, organizēt un vadīt mācību stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, vērtēt un 

analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, patstāvīgi iestudēt, 

demonstrēt vai publiski atskaņot augstākās sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu, stilu un 

žanru skaņdarbus, iemācīt izglītojamajam dažādas sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un 

stilu skaņdarba satura atklāsmi konkrēta instrumenta atskaņojumā, izskaidrot mācīšanās 

paņēmienus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, attīstīt instrumenta spēles tehniskās un 

mākslinieciskās prasmes, formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, analītiski 

aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un pedagoģijas zinātnes nozarē un 

skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan 

ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu 

tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku 

darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. 

Spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko 

attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasības. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti:  studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas 

formas analīze, Instrumenta spēles vēsture, Mūzikas priekšmeta mācīšanas metodika, 

Pedagoga ētika, Izglītības vadība, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir 

ieguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  

pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, kas nodrošina mācību priekšmeta Mūzika 

apguves procesā nepieciešamās informācijas iegūšanu, apstrādi un lietošanu - 

informācijas meklēšana ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, 

elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, mācību materiālu prezentēšana, 

izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt attīstības un personības psiholoģijas 

dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, 

risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un sadzīves 
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situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba 

veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

 Kompetence: minēto studiju kursu apguves rezultātā absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē, parādīt, ka izprot 

pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt mūzikas izglītības iestāžu profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties profesionālās izglītības mūzikas jomas attīstībā. 

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

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

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas papildu prasības mūzikas 

profesionālās vai profesionālās ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma prasību 

apjomā.    

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 

centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un Svešvaloda, izņemot 

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

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.  

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

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centralizēto 

eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vidējās izglītības 

gala pārbaudījumu vērtējumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais 

vērtējums nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduvēji” (10 ballu sistēmā) vai 3 - “viduvēji” (5 

atzīmju sistēmā). 

        Lai konstatētu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA 

profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu 

prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padomē saskaņotajām prasībām.  

 

Papildu prasību pārbaudījumi: 

Instrumenta spēles skolotājs – klavierspēles skolotājs/ akordeona spēles skolotājs/ 

stīgu instrumentu spēles skolotājs/ kokles spēles skolotājs/ ģitāras spēles skolotājs/ 

pūšaminstrumentu spēles skolotājs/ sitaminstrumentu spēles skolotājs/ 

 instrumenta spēle  

 kolokvijs instrumenta spēlē  

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

Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs: 

 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā 

 kolokvijs specialitātē 

 

2.2.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 

sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, 

norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu) 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

Programmas daļas Studiju kursi 

A daļa - programmas obligātā daļa: 

– apakšprogramma Instrumenta spēles 

skolotājs -  97,5 ECTS KP; 

– apakšprogramma Mūzikas teorētisko 

priekšmetu skolotājs – 73,5 ECTS  KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: 

Latviešu valodas kultūra, Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu 

izstrādes un vadīšanas pamati) Ievads kultūras 

analīzē, Literatūras vēsture, Mākslas vēsture, 

Filozofija un estētika, Pedagoga ētika, 

Svešvaloda 
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2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie pamatkursi: 

 – apakšprogramma Instrumenta spēles skolotājs – 67,5 KP: 

Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas 

tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā 

mūzika; 

- apakšprogramma Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs – 

43,5 KP: Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, 

Informācijas tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, 

Tradicionālā mūzika 
  

B daļa – ierobežotās izvēles daļa  

(profesionālās specializācijas 

kursi): 

apakšprogrammā Instrumenta spēles skolotājs var apgūt 

specializācijas taustiņinstrumentu spēles skolotājs 

(klavierspēles, akordeona spēles skolotājs),  stīgu instrumentu 

spēles skolotājs (vijoļspēles/alta spēles, čella spēles, 

kontrabasa spēles, arfas spēles, kokles spēles, ģitāras spēles 

skolotājs),  pūšaminstrumentu spēles skolotājs (visu 

instrumentu specializācijas) un sitaminstrumentu spēles 

skolotājs.  

 

– apakšprogramma 

Instrumenta spēles skolotājs – 

76,5  ECTS KP  

 

 

1. Teorētiskā daļa– 27 KP: Kursa darbi – Instrumenta spēles 

mācīšanas metodika un instrumenta spēles attīstības vēsture un 

mūzikas literatūra, studiju kursi – Instrumenta spēles mācīšanas 

metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika, 

Specializācijas nozares pedagoģijas vēsture, Mūzikas nozares 

attīstības vēsture un mūzikas literatūra. 

2. Praktiskā daļa –  49,5  KP: Instrumenta spēle, Klavierspēle, 

Aranžēšana, Ansambļa spēle. 

- apakšprogramma Mūzikas 

teorētisko priekšmetu skolotājs 

– 102 KP: 

 

 

 

 

 

 

1. Teorētiskā daļa– 54  KP: Kursa darbi – Harmonija, 

Polifonija, Metodika, Formas mācība; studiju kursi - Mūzikas 

pedagoģijas vēsture, Orķestra stilu vēsture, Instrumentu 

mācība, Harmonija, Polifonija, Formas mācība, Mūzikas 

teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika, Kompozīcijas 

mācīšanas metodika, Skatuves runa. 

2. Praktiskā daļa – 48 KP: Dziedāšana un vokālā metodika, 

Ritmika, Klavierspēle, Improvizācija, Kompozīcijas pamati. 

C daļa - brīvās izvēles kursi - 

9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju 

programmas specializācijas un profesijas standarta prasībām. 

 

 

Prakse – 39 ECTS  KP : 

 

 

Pedagoģiskā prakse/ ansambļa darba prakse 

 

 

Valsts pārbaudījumi –  

18 ECTS KP: 

 

 

Instrumenta spēles metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu 

pasniegšanas metodika, Pedagoģiskā prakse (mācību stunda), 

bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana, instrumenta 

spēle – instrumenta spēles skolotāju studiju programmā. 
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Studiju plāns 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – 
ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

apakšprogrammas Instrumenta spēles skolotājs  (studējošajiem par valsts budžeta līdzekļiem)      

specializācija Klavierspēles skolotājs               Studiju plāns 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; iv – ieskaite 

ar vērtējumu;  E – eksāmens; DE - diplomeksāmens 

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

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

A daļa (obligātā) – 97,5  KP  

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 

(lietišķie raksti) 

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

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakustiesību 
pamati, vides 

aizsardzība, civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 

pamati) 

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

1,5 

20/10i 

/3 

    

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

Filosofija un 
estētika 

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

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP  
Psiholoģija: 

- vispārīgā; 

- attīstības; 

- personības ; 

- sociālā; 
- pirmsskolas 

bērnu attīstības 

psiholoģija; 
- Pedagoģiskā 

psiholoģija 

7,5 P 110 90 30iv/ 

1,5 

15iv/1,

5 

15iv/ 

1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 

-Vispārējā;  
- Sociālā; 

- Pirmsskolas; 

 - Pedagoģisko 
pētījumu 

metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 

1,5 

30iv/3 30E/3     

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

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

Solfedžo 7,5 G 140 60 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/3     

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 

       

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 

un estētika 

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

      

Mūzikas vēsture 

un teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 

3 

30iv/ 

1,5 

60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

6 

30iv/6 

Latvijas 

mūzikas vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/ 

3 

    

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 25 15   15i/ 

1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS  KP  

Praktiskā daļa – 49,5  
Klavierspēle 40,5 I 849 231 33E 

/12 

33E 

/9 

33E 

/3 

33E 

/3 

33E 

/4,5 

33E 

/4,5 

33E 

/4,5 
DE 

Ansambļa spēle 3 G 50 30     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Koncert-
meistara klase 

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

 

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/1,5 10/5i/ 

1,5 
 

Teorētiskā daļa– 27 KP  
Klavier- 

spēles 

metodika 

 

15 

 

G 

 

340 

 

60 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/3 

 

10i/3 

 

 

20E/6 

 

DE 

  

Mūzikas 
pedagoģija  

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

   

Pianisma 

vēsture un 
mūzikas 

literatūra 

10,5 G 220 60 15i/3 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/ 

4,5 

    

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS KP;  
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improvizācija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/3  

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

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

 

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

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

Prakse – 39 ECTS  KP  
Pedagoģiskā 

prakse 

25,5 I 610 70 10i/ 

4,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

3 

10i/ 

6 

10i/ 

1,5 

DE 

Koncertmeistara 
prakse 

6 I 150 10       5i/3 5E/3 

Ansambļa darba 

prakse  

7,5 I 190 10       5i/3 5E/4,5 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP  
Klavierspēles 

metodika 

 

3 

 

G 

 

65 

 

15 
     15 DE /3    

Pedagoģiskā 
prakse 

(mācību 

stunda)  

 
3 

 
I 

 
70 

 
10 

       10DE 
/ 3  

Klavierspēle – 
koncert-

programmas 

daļa 

 
6 

 
I 

 
127 

 
33 

       33 DE 
/6  

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 
aizstāvēšana 

6 I 140 20       10i/ 

1,5 

10DE/ 

4,5 
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apakšprogrammas Instrumenta spēles skolotājs (studējošajiem par valsts budžeta līdzekļiem) 

specializācija Akordeona/kokles/ģitāras spēles skolotājs  studiju plāns 

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma 
veidi: i – ieskaite; E – eksāmens; DE - diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

A daļa (obligātā) – 97,5  KP  
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu 

valodas kultūra 

(lietišķie 
raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

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

Uzņēmēj-
darbības 

pamati  

(Darba 
tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakustiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, 
civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 
1,5 

      

Literatūras 
vēsture 

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

Uzņēmēj-

darbības 

pamati 
(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 
pamati) 

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

3 

20/10i 

/1,5 

    

Mākslas 

vēsture 

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

Filosofija un 

estētika 

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

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP  
Psiholoģija: 

- vispārīgā; 

- attīstības; 
- personības ; 

- sociālā; 

- pirmsskolas 
bērnu 

attīstības 

psiholoģija; 
- Pedagoģiskā 

psiholoģija 

7,5 P 110 90 30iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 
-Vispārējā;  

- Sociālā; 

- Pirmsskolas;  
- Pedagoģisko 

pētījumu 

metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 
1,5 

30iv/3 30E/3     

Pedagoga 
ētika 

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

   

Izglītības 

vadība 

1,5 P 25 15       15i/ 

1,5 

 

Solfedžo 7,5 G 140 60 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/3     

Ievads 

mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 

       

Mūzikas 

teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       
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Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 

1,5 

      

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 

3 

30iv/ 

1,5 

60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

6 

30iv/

6 

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/ 

3 

    

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 25 15   15i/ 

1,5 

     

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP  

Praktiskā daļa – 49,5 KP 

Instrumenta 

spēle 

33 I 649 231 33E 

/4,5 

33E 

/6 

33E 

/3 

33E 

/3 

33E 

/3 

33E 

/6 

33E 

/7,5 

DE 

Ansambļa 

spēle 

3 G 50 30     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/1,5 10/5i/ 

1,5 
 

Klavierspēle 10,5 I 190 90 15i/ 

1,5 

15 /1,5 15i/ 

1,5 

15i/1,5 15i/ 

1,5 

15E/3   

Teorētiskā daļa –  27 KP  

Instrumenta 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

 

15 

 

G 

 

340 

 

60 

 

10i/ 

6 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

 

20E/ 

4,5 

 

DE 

  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Instrumenta 

spēles 

vēsture un 

mūzikas 

literatūra 

10,5 G 220 60 15i/ 

4,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

C (brīvās izvēles) daļa – 9 ECTS KP 

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads 

akustikā 

3 G 65 15       15i/3  

Improvizācija 3 G 65 15        15i/3 
Elektroakustis

kā mūzika 
3 G 65 15        15i/3  

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

1,5 

 

Džeza 

mūzika 

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

1,5 

 

Kamer-

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Viendabīgais 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Akordeona 

uzbūve, 

apkope un 

remonts 

3 G 65 15      15i/3   

  



78 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

Prakse – 39 KP  
Pedagoģiskā 

prakse 

30 I 730 70 10i/3 10i/ 

7,5 

10i/6 10i/ 

1,5 

10i/ 

4,5 

10i/3 10i/ 

4,5 

 

Ansambļa 

darba prakse  

9 I 230 10       5i/3 5E/6 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

70 

 

10 
      

10 DE /3  
  

Pedagoģiskā 

prakse 

(mācību 

stunda)  

 

3 

 

I 

 

70 

 

10 
        

10DE 

/ 3  

Instrumenta 

spēle – 

koncert-

programmas 

daļa 

 

6 

 

I 

 

127 

 

33 
        

33DE 

/6  

Bakalaura 

diplom-

referāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

6 I 140 20       10i/ 

1,5 

10DE 

/4,5 

apakšprogrammas Instrumenta spēles skolotājs  (studējošajiem par valsts budžeta līdzekļiem) 

specializācija Stīgu instrumentu (vijole/alts/čells/kontrabass/arfa) spēles skolotājs    Studiju plāns 
  

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

A daļa (obligātā) – 97,5  KP  

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu 

valodas kultūra 
(lietišķie 

raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmēj-

darbības 

pamati  
(Darba 

tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakustiesību 

pamati, vides 
aizsardzība, 

civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūras 

vēsture 

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

Uzņēmēj-

darbības 
pamati 

(Projektu 

izstrādes un 
vadīšanas 

pamati) 

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

3 

20/10i 

/1,5 

    

Mākslas 
vēsture 

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

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     



79 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP  
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 

- attīstības; 

- personības ; 
- sociālā; 

- pirmsskolas 

bērnu 
attīstības 

psiholoģija; 

- Pedagoģiskā 
psiholoģija 

7,5 P 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/1,
5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 

-Vispārējā;  
- Sociālā; 

- Pirmsskolas;  

Pedagoģisko 
pētījumu 

metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 

1,5 

30iv/3 30E/3     

Pedagoga 

ētika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 
   

Izglītības 

vadība 

1,5 P 25 15       15i/ 

1,5 

 

Solfedžo 7,5 G 140 60 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/3     

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 

       

Mūzikas 
teorija un 

analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās 
mūzikas 

vēsture un 

estētika 

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

      

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 

3 

30iv/ 

1,5 

60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

6 

30iv/6 

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/ 

3 

    

Tradicionālā 
mūzika 

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

     

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP  
Praktiskā daļa – 49,5 KP 

Instrumenta 

spēle 

33 I 649 231 33E 

/4,5 

33E 

/6 

33E 

/3 

33E 

/3 

33E 

/4,5 

33E 

/6 

33E 

/6 

DE 

Ansambļa 

spēle 

3 G 50 30     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/1,5 10/5i/

1,5 
 

Klavierspēle 10,5 I 190 90 15i/ 

1,5 

15 i 

/1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3   

Teorētiskā daļa– 27  KP  

Instrumenta 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

 

15 

 

G 

 

340 

 

60 

 

10i/ 

6 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

 

20E/ 

4,5 

 

DE 

  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,7 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Instrumenta 

spēles 

vēsture un 

mūzikas 

literatūra 

10,5 G 220 60 15i/ 

4,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

  



80 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 KP 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/3  

Improvizācija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Elektroakustis 
kā mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Stīgu instr. 

uzbūve un 
apkope 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

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

Baroka 

orķestris 

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

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

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

Kamer-

ansamblis 

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

Instrumenta 

spēle 

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

Prakse – 39 KP  
Pedagoģiskā 

prakse 

30 I 730 70 10i/ 

4,5 

10i/ 

6 

10i/ 

3 

10i/ 

1,5 

10i/ 

7,5 

10i/ 

3 

10i/ 

4,5 

 

Ansambļa 

darba prakse  

9 I 230 10       5i/3 5E/6 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP  
Instrumenta 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

70 

 

10 
      

10 DE /3  
  

Ped. prakse 

(māc. 

stunda)  

4,5 I 70 10        10DE 

/ 4,5  

Instrumenta 

spēle – 

Koncert-

progr. daļa 

 

6 

 

I 

 

127 

 

33 
        

33 

DE / 

6 

Bakalaura 

diplom-

referāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

4,5 I 100 20       10i/ 

1,5 

10DE

/3 

 



81 

 

apakšprogrammas Instrumenta spēles skolotājs (studējošajiem par valsts budžeta līdzekļiem) specializācija 

Pūšaminstrumentu (flauta/ oboja/ klarnete/ fagots/ saksofons/ mežrags/ trompete/ trombons/eifonijs/tuba)/sitaminstrumentu 

spēles skolotājs           Studiju plāns 

 
Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

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

A daļa (obligātā) – 97,5  KP  

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu 
valodas 

kultūra 

(lietišķie 
raksti) 

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

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmēj-
darbības 

pamati  

(Darba 
tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakustiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, 
civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 
1,5 

      

Literatūras 
vēsture 

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

Uzņēmēj-

darbības 

pamati 
(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 
pamati) 

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

3 

20/10i 

/1,5 

    

Mākslas 

vēsture 

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

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP  
Psiholoģija: 

- vispārīgā; 
- attīstības; 

- personības ; 

- sociālā; 
- pirmsskolas 

bērnu 

attīstības 
psiholoģija; 

- Pedagoģiskā 

psiholoģija 

7,5 P 110 90 30iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 

-Vispārējā;  

- Sociālā; 
- Pirmsskolas;  

- Pedagoģisko 

pētījumu 
metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 

1,5 

30iv/3 30E/3     

Pedagoga 

ētika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 
   

Izglītības 
vadība 

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

 

Solfedžo 7,5 G 140 60 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/3     

Ievads 
mūzikas 

vēsturē 

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

       

Mūzikas 
teorija un 

analīze 

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

30iv/3       



82 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

Laikmetīgās 

mūzikas 
vēsture un 

estētika 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 

1,5 

      

Mūzikas 
vēsture un 

teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 
3 

30iv/ 
1,5 

60iv/ 
4,5 

60iv/ 
7,5 

30iv/ 
6 

30iv/6 

Latvijas 
mūzikas 

vēsture 

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

30E/ 
3 

    

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 25 15   15i/ 

1,5 

     

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP  
Praktiskā daļa – 49,5 

Instrumenta 

spēle  
(galv. instr..) 

21 I 329 231 33E 

/3 

33E 

/3 

33iv 

/1,5 

33iv 

/1,5 

33E 

/3 

33E 

/4,5 

33E 

/4,5 

DE 

Instrumenta 

spēle un 

metodika 

(papildinstr.) 

12 I 215 105 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

3 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Diriģēšana un 

partitūras 
spēle 

3 G 50 30     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/ 

1,5 

10/5i/ 

1,5 
 

Klavierspēle 10,5 I 190 90 15i/1,5 15 i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3   

Teorētiskā daļa – 27 KP  

Instrumenta 
spēles 

mācīšanas 

metodika 

 
15 

 
G 

 
340 

 
60 

 
10i/ 

4,5 

 
10i/ 

4,5 

 
10i/ 

1,5 

 
10i/ 

1,5 

 

 
20E/3 

 
DE 

  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Instrumenta 

spēles vēsture 
un mūzikas 

literatūra 

10,5 G 220 60 15i/ 

4,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS KP 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/ 

3 

 

Improvizācija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Elektroakustis 

kā mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Instr. uzbūve 
un apkope 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Baroka 

orķestris 

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

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

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

Kamer-
ansamblis 

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

Instrumenta 

spēle 

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

Prakse –39 ECTS KP  
Pedagoģiskā 
prakse 

27 I 685 35 5i/6 5i/4,5 5i/ 
3 

5i/ 
1,5 

5i/ 
4,5 

5i/3 5i/ 
4,5 

 

Ansambļa darba 

prakse  

12 I 310 10       5i/ 

4,5 

5E/ 

7,5 

  



83 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 

spēles 

mācīšanas 
metodika 

 

3 

 

G 

 

70 

 

10 
      

10 DE 

/3  

  

Pedagoģiskā 

prakse (mācību 

stunda)  

 

3 

 

I 

 

80 

 

10 
        

10 DE / 

3  
Instrumentu 

spēle – 
koncert-

programmas 

daļa 

 

4,5 

 

I 

 

87 

 

33 
        

33 DE 

/4,5  

Papildinstru-
menta spēles 

mācīšanas 

metodika un 
ped. prakse 

 

3 

 

I 

 

70 

 

10 

        

10/5 

DE/3 

Bakalaura 

diplomreferāta 
izstrāde un 

aizstāvēšana 

4,5 I 100 20       10i/ 

1,5 

10DE/3 

apakšprogrammas Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs    Studiju plāns    
 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

A daļa (obligātā) – 81 ECTS KP  

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP 
Latviešu valodas 
kultūra 

(lietišķie raksti) 

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

       

Ievads kultūras 
analīzē 

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

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakustiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, civilā 
aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 

pamati 
(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/

G 

75 35/10   15i/ 

3 

20/10i 

/1,5 

    

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

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

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

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie pamatkursi  – 54 ECTS KP  
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 

- attīstības; 

- personības ; 
- sociālā; 

- pirmsskolas 

bērnu attīstības 
psiholoģija; 

- Pedagoģiskā 

psiholoģija 

7,5 P 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

  



84 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

Pedagoģija: 

-Vispārējā;  

- Sociālā; 
- Pirmsskolas;  

- Pedagoģisko 

pētījumu metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 

1,5 

30iv/3 30E/3     

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

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

Solfedžo 7,5 G 140 60 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/3     

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 

       

Mūzikas teorija un 

analīze 

3 G 20 60 30iv/ 

1,5 

30iv/1,

5 

      

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture un 

estētika 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 

1,5 

      

Mūzikas vēsture un 
teorija 

16,5 P/G 200 240   30iv/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

60iv/ 
3 

60iv/6 30iv/ 
1,5 

30 
iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/ 

3 

    

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

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 90 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 33 ECTS  KP 
Dziedāšana un 

vokālā metodika 

3 G 65 15 15i/3        

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

Klavierspēle 13,5 I 270 90 15i/1,5 15E/3 15i/1,5 15E/3 15i/1,5 15E/3   

Improvizācija 6 *G/I 140 *10/10        10/ 

10i/6 

Kompozīcijas 
pamati 

6 I 140 20     10i/3 10i/3   

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

Teorētiskā daļa – 57 ECTS KP 

Mūzikas pedagoģija  3 G 65 15     15i/3    

Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 105 15       15E/ 

4,5 

 

Instrumentu mācība 3 G 50 30 30 E/3        

Harmonija 9 G 190 50 15iv/3 15iv/3 20E/3      

Polifonija 4,5 G 90 30   15iv/ 

1,5 

15E/3     

Formas mācība 13,5 G 300 60  15iv/ 
4,5 

15iv/3 15iv/ 
1,5 

15E/ 
4,5 

   

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu 
mācīšanas metodika 

 

15 

 

G 

 

350 

 

50 

10i/ 

4,5 

 

10i/3 

 

10iv/1,
5 

10i/ 

1,5 
 

 

10E/4,5 

 

DE 

  

Kompozīcijas 

mācīšanas metodika 

4,5 G 84 36       18i/ 

1,5 

18i/3 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS  KP 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

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

Skatuves 

uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/ 

3 

 

Improvizācija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Elektroakustisk

ā mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

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

Instrumenta 

spēle 

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

 

ECTS 
 

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

Prakse – 39 ECTS KP  
Solfedžo 

pasniegšanas 

pedagoģiskā 

prakse 

 

21 

 

I 

 

500 

 

60 

 

10/ 

4,5 

 

10i/3 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/3 

 

10i/7,5 

  

Mūzikas 

literatūras 

pasniegšanas 

prakse 

 

15 

 

I 

 

385 

 

15 

     

5i/3 

 

5i/3 

 

5i/9 

 

Kompozīcijas 

mācīšanas 

prakse 

 

3 

 

I 

 

70 

 

10 

       

10i/3 

 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS  
Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

70 

 

10 

      

10 DE /3 

  

Solfedžo 

mācīšanas 

pedagoģiskā 

prakse 

 

3 

 

I 

 

75 

 

5 

       5DE 

/3 

Mūzikas 

literatūras 

mācīšanas 

pedagoģiskā 

prakse 

 

3 

 

I 

 

75 

 

5 

        

5DE 

/3 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

9 I 220 20       10i/1,

5 

10DE/ 

7,5 

 

2.2.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas 

metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 

kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 

kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 

tika izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu 

un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības.  

Katras specializācijas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā 

darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas 

studiju kursa aprakstā. Atsaucoties uz šī brīža prasībām un jaunajām (IT) iespējām,  

aktualizēti programmas obligātās daļas studiju kursa apraksti Pedagoģija, Psiholoģija, 

Instrumenta spēlē, Instrumenta spēles mācīšanas metodikā, pedagoģiskās prakses darba 

programmu prasībās.  

Turpināts darbs pie studiju formu un metožu daudzveidošanas, aktīvi izmantojot 

dažādas interaktīvās un grupu darba formas, videomateriālus, organizējot diskusijas, 

praktikumus, patstāvīgi iestudēto materiālu apguves demonstrējumu, izstrādājot darba lapas 

un izdales materiālus (D.Medne, J.Kudiņš, I.Grauzdiņa, S.Audre, T.Ostrovskis, A.Mūrnieks, 

u.c.). 

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju izglītošanā liela nozīme ir prakses darba 

plānošanai un tās norisei. Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses  līgumiem, kuros ietverti 

prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un 
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atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija – prakses darba programmas un studentu 

prakses pārskats (dienasgrāmata).  Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām 

nodarbībām, pamatā tā notiek  Rīgas pilsētas un Rīgas novada mūzikas un mākslas skolās 

(piemēram: Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola, Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Emīla Dārziņa 

mūzikas vidusskola, Rīgas 3.mūzikas skola, Jūrmalas mūzikas vidusskola, u.c.) 

    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt  studiju kursu saturu, saņemt docētāju 

konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Ir radītas plašākas iespējas JVLMA telpu izmantošanai patstāvīgā darba uzdevumu 

veikšanai, bet lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas 

tehnoloģijas un  specializēts aprīkojums.    

Studiju procesa organizācijas specifika galvenokārt balstās uz studentu patstāvīga radošā 

un pedagoģiskā darba izkopšanas metodēm, līdztekus iezīmējot pētnieciskā darba apguvi. 

Vairāku apakšprogrammu studenti pagājušā studiju gada laikā bija iesaistīti daudzveidīgajos 

mākslinieciskajos projektos un zinātniskās pētniecības projektos. 

Pateicoties docētāju un studējošo radošai sadarbībai, studiju laikā ir realizēti daudzi 

radoši, mākslinieciski projekti gan JVLMA, gan ārpus tās – Latvijas reģionos un ārvalstīs, 

īpaši cenšoties nodrošināt prakses iespējas topošiem mūziķiem. Māklsinieciskās prakses 

iespējas studentiem nodrošinātas, organizējot prakses koncertus Jāzepa Mediņa Mūzikas 

vidusskolā, Valmieras Mūzikas skolā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Limbažu mūzikas skolā,  

sadarbojoties ar citām katedrām dažādu multi-instrumentālu projektu ietvaros.  

 Izvērtējot docētāju un studentu mākslinieciskās aktivitātes, ar pilnu pārliecību var secināt, 

ka jauno mūziķu - skolotāju izglītošana notiek kvalitatīvi, iegūtās teorētiskās zināšanas tiek 

prasmīgi izmantotas praktiskajā darbībā, studiju praktiskā realizācija notiek ciešā sadarbībā ar 

māksliniecikajiem profesionālajiem kolektīviem, ar mūzikas izglītības iestādēm, piedaloties 

konkursos, festivālos, meistarklasēs u.c. projektos tiek gūta mobilitātes pieredze starptautiskās 

konkurences apstākļos. Aktīvas un mākslinieciski augstvērtīgas radošās darbības rezultātā 

docētāji ir ieguvuši augstu prestižu gan studentu vidū, gan sabiedrībā. Bieži JVLMA docētāji, 

kuri strādā profesionālajos kolektīvos, ir mūsu studentiem kā darba kolēģi, vai arī kā darba 

devēji. Šāda sadarbība veicina nākošā speciālista zināšanu un prasmju  apguvi ciešā saistībā ar 

darba tirgus prasībām, sekmē kompetences un profesionālās pieredzes pārmantojamību.  

Studenti – pedagogi ar saviem audzēkņiem piedalījās Valsts kultūrizglītības centra 

organizētajos konkursos, vairāku pedagogu audzēkņi piedalījās starptautiskajos konkursos 

(Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Francijā, Itālijā, Vācijā, Zviedrijā,), kur guva atzīstamus panākumus 

un saņēma Kultūras ministrijas un Kultūrkapitāla fonda balvas.  

Pētnieciskā darba pamatus studenti apgūst tiešā saistībā ar izglītojošo un pedagoģiski 

radošo darbību, rakstot kursa darbus mūzikas vēsturē, mūzikas formas mācībā, metodikā, 

pedagoģijā, psiholoģijā, skaņdarbu analīzē. Studenti, izmantojot savu bagāto pedagoģiskā darba 

pieredzi un iegūtās zināšanas metodikas un izglītības darba vadības studiju kursos, ir 

aktualizējuši  mūzikas skolu mācību priekšmetu programmu saturu, kuras pozitīvi ietekmēja 

mūzikas skolu audzēkņu instrumenta spēles apguves repertuāra atjaunošanu. Studenti aktīvi 

iesaistījās sava novada, rajona kultūrvides veidošanā, uzstājoties publiskajos koncertos,  

koncertlekcijās, tematiskajos lektorijos u.c.  

Vērtēšana. Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA Satversmi un 

nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju programmas apguves noslēguma 

studentu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, 

kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija 

un norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 

pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan studenti, gan darba tirgus 

pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba 

pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi katedru vadītāji sistemātiski ziņo katedras 
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sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence 

tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos.  Studiju 

programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, 

vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar 

kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves 

sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma kvali tātes. 

Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot studentu sniegumu 

specializācijas kursos, tiek ņemts vērā studiju procesā ieguldītais darbs, izklāsta kvalitāte 

un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme.  

Tiek izmantotas arī dinamiskākās vērtējuma formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, 

kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un 

konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklasēm un konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 

sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar 

studiju kursa biedru sniegumu. 

Studējošie intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības, 

atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā  darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos 

projektos, sekmē mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa 

organizēšanas uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr 

laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.  

Katru gadu studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja neatkarīgie eksperti, 

diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica Latvijas kultūrizglītības vadošie 

pedagogi.  

Lai motivētu studējošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju 

kursos katedru vadītāji ierosināja studējošo kompetenci ieskaitē vērtēt diferencēti, kā piem.: 

visu bakalaura studiju programmu Vispārējo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē, 

studiju kursi Svešvaloda, u.c.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus 

pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem 

un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums 

pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A 

daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 

  Vērtēšanas pamatformas 

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu 

eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 

Vērtēšanas kritēriji 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

1)  ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 

2)  augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 

3)  vidējs apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”); 

4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).    

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts 

- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
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2.2.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus 

ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs 

studenti jau studiju laikā strādāja mūzikas skolās.  

Ņemot vērā to, ka programmas  studenti iegūst zināšanas un prasmes kultūrizglītības 

iestādēs skolotāju darba pienākumu veikšanai, viņu nodarbinātībai nav problēmu.  

JVLMA absolventi ir pieprasīti: 

- kultūrizglītības iestādēs 

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola;  

Rīgas Doma kora skola;  

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola;  

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola;  

Daugavpils Mūzikas vidusskola;  

Jelgavas Mūzikas vidusskola;  

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola;  

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola;  

Ventspils Mūzikas vidusskola;  

Profesionālās ievirzes mūzikas  skolās 

143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās 

ievirzes mūzikas programmas. 

-  interešu izglītības programmās (vispārizglītojošajās skolās, kultūras namos, interešu  

    izglītības iestādēs). 

 

2.2.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi 

ir bijuši). 

Sakarā ar ESF finansētā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realizēja 

Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izvērtēja studiju 

virziena Izglītība, pedagoģija un sports divas studiju programmas, t.sk. arī profesionālo 

bakalaura studiju programmu Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs. 

Studiju virziena studiju programmu vērtēja par četrām galvenajām vērtēšanas grupām:  

1. Kvalitāte;  

2. Resursi;  

3. Ilgtspēja;  

4. Sadarbība un pārklāšanās  

ievērojot sešus vērtēšanas aspektus (apakšpunktus):  

 Mērķi un uzdevumi;  

 Studiju saturs un organizācija;  

 Studijas un zināšanu novērtēšana;  

 Studiju nodrošinājums un vadība;  

 Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs;  

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.  

Ekspertu komisijas studiju programmas izvērtēšanas rezultāti  bija pozitīvi, īpaši tika 

atzīmēta studiju programmas profesionālo mūzikas studiju kursu īstenošanas kvalitāte. 

 Novērtējot studiju programmas īstenošanas procesu un kopējos studiju rezultātus, komisija 

secināja, ka JVLMA izglīto  augstas profesionalitātes mūzikas profesionālo mācību priekšmetu 

skolotājus.  

Izskanēja priekšlikums par kontaktstundu papielināšanu studiju kursam Pedagoģija. 

Ņemot vērā ekspertu ieteikumus, un ,izvērtējot JVLMA finansiālās iespējas, studiju kursa 

satura apguvei tika palielināts stundu skaits par 30 kontaktstundām.   
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 2.2.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam 
1) studiju kursu apraksti  
Studiju kursu aprakstipilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izvilkumus/anotācijas. 

specializācijas Klavierspēles skolotājs   paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 
skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 

principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 

valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot koptu 

latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, atšķirt 
pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no neiederīga, 

neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un ikdienas darbību 

saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu palīgliteratūru 
tekstveides procesā. 

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā students zina  izpratnes līmenī par 

kultūras veidošanās mehānismiem, zinātnes, filosofijas un reliģijas 
atšķirībām, mērķiem un darbības principiem, kultūras tipoloģiskās 

klasifikācijas veidiem un principiem, reliģijas lomu cilvēka pasaules modeļa 

un vērtību veidošanās procesus, eksistenciālo problēmu risināšanu, spēj 
raksturot kultūru un civilizācijas tipus, salīdzināt civilizācijas un kultūras, 

patstāvīgi analizēt kultūras struktūruun izdalīt galvenās vērtības kā kultūras 

kodolu, spēj izmantot kritisko domāšanu, analizējot dažādu kultūru, 
subkultūru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus, spēj izvirzīt problēmu 

jautājumus un diskutēt par kultūru un sociālajiem procesiem – to saistībā ar 

mākslu un mūziku, būs orientēts izstrādāt sistemātisku un motivētu 
personisko viedokli par dažādām kultūrām un starpkultūru dialoga 

metodēm.  

Uzņēmējdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesības un 

blakus tiesības, 

vides aizsardzība, 
civilā aizsardzība) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Studiju kursa apguves rezultātā students orientējas Latvijas darba 
likumdošanas pamatos, izpratnes līmenī zina darba attiecību tiesiskos 

pamatus, darba devēja un darbinieka pienākumus un tiesības, orientējas 

autortiesību un blakus tiesību specifiskajos jautājumos, ieguvis zināšanas 
izpratnes līmenī par vides aizsardzībus un civilo aizsardzību  atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

Literatūra mūzikā 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un pasaules 

literatūru kultūras vēstures attīstības kontekstā, izcilākajiem daiļdarbiem 

Eiropas un latviešu literatūrā, literārā teksta interpretācijas iespējām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;  

- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzekļu 
lietojuma nozīmi skaņdarba interpretācijā; 

- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē. 

Uzņēmējdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā savstarpēji 
saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares 

darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības modeļiem, 

pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides būtību 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un vadīt 

mūzikas projekta realizāciju. 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 

attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā;  

* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 

kultūrā; 

* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 

* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules kara; 
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un 

vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt 
savu viedokli. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Kursa satura apguves rezultātā students  zina vispārīgās antīkās, viduslaiku, 

renesanses, jauno laiku, 19. un 20.gadsimta estētikas iezīmes, izprot to 
atšķirības, zina estētikā svarīgākos domātājus un viņu nozīmīgākos darbus, 

kā arī izprot to galvenās idejas. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas, lai 

sameklētu nepieciešamos tektuālos avotus un interpretējošo literatūru ar 
estētiku saistītu jautājumupadziļinātai izpētei, studenti prot analizēt gan 

ikdienas, gan mūzikas/horeogrāvijas  profesionālajā vidē sastopamos 

priekšstatus par mūziku, mūziķi, to sociālo lomu. Students spēj izvērtēt 
estētikas idejas, kas ir aktuālas speciālista darbībā, spēj argumentēt un 

aizstāvēt savu pozīciju, apzinoties savu zināšanu robežas un situācijas, kad 
nepieciešama padziļināta kāda jautājuma, viedokļa,  nostājas vai priekšstatu 

izpēte. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Students ir ieguvis zināšanas tādā līmenī, lai spētu komunicēt, izteikt 

viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar pašu un specialitāti, spēj izprast 
vidēji sarežģītus tekstus par vidi, kultūru, specialitāti un, izmantojot 

jaunākos informācijas līdzekļus, spēj atlasīt vajadzīgo informāciju. Students 

ieguvis prasmes, kas nepieciešamas pienākumu veikšanai, kas formulētas 
vokālista 5.līmeņa profesiju standartā, prot lietot valodu kā informācijas 

ieguves, izziņas un apmaiņas līdzekli, izprot valodas sistēmu un normas, 

valodas kultūru un stilus,  sociokultūras kompetencē izmanto valodu kā 

izziņas, sadarbības, iekļaušanās un saskarsmes līdzekli kultūras kontekstā. 

Izprot valodas lietošans īpatnības daudzkultūru vidē.   

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5  ECTS KP 
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 

- attīstības; 

- personības ; 
- sociālā; 

- pirmsskolas 

bērnu attīstības 
psiholoģija; 

- pedagoģiskā 

psiholoģija 

 

7,5 P/G 4 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 

sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 

ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās 

atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām situācijām;  

* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 
darbības pašnoteikšanās procesā; 

 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot risināt 

problēmsituācijas; 
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 

audzēkņu personības attīstību; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozarē, 
spēj to analizēt un izmantot praksē.  

Pedagoģija: 

- vispārējā; 
- sociālā; 

- pirmsskolas un 

skolas; 
- pedagoģisko 

pētījumu 

metodika 

7,5 P 3 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas;  

* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to 

sasniegšanu; 

* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas 

veidošanas principus; 

* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un 

sabiedrību: 

* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 

* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 

sasniegumus, sava darba efektivitāti; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 

jautājumiem un izmantot to praksē. 
Pedagoga ētika 1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina pedagoga ētikas pamatprincipus; 

* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un 

sadzīves situācijas; 

* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;  

* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.   
Izglītības vadība 1,5 P 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis 

pamatzināšanas: 

* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem, 

izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības 

sistēmā; 

* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par 

izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un 

novērtēšanu, izglītības darbības izvērtēšanu; 

 * iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto 

dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai 

atbilstošajā dokumentā. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Solfedžo 7,5 G 4 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs 

tiek apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 

2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā 

audzināšana. 

Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt 

mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu 

mūzikas materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, 

pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes, 

apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to 

praktisko pielietojumu skaņdarbu interpretācijā.   

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 

kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 

romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 

izpratni par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti 

lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 

reprezentantus. 

 

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par  

klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 

pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms, 

romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti 

apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu 

mācību disciplīnas to savstarpējā papildinājumā. Kursa apguves 

rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas skaņdarbu 

uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) 

un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 

praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 

 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu 

mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko 

tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem 

māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 

lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 

postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 

 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

28,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas 

ar mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 

vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 

un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 

mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  

3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 

mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  

20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 

padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 

mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 

specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.  

6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 

izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 

svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 

mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 

Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 

iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 

no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 

tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 

kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 

specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  

specializācijas profesionālās prasmes.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 

un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 

veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 

Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 

būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 

gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 

mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 

stilistiskos reprezentantus. 

 

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 1.sem. i Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un funkcijām, 

par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas folkloras 

īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas folkloras 

kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par tradicionālās 

kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā. 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  76,5 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 

Klavierspēle 40,5 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 

izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, 

vingrināties un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu 

klāstā, iestudējot klavierskaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie 

instrumenta spēles tehnisko prasmju attīstības, attīstīt 

mākslinieciskās spēles iemaņas, novērtēt spēles tehnisko un 

māksliniecisko kvalitāti. 

Ansambļa 

spēle 

3 G 2 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās 

muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā 

darbā. 

Koncert-

meistara klase 

3 I  

2 sem. 

 

i 
Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst 

koncertmeistara darba  prasmes kuras ir nepieciešamas pianistam 

pedagoģiskajā darbā. 

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 

 

I 

 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un 

sastāviem.   

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 

Klavierspēles 

metodika 

 

15 

 

G 

 

5 sem. 

 

E 
Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību 

stundas organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu 

tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura 

prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, stājas 

veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas un muzicēšanas 

attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas metodiku, 

audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 

nostādnes Latvijā un ārvalstīs; 

* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās 

didaktikas principus mūzikas pedagoģijā; 

* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un 

radošumu, spēj motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 

* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas 

pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Pianisma 

vēsture un 

mūzikas 

literatūra 

10,5 G  

4 sem. 

 

E 
Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas 

par instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu 

laikmetu komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta 

tehniskajām iespējām, to apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta 

mūzikas literatūru un tās plānošanas iespējām mācību procesā.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 

Tradicionālā 

instrumenta 

spēle 

1,5 G 1 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 2 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i  

Skatuves 
uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija 
/improvizācija 

3 
 

G 
 

2 sem. 
 

i 
 

Klavesīna spēle 
vai ērģeļspēle 

unvai 

džeza mūzika 
 

4,5 G 3 sem. i 

3 

 

G 2 sem. 

 

i 

1,5 G 1 sem. i 

Instrumenta 

spēles metodika 

un ped. prakse 

4,5 G 2 sem. i 

Prakse –  39ECTS  KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

25,5 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir 

apguvis nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  

ir strādājis gan docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi 

pilnveidojis mācību stundu vadīšanas prasmes. 

 

Koncertmeistara 

prakse 

6 I 2 sem. E 

Ansambļa darba 

prakse  

7,5 I 2 sem E 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Klavierspēles 

mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa 

zināšanas un pierāda savu kompetenci.  

 

Pedagoģiskā 

prakse - 

mācību stunda 

Klavierspēle 

 

3 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes 

mācību priekšmeta Klavierspēle stundu vadīšanā un  pierāda 

savas prasmes diplomeksāmenā. 

Klavierspēle – 

Koncert-

programmas 

daļa 

 

6 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina klavierspēles 

prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā  

Bakalaura 

diplom-

referāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 

 

6 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

2 sem. 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, 

uzziņu un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, 

diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 

un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski 

to aizstāv.  
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specializācijas Akordeona/kokles/ģitāras spēles skolotājs  paredzētie studiju 

kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5  ECTS KP  

(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  76,5 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 

Instrumenta 

spēle 

(akordeons, 

kokle, ģitāra) 

33 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes 

dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu 

fragmentus, izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, 

pielietot, vingrināties un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes 

līdzekļu klāstā, iestudējot instrumentālos skaņdarbus ar 

audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles tehnisko prasmju 

attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, novērtēt 

spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti. 

Ansambļa 

spēle 

3 G 2 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās 

muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā 

darbā. 

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 

 

i 

 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un 

sastāviem.   

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. 

 

E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu 

fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika 

mūzikas literatūras tēmu mācīšanai; 

* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju 

kopām.   

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 

Instrumenta  

spēles mācīšanas 

metodika 

 

 

15 

 
G 

 
5 sem. 

 
E 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas 
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, 

stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 

satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus,  spēles tehnikas 
un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas 

metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes 

Latvijā un ārvalstīs; 

* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas 
principus mūzikas pedagoģijā; 

* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj 

motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā 

darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Instrumenta 

spēles vēsture un 
mūzikas 

literatūra 

10,5 G  

4 sem. 

 

E 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 

instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu 
komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to 

apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas 
iespējām mācību procesā.  

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 

Tradicionālā 

instrumenta 

spēle 

1,5 G 1 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 2 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija/ 

improvizācija 

3 

 

G 

 

2 sem. 

 

i 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Cita instrumenta 
spēle un/vai 

džeza mūzika 

un/vai 
Instrumenta 

uzbūve un 

remonts 

4,5 G 3 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

3 

 

G 2 sem. 

 

i 

1,5 G 1 sem. i 

Cita instrumenta 
spēles metodika 

un ped. prakse 

4,5 G 2 sem. i 

Prakse –  39 ECTS  KP 

Pedagoģiskā 
prakse 

30 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis 
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  ir strādājis gan 

docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību 

stundu vadīšanas prasmes. 
Ansambļa darba 
prakse  

9 I 2 sem E 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 

spēles mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

    1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas un 

pierāda savu kompetenci.  

 

Pedagoģiskā 
prakse - mācību 

stunda 

Instrumenta 
spēle 

 
3 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību 
priekšmeta Instrumenta spēle stundu vadīšanā un  pierāda savas 

prasmes diplomeksāmenā. 

Instrumenta 

spēle – 
koncert-

programmas 

daļa 

 

6 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles prasmes, 

pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā 

Bakalaura 
diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 
 

 
6 

 

 
 

 
I 

 

 
 

 
2 sem. 

 

 
 

 
DE 

 

 
 

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu un 
mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju, 

izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās 

atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.  
 

specializācijas Stīgu instrumentu spēles skolotājs   (vijole, alts, čells, 

kontrabass, arfa) paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 
ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar
bību 

veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 

periods 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5  ECTS KP  

(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  76,5 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 

Instrumenta 

spēle  

33 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 

izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties 
un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot 

instrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles 

tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, 

novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.  

Ansambļa spēle 3 G 2 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās 

muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā darbā. 

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 
 

i 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot instrumentālās 
mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un sastāviem.   

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. 

 

E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, kas 

nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika mūzikas literatūras tēmu 
mācīšanai; 

* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju kopām.   
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 

Instrumenta  

spēles mācīšanas 

metodika 

 

 

15 

 

G 

 

5 sem. 

 

E 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas 

organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, 

stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus,  spēles tehnikas 

un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas 

metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes 

Latvijā un ārvalstīs; 
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas 

principus mūzikas pedagoģijā; 

* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj 
motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 

* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā 

darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Instrumenta 
spēles vēsture un 

mūzikas 

literatūra 

10,5 G  
4 sem. 

 
E 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 
instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu 

komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to 

apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas 
iespējām mācību procesā.  

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 

Tradicionālā 

instrumenta 
spēle 

1,5 G 1 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 

uzbūve un 
remonts 

1,5 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija/ 

improvizācija 

3 

 

G 

 

2 sem. 

 

i 

 

Prakse –  39 ECTS  KP 

Pedagoģiskā 
prakse 

30 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis 
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  ir strādājis gan 

docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību 

stundu vadīšanas prasmes. 
Ansambļa darba 

prakse  

9 I 2 sem E 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 

spēles mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

    1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas 

un pierāda savu kompetenci.  

 

Pedagoģiskā 
prakse - mācību 

stunda 
Instrumenta 

spēle 

 
4,5 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību 
priekšmeta Instrumenta spēle stundu vadīšanā un  pierāda savas 

prasmes diplomeksāmenā. 

Instrumenta 

spēle – 
koncert-

programmas 

daļa 

 

6 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles 

prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 
aizstāvēšana 

 

 

4,5 

 
 

 

 

I 

 
 

 

 

2 sem. 

 
 

 

 

DE 

 
 

 

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu un 

mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju, 

izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās 
atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.  
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specializācijas Pūšaminstrumentu (flauta/ oboja/ klarnete/ fagots/ saksofons/ mežrags/ trompete/ 

trombons/eifonijs/tuba)/sitaminstrumentu spēles skolotājs paredzētie studiju kursi un 

plānotie rezultāti 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 

skaits 

Nodar
bību 

veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 

periods 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5  ECTS KP  

(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  76,5 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 

Instrumenta 

spēle (galv. 

instr. 

21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 

izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties 

un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot 
kinstrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles 

tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, 

novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.  

Instrumenta 

spēle un 

metodika 

(papild-

instruments) 

12 I 7 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt ar apgūto papildinstrumentu nesarežģītus dažādu 

laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 
izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties 

un orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot 

instrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles 
tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, 

novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.  

Diriģēšana un 

partitūras spēle 

3 I 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis diriģēšanas 

manuālo tehniku, lai mācību procesā būtu spējīgs vadīt un 

diriģēt pūšaminstrumentu ansambļus vai skolas orķestri, 

piemērot atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas 

prasībām.  

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 

 

i 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un 

sastāviem.   

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. 

 

E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu 

fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika 

mūzikas literatūras tēmu mācīšanai; 

* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju 

kopām.   

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 

Instrumenta  

spēles mācīšanas 

metodika 

 

 

15 

 
G 

 
5 sem. 

 
E 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas 
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, 

stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 

satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus,  spēles tehnikas 
un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas 

metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes 
Latvijā un ārvalstīs; 

* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas 

principus mūzikas pedagoģijā; 
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj 

motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 

* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā 

darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Instrumenta 

spēles vēsture un 
mūzikas 

literatūra 

10,5 G  

4 sem. 

 

E 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 

instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu 
komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to 

apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas 

iespējām mācību procesā.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 

Papild-

instrumenta 

spēle 

3 G 2 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 

kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 

uzbūve un 
remonts 

1,5 G 1 sem. i 

Papild-
instrumenta 

spēles metodika 

1,5 G 1 sem. i 

Papild-

instrumenta 
spēles metodika 

3 G 2 sem. i 

Prakse –  39 ECTS  KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

30 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis 

nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  ir strādājis gan 
docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību 

stundu vadīšanas prasmes. 
Ansambļa darba 

prakse  

9 I 2 sem E 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 

spēles mācīšanas 
metodika 

 

3 

 

G 

 

    1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas 

un pierāda savu kompetenci.  
 

Pedagoģiskā 

prakse - mācību 
stunda 

Instrumenta 

spēle 

 

3 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību 

priekšmeta Instrumenta spēle stundu vadīšanā un  pierāda savas 
prasmes diplomeksāmenā. 

Instrumenta 
spēles mācīšanas 

metodika un 
ped. prakse 

 
3 

 
I 

 
    1 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas 
un pierāda savu kompetenci papildinstrumenta spēles apguves 

procesos.  
 

Instrumenta 

spēle – 

koncert-
programmas 

daļa 

 

4,5 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles 

prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā 

Bakalaura 
diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 
 

 
4,5 

 

 
 

 
I 

 

 
 

 
2 sem. 

 

 
 

 
DE 

 

 
 

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu un 
mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju, 

izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās 

atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.  
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apakšprogrammas Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs paredzētie studiju 

kursi un plānotie rezultāti 

 

Studiju kursi 

ECTS 

 

KP 

skaits 

Nodar

bību 

veids 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa (obligātā) – 81 ECTS KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 54  ECTS KP  
Psiholoģija: 

- vispārīgā; 
- attīstības; 

- personības ; 

- sociālā; 
- pirmsskolas 

bērnu attīstības 

psiholoģija; 
- pedagoģiskā 

psiholoģija 

 

7,5 P/G 4 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 
sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 

ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 

* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās 
atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām situācijām;  

* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 

darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot risināt 

problēmsituācijas; 

* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 
audzēkņu personības attīstību; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozarē, 

spēj to analizēt un izmantot praksē.  

Pedagoģija: 

- vispārējā; 

- sociālā; 
- pirmsskolas 

un skolas; 

- pedagoģisko 
pētījumu 

metodika 

7,5 P 3 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas;  

* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to 

sasniegšanu; 

* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas 

veidošanas principus; 

* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un 

sabiedrību: 

* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 

* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 

sasniegumus, sava darba efektivitāti; 

* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 

jautājumiem un izmantot to praksē. 
Pedagoga ētika 1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina pedagoga ētikas pamatprincipus; 

* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un 

sadzīves situācijas; 

* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;  

* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.   
Izglītības 
vadība 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis 

pamatzināšanas: 

* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem, 

izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības 

sistēmā; 

* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par 

izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un 

novērtēšanu, izglītības darbības izvērtēšanu; 

 * iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto 

dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai 

atbilstošajā dokumentā. 
Solfedžo 7,5 G 4 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs tiek 

apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība;  

2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā audzināšana.  
Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt mūzikas 

skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu mūzikas materiālu, ir 

izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. 
iemaņu koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas 

izteiksmes līdzekļiem un to praktisko pielietojumu skaņdarbu 

interpretācijā.   
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas kultūras 
vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, romantisms. 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu 

vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas vēsturisko un 
stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu 

laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 

 

Mūzikas 

teorija un 

analīze 

3 G 2 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par  

klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 

pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms, 

romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti 

apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu 

mācību disciplīnas to savstarpējā papildinājumā. Kursa apguves 

rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas skaņdarbu 

uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas valodas 

(harmonija) un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši 

pielietot mūziķa praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas 

procesā). 

 

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu 

mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko 

tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem 

māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 

lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 

postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 

 

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

16,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas 

ar mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 

vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 

un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 

mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  

3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 

mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  

20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 

padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 

mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 

specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.  

6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 

izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 

svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 

mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 

Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 

iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 

no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 

tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 

kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 

specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  

specializācijas profesionālās prasmes.  

 

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  

profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 

un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 

kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 

veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 

Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 

būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 

gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 

mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 

mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 

stilistiskos reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 1.sem. i Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un 

funkcijām, par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas 

folkloras īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas 

folkloras kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par 

tradicionālās kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un 

mūsdienu kultūrā. 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  90 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 33 ECTS KP 

Dziedāšana un 

vokālā metodika 

3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes un vokālā 

darba metodiskos paņēmienus, kas ir nepieciešami mūzikas teorētisko 

priekšmetu skolotāja pienākumu veikšanai. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj sadzirdēt un novērst 

dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai skaņveides neprecizitātes, iemācīt 

apgūt vokālās prasmes un  lietot tās solfedžo un mūzikas literatūras mācību 
priekšmetu satura apguvei. 

Ritmika 3 G 2 sem. i Studiju kursā students iegūst dziļāku izpratni par mūzikas valodas elementu 

praktisko izpausmi mūzikā, prasmi atspoguļot mūzikas valodas elementus 
ķermeņa plastiskajā valodā un kustībās. Studiju kursa apguves rezultātā 

students pārzina un spēj realizēt ritmikas vingrinājumus ritma izjūtas un 

kustību koordinācijas attīstībai, fantāzijas un iztēles attīstībai, prot izmantot 
ritmikas vingrinājumus un improvizācijas paņēmienus sasaistē ar mūzikas 

raksturu, dinamiku, reģistru, tempu un mūzikas formu.  

Klavierspēle 13,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, kas 
nepieciešami mācību priekšmeta Mūzikas literatūra  tēmu mācīšanai, 

improvizēt un harmonizēt melodijas uz klavierēm, spēlēt  daudzbalsīgus 

muzikālos diktātus un skaņdarbu pavadījumus.  

Improvizācija 6 *G/I 1 sem. 

 

i 

 

Studiju kursa apguve sekmē radošuma attīstību, kursa apguves procesā students 

attīsta improvizācijas prasmes, apgūst improvizācijas metodiskos paņēmienus, 

kas nepieciešami daudzveidīgu metožu pielietošanai mūzikas teorētisko 
priekšmeta mācīšanas procesā. 

Kompozīcijas 

pamati 

6 I 2 sem. 

 

i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj iemācīt audzēknim skaņdarba 

radīšanas procesā kompozīcijas pamata tehnikas, pielietot mūzikas 
izteiksmes līdzekļus atbilstoši izvēlētajam mūzikas stilam, žanram un 

formai. 

Skatuves runa 1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izpēti, 

vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas vingrinājumus kopā ar 
žestu valodu.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

Realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga lietojuma īstenošanu 
praksē, panākt runas prasmes kultūru, runas saliedēšanu ar ķermeņa kustību 

un izteiksmi. 

Teorētiskā daļa – 57  ECTS KP 

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes Latvijā un 
ārvalstīs; 

* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas principus 
mūzikas pedagoģijā; 

* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj 

motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba 

veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 1 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas orķestra 

sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, rakstības stilus,  
padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā.  

Instrumentu 

mācība 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā orķestra 

instrumentiem, to skanējuma tehniskām iespējām, diapazoniem, reģistriem, 
tembriem, par katra instrumenta īpašībām un iedabu, par dinamiskajām 

iespējām, attīsta prasmes praktiskajā instrumentācijā. 

Harmonija 9 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un formveides 

līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu 
harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta mūzikas analītiskās prasmes.  

Polifonija 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas  izteiksmes un formveides 

līdzekļiem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas vēsturiski stilistisko 
evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas raksturīgākām parādībām, attīsta 

mūzikas analītiskās un kompozīcijas tehnikas prasmes. 

Formas mācība 13,5 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas formveides mūzikas attīstības 

procesu likumsakarībām, iepazīstina ar galvenajiem teorētiskajiem 
pētījumiem mūzikas formas nozarē, skaņdarba formas analīzes metodēm, 

mūzikas formas pamatkomponentiem, mūzikas formu vēsturi, dažādu 

gadsimtu homofonām formām, attīsta analītiskās prasmes.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 

teorētisko 
priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

 

15 

 

G 

5 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas 

organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, stundu 
modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura  

apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus. 

Kompozīcijas 

mācīšanas 

metodika 

4,5 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis kompozīcijas mācīšanas  

paņēmienus, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, audzēkņu  sasniegumu 
vērtēšanas veidus, formas, kritērijus. 

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 

Klavierspēle 4,5 G 3 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 

satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Klavierspēles 

mācīšanas 

metodika  

3 G 3 sem. DE 

Klavierspēles 

pedagoģiskā 

prakse 

1,5 G 2 sem. DE 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 

/improvizācija 

3 G 2 sem. i 

Elektroakustis

kā mūzika 

3 G 1 sem. i 

Prakse –  39 ECTS  KP 

Solfedžo 

pasniegšanas 

pedagoģiskā 

prakse 

 

21 

 

I 

 

 

6 sem. 

 

i 

Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis 
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  ir strādājis gan 

docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību stundu 

vadīšanas prasmes. 

Mūzikas 

literatūras 

pasniegšanas 

prakse 

 

15 

 

I 

 

 

3 sem. 

 

i 

Kompozīcijas 

mācīšanas 

prakse 

 

3 

 

I 

 

1 sem 

 

i 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

    1 sem. 

 

DE 

 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa 

zināšanas un pierāda savu kompetenci.  

 

Solfedžo 

mācīšanas 

pedagoģiskā 

prakse 

 

3 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību 

priekšmeta stundu vadīšanā un  pierāda savas prasmes 

diplomeksāmenā. 

Mūzikas 

literatūras 

mācīšanas 

pedagoģiskā 

prakse 

 

3 

 

I 

 

    1 sem. 

 

DE 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 

4,5 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

2 sem. 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu 

un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju, 

izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās 

atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.  
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2) Studiju programmas satura atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā.  

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 

programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 

un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 

programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst  Ministru 

kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.  

      Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 

2011.gada oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja 

studiju virziena Izglītība, padagoģija un sports īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju 

programmu Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs. Ekspertu atzinums par programmas 

īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs, studiju programma novērtēta kā 

ilgtspējīga uz laika periodu seši gadi, t.i. līdz 2019.gada 23.maijam.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas 

priekšmetu saturs  atbilst 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas skolotāja profesijas 

standartam, standarts apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministra 2004. gada 27. 

septembra rīkojumu Nr. 116. 

Programmas satura sekmīga apguve sagatavo studējošos profesijas standartā 

norādīto uzdevumu veikšanai un pienākumu izpildei, kā arī nodrošina iespēju apgūt 

nepieciešamās zināšanas un prasmes. 
  

Zināšanas 

 

Zināšanu līmenis 
Apguvei paredzētais studiju kurss 

(studiju programmas daļa) priekš-

stats 
izpratne lietošana 

Valsts izglītības 

sistēmas un skolotāju 

darbību reglamentējošie 

dokumenti un darba 

likumdošana 

 +  Izglītības vadība 

Uzņēmējdarbības pamati 

 (Darba tiesiskās attiecības) 

 

 

Pedagoģija un 

psiholoģija 

  + Psiholoģija  

Pedagoģija 

Pedagoga ētika 

Mūzikas pedagoģija 

Mācību priekšmetam 

atbilstošā zinātnes 

nozare 

   

+ 

Instrumenta spēles/mūzikas teorētisko  

priekšmetu mācīšamas metodika, 

Instrumenta spēles vēsture un mūzikas 

literatūra, 

Mūzikas vēsture  

Latviešu mūzikas vēsture 

Mūzikas forma  

Harmonija, 

Polifonija, 

Tradicionālā mūzika  

Instrumenta spēle, 

Improvizācija,  

Solo dziedāšana un vokālā darba metodika 

Aranžēšana  

Solfedžo  

Valodas un 

komunikācija 

   

+ 

Latviešu valodas kultūra, Literatūras 

vēsture, Skatuves runa, Svešvalodas 

Informācijas tehnoloģijas 

Sociālās zinības   + Pedagoga ētika, Mākslas vēsture,  

Ievads kultūras analīzē, Izglītības vadība,  

Filozofija un estētika, Uzņēmējdarbības 

pamati (Projektu izstrādes un vadīšanas 

pamati) 
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Līdzīgi studiju programmā ir nodrošināta arī prasmju apguve. 

Specifiskas prasmes profesijā 
Apguvei paredzētais studiju kurss 

(studiju programmas daļa) 

 

prasme veidot iespējas vērtību apguvei, 

pašizpausmei un pašdisciplīnai 

Filozofija un estētika 

Pedagoga ētika 

Mūzikas vēsture  

Latviešu mūzikas vēsture 

Tradicionālā mūzika  

Literatūras vēsture,  

Mākslas vēsture,  

Ievads kultūras analīzē 

Mūzikas forma  

Instrumenta spēle 

Improvizācija/Aranžēšana  

Solo dziedāšana  

Solfedžo  

Harmonija  

Polifonija 

(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati 

Diplomreferāts 

Pedagoģiskā prakse 

prasme sniegt informāciju par 

profesijas un karjeras izvēles iespējām; 

Latviešu valodas kultūra, Skatuves runa, 

Svešvalodas 

Informācijas tehnoloģijas  

Mūzikas vēsture  

Latviešu mūzikas vēsture 

Tradicionālā mūzika  

Mūzikas forma  

Pedagoģiskā prakse 

Instrumenta spēles vēsture un mūzikas 

literatūra 

prasme palīdzēt audzēkņiem adaptēties 

jaunajā sociālajā vide; 

Psiholoģija  

Pedagoģija 

Pedagoga ētika 

Mūzikas pedagoģija 

prasme noteikt audzēkņu dotības un 

veicināt talantu attīstību 

Metodika 

Tradicionālā mūzika  

Instrumenta spēle 

Improvizācija/aranžēšana  

Mūzikas teor;etiskie priekšmeti 

Psiholoģija, 

Pedagoģija 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu 

skolotājs saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju 

programmu prasībām. 
 

Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu 

(izvilkums): 

III. Bakalaura programmas 

obligātais saturs 

7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 

kredītpunkti.  

Profesionālā bakalaura studiju programmas Profesionālo 

mūzikas priekšmetu skolotājs satura un apjoma parametri: 

 

 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 

pilna laika studijās. 
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9. Bakalaura programmas 

obligātais saturs. 

9.1. vispārizglītojošie studiju 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 

20 kredītpunkti. 

 

 

 

 

9.2. nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 

kredītpunkti. 

 

 

 

 

 

 

 

A daļa (obligātie studiju kursi) 

 

1.Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 2 KP 

Ievads kultūras analīzē – 2 KP 

Literatūras vēsture – 3 KP 

Mākslas vēsture – 2KP 

Filozofija un estētika –  2 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Svešvaloda –  7 KP 

A daļa (obligātie studiju kursi) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares kursi – 36  KP 
Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 1 KP 

Izglītības vadība – 1 KP 

Mūzikas pedagoģija – 1 KP 

Mūzikas vēsture – 12 KP 

Latviešu mūzikas vēsture – 3 KP 

Tradicionālā mūzika – 1 KP 

Mūzikas teorija – 1 KP 

Mūzikas forma – 5 KP 

Zinātniskā darba pamati – 1 KP (Instrumenta spēles/mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas metodika  ietvaros) 

9.3. nozares profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   

 

 

 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 

kredītpunkti; 
 

9.6. valsts pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrādāšana 

un aizstāvēšana un kura 

apjoms ir vismaz 12 

kredītpunktu. 

 

 

A daļa (obligātie studiju kursi) - 11 KP 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares kursi  
Solfedžo - 5 KP 

Harmonija – 3 KP 

Polifonija – 3 KP 

B daļa - (ierobežotās izvēles studiju kursi) – 49 KP 

Instrumenta spēle – 22 KP 

Ansambļa spēle – 2 KP 

Aranžēšana - 2 KP 

Klavierspēle – 7 KP 

Instrumenta spēles/mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas 

metodika  – 9  KP 

Instrumenta spēles attīstības vēsture un mūzikas literatūra – 7 KP 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas un profesijas standarta prasībām. Izvēloties piedāvātos 

studiju kursus,  kursa apguves saturu izstrādā studenti kopā ar 

docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes 

iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai 

paplašināšanai. 

Prakse – 26 KP 

Pedagoģiskā prakse – 20 KP 

Ansambļa darba prakse – 6 KP 

 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  

- Instrumenta spēles metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu 

pasniegšanas metodika – 2 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

( students 8.semestra laikā kārto diplomeksāmenu, vadot  mācību 

stundu ar savas darba vietas - mūzikas izglītības iestādes konkrētā 

instrumenta spēles klases audzēkni)  

- Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 3 KP 

- Instrumenta spēle – 4 KP 
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10. Studiju kursu izvēli 

bakalaura programmā, studiju 

kursu apjomu un saturu, kā arī 

prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajam grādam nosaka 

attiecīgās profesijas standarts. 

 

11. Studiju procesā vismaz 30 

procentus no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. 

 

15. Pēc bakalaura 

programmas apguves piešķir 

piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju un profesionālo 

bakalaura grādu nozarē 

(profesionālās darbības jomā). 

 

 

5.profesionālās kvalifikācijas skolotāja profesijas standarts  (tiek izstrādāts) 

 

 

 

 

 

 

Pedagoģijas un Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 33 KP 

apjomā un prakse 26 KP apjomā, kopā 59 KP apjomā, t.i. 36,88 procenti. 

 

 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālā bakalaura 

grāds mūzikas pedagoģijā, instrumenta spēles (konkrēta specializācija) vai 

mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja profesionālā kvalifikācija. 

 

 

 

 

3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

 

Kopsavilkums: izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā vid.: EUR 5352,50 
 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 2594,01 

 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  
(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī x 12 mēn. 

= EUR 506,52 gadā) 

-  

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 908,28 gadā 
(EUR 265,58 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 908,28)   

 

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 231,91 gadā 
(EUR 67,81 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 231,91) 

 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 264,30 gadā 

(EUR 77,28 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 264,30) 

 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 818,27 gadā 
(EUR 239,26  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 818,27) 

 

- Sportam gadā – EUR 19,46 
(EUR 5,69  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 19,46) 

 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 9,75 
(EUR 2,85  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 9,75)  
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Kalkulācija 

 specializācijas  Klavierspēles skolotājs 

viena studenta studiju izmaksas 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

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, iv 

 

30 : 10 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Klavierspēle, eks. 30 +3 

 

9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

Klavierspēles 

metodika, iesk. 

10 : ar vid. 3 stud. 

=  3,33 

9,57 31,87 7,52 39,39 

Pianisma vēsture un 

mūzikas literatūra, 

iesk. 

15 : ar vid. 3 stud. 

= 5 kst. 

9,57 47,85 11,24 59,09 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

63,33 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

209/ 

 

 

14 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 749,01 : 5 mēn. = € 149,80 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 898,81 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

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. 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, iv 

 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pedagoģija, iv 30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavierspēle, eks. 30 + 3 

 

9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

Klavierspēles 

metodika, iesk. 

10 : ar vid. 3 

stud. =  3,33 

9,57 31,87 7,52 39,39 

Pianisma vēsture un 

mūzikas literatūra, 

iesk. 

15 : ar vid. 3 

stud. = 5 kst. 

9,57 47,85 11,24 59,09 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

65,33 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

 

239/ 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 772,68 : 5 mēn. = € 154,54 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 927,22 
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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. 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, iv 

 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pedagoģija, iv 30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Tradicionālā 

mūzika, iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klavierspēle, eks. 30 +3 

 

9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

Klavierspēles 

metodika, iesk. 

10 : ar vid. 3 

stud. =  3,33 

9,57 31,87 7,52 39,39 

Pianisma vēsture un 

mūzikas literatūra, 

iesk. 

15 : ar vid. 3 

stud. = 5 kst. 

9,57 47,85 11,24 59,09 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

66,83 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

254/ 

 

 

17 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 790,43 : 5 mēn. = € 158,09  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 948,52 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. 

 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Psiholoģija, eks. 

 

30 : ar 10 stud. 

= 3 + eks.0,5 = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : ar 10 stud. 

= 3 + eks.0,5 = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Solfedžo, esk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 

kst. + eks. 0,5 

= 2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klavierspēle, eks. 30 +3 

 

9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

Klavierspēles 

metodika, iesk. 

10 : ar vid. 3 

stud. =  3,33 

9,57 31,87 7,52 39,39 

Pianisma vēsture un 

mūzikas literatūra, 

iesk. 

15 : ar vid. 3 

stud. = 5 kst. + 

eks. 0,5 = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

71,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

279/ 

 

18,5 

 

 

4. semestrī  kopā: EUR 845,72 : 5 mēn. = € 169,14 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1014,84  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klavierspēle, eks. 30 + 3 

 

9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

Ansambļa spēle, 

iesk. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Klavierspēles 

metodika, eks. 

20 : ar vid. 3 

stud. =  6,7 + 

eks. 0,5 = 7,2 

9,57 68,90 16,25 85,15 

Mūzikas 

pedagoģija, iesk. 

15 : ar vid. 5 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

75,7  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

225/ 

 

15 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 895,36 : 5 mēn. = € 179,07  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1074,43 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavierspēle, eks. 30 + 3 

 

9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

Ansambļa spēle, 

iesk. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Koncertmeistara 

klase, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Aranžēšana, iesk. 15 : ar vid. 5 

stud. = 3 kst. 

+ indiv. 5 = 8 

kst. 

9,57 76,56 18,06 94,62 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Klavierspēles 

metodika, DE 

15 : ar vid. 3 

stud. = 5 kst. + 

eks. 0,5 = 5,5 

 

9,57 52,64 12,42 65,06 

Atskaņotājmākslin. 

Koncertmeistara 

praksē 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

102,5  

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

 

16 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1212,35 : 5 mēn. = € 242,47  + (1 mēn. atv.) x  6  = 

€ 1454,82 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Izglītības vadība, 

iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klavierspēle, eks. 30 + 3 

 

9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

Koncertmeistara 

klase, iesk. 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Aranžēšana, iesk. 10 : ar vid. 5 

stud. = 2 kst. 

+ indiv. 5 = 7 

kst. 

9,57 66,99 15,80 82,79 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Koncertmeistara 

prakse, iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Ansambļa darba 

prakse, iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde, ieks. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Atskaņotājmākslin. 

Koncertmeistara 

praksē 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

107,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

210/ 

 

 

14 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1271,49 : 5 mēn. = € 254,30  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1525,79 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Koncertmeistara 

prakse, eks. 

5 + eks. 1 = 6 9,57 57,42 13,55 70,97 

Ansambļa darba 

prakse, eks. 

5 + eks. 1 = 6 9,57 57,42 13,55 70,97 

Pedagoģiskā prakse, 

DE 

10 + DE 2 9,57 114,84 27,09 141,93 

Klavierspēle, DE 30 + 3 

 

9,57 

 

315,81 74,50 390,31 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde, DE 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Bakalaura 

diplomreferāta 

aizstāvēšana, DE 

0,5 x 3 = 1,5 9,57 14,36 3,39 17,75 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izvērtēšana 

1 x 3 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Bakalaura 

diplomreferāta 

recenzēšana 

4 9,57 38,28 9,03 47,31 

Atskaņotājmākslin. 

Koncertmeistara 

praksē 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

88,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

135/ 

 

9 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1046,77 : 5 mēn. = € 209,35  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1256,12 

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 9100,55  (deviņi tūkstoši viens simts euro 

12 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā EUR 2275,14 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 641,19 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 80,15 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 160,5 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 5 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  1791 stunda 

semestrī – 224  stundas  (1791 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 15 stundas (224 stundas : ar 15 nedēļām) 
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specializācijas  Stīgu instrumentu skolotājs 

viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

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, iv 

 

30 : 10 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumenta spēles 

metodika, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Instrumenta spēles 

vēsture un mūzikas 

literatūra, iesk. 

15 : ar vid. 2 stud. 

= 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

102,5 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

224/ 

 

 

15 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1146,53 : 5 mēn. = € 229,31 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1375,84 
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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. 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, iv 

 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pedagoģija, iv 30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumenta spēles 

metodika, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Instrumenta spēles 

vēsture un mūzikas 

literatūra, iesk. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

104,5 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

 

254/ 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1170,20 : 5 mēn. = € 234,04 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1404,24  
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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. 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, iv 

 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pedagoģija, iv 30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Tradicionālā 

mūzika, iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumenta spēles 

metodika, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Instrumenta spēles 

vēsture un mūzikas 

literatūra, iesk. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

106 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

269/ 

 

 

18 

 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1187,95 : 5 mēn. = € 237,59  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1425,54 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. 

 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Psiholoģija, eks. 

 

30 : ar 10 stud. 

= 3 + eks.0,5 = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : ar 10 stud. 

= 3 + eks.0,5 = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Solfedžo, esk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 

kst. + eks. 0,5 

= 2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumenta spēles 

metodika, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Instrumenta spēles 

vēsture un mūzikas 

literatūra, eks. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 76,56 18,06 94,62 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

110,67  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

294/ 

 

19,5 

 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1243,18 : 5 mēn. = € 248,64 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1491,82  semestrī 



119 

 

 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Ansambļa spēle, 

iesk. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumenta spēles 

metodika, eks. 

20   9,57 191,40 45,15 236,55 

Mūzikas 

pedagoģija, iesk. 

15 : ar vid. 5 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

118,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

16 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1334,96 : 5 mēn. = € 266,99  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1601,95 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Ansambļa spēle, 

iesk. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Aranžēšana, iesk. 15 : ar vid. 5 

stud. = 3 kst. 

+ indiv. 5 = 8 

kst. 

9,57 76,56 18,06 94,62 

Klavierspēle, eks. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Instrumenta spēles 

metodika, DE 

10  + eks. 0,5 

= 10,5 

 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

117,5  

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

235/ 

 

 

15,5 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1323,94 : 5 mēn. = € 264,79  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1588,73 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Izglītības vadība, 

iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Aranžēšana, iesk. 10 : ar vid. 5 

stud. = 2 kst. 

+ indiv. 5 = 7 

kst. 

9,57 66,99 15,80 82,79 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Ansambļa darba 

prakse, iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde, ieks. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

97,5  

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

190/ 

 

 

12,5 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1087,40 : 5 mēn. = € 217,48  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1304,88 
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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 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Ansambļa darba 

prakse, eks. 

5 + eks. 1 = 6 9,57 57,42 13,55 70,97 

Instrumenta spēle, 

DE 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Pedagoģiskā prakse, 

DE 

10 + DE 2 9,57 114,84 27,09 141,93 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde, DE 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Bakalaura 

diplomreferāta 

aizstāvēšana, DE 

0,5 x 3 = 1,5 9,57 14,36 3,39 17,75 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izvērtēšana 

1 x 3 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Bakalaura 

diplomreferāta 

recenzēšana 

4 9,57 38,28 9,03 47,31 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

92,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

130/ 

 

9 

 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1028,26 : 5 mēn. = € 205,65  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1233,91  

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 11426,91  (vienpadsmit tūkstoši četri 

simti divdesmit seši euro 91 cents) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā  

EUR 2856,73 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 849,67 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 106,21 stunda  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 212,42 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,8 studenti  

 

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  1836 stundas 

semestrī – 229,5  stundas  (1836 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 15,5 stundas (229,5 stundas : ar 15 nedēļām) 
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specializācijas  Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu skolotājs 

viena studenta studiju izmaksas 

 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

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, iv 

 

30 : 10 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Instrumenta spēle un 

metodika, iv 

(papildinstruments) 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumenta spēles 

metodika, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Instrumenta spēles 

vēsture un mūzikas 

literatūra, iesk. 

15 : ar vid. 2 stud. 

= 7,5 kst. 

9,57 71,78 16,93 88,71 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

112,5 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

234/ 

 

 

15,5 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 1264,80 : 5 mēn. = € 252,96 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 1517,76 
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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 

 

2. 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, iv 

 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pedagoģija, iv 30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Instrumenta spēle un 

metodika, iv 

(papildinstruments) 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumenta spēles 

metodika, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Instrumenta spēles 

vēsture un mūzikas 

literatūra, iesk. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

114,5 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

 

264/ 

 

17,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 1288,47 : 5 mēn. = € 257,69 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 1546,16  
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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 

 

3. 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, iv 

 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pedagoģija, iv 30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Tradicionālā 

mūzika, iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Instrumenta spēle un 

metodika, iv 

(papildinstruments) 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumenta spēles 

metodika, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Instrumenta spēles 

vēsture un mūzikas 

literatūra, iesk. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

116 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

279/ 

 

 

18,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 1306,22 : 5 mēn. = € 261,24  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1567,44 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. 

 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Psiholoģija, eks. 

 

30 : ar 10 stud. 

= 3 + eks.0,5 = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : ar 10 stud. 

= 3 + eks.0,5 = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Solfedžo, esk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 

kst. + eks. 0,5 

= 2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Instrumenta spēle un 

metodika, iv 

(papildinstruments) 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumenta spēles 

metodika, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Instrumenta spēles 

vēsture un mūzikas 

literatūra, eks. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 76,56 18,06 94,62 

Pedagoģiskā prakse, 

iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

120,67  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

304/ 

 

20,5 

 

4. semestrī  kopā: EUR 1361,45 : 5 mēn. = € 272,29 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1633,74  semestrī 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Instrumenta spēle un 

metodika, iv 

(papildinstruments) 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Diriģēšana un 

partitūras spēle, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

 

 

15 

9,57 

 

 

6,02 

143,55 

 

 

90,30 = 233,85 

55,17 288,72 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumenta spēles 

metodika, eks. 

20   9,57 191,40 45,15 236,55 

Mūzikas 

pedagoģija, iesk. 

15 : ar vid. 5 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

151  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

250/ 

 

16,5 

 

 

5. semestrī  kopā: EUR 1654,05 : 5 mēn. = € 330,81  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1984,86 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Instrumenta spēle un 

metodika, iv 

(papildinstruments) 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Diriģēšana un 

partitūras spēle, iesk. 

Koncertmeistars 

15 

 

 

15 

9,57 

 

 

6,02 

143,55 

 

 

90,30 = 233,85 

55,17 288,72 

Aranžēšana, iesk. 15 : ar vid. 5 

stud. = 3 kst. 

+ indiv. 5 = 8 

kst. 

9,57 76,56 18,06 94,62 

Klavierspēle, eks. 15  9,57 143,55 33,86 177,41 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Instrumenta spēles 

metodika, DE 

10  + eks. 0,5 

= 10,5 

 

9,57 100,49 23,70 124,19 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

150  

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

240/ 

 

 

16 

 

6. semestrī  kopā: EUR 1642,22 : 5 mēn. = € 328,44  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1970,55 
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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 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Izglītības vadība, 

iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Instrumenta spēle, 

eks. 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Instrumenta spēle un 

metodika, iv 

(papildinstruments) 

15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Aranžēšana, iesk. 10 : ar vid. 5 

stud. = 2 kst. 

+ indiv. 5 = 7 

kst. 

9,57 66,99 15,80 82,79 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Ansambļa darba 

prakse, iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde, ieks. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

107,5 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

200/ 

 

 

13,5 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 1205,67 : 5 mēn. = € 241,13  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1446,80 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits (kst.) 

studiju plānā/dalīts ar 

grupas piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. 

nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Ansambļa darba 

prakse, eks. 

5 + eks. 1 = 6 9,57 57,42 13,55 70,97 

Instrumenta spēle, 

DE 

Koncertmeistars 

30 + 3 

 

15 

9,57 

 

6,02 

315,81 

 

90,30 = 406,11 

95,80 501,91 

Papildinstrumenta 

spēles mācīšanas 

metodika un 

pedagoģiskā prakse, 

DE 

10 + DE 2 9,57 114,84 27,09 141,93 

Pedagoģiskā prakse, 

DE 

10 + DE 2 9,57 114,84 27,09 141,93 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde, DE 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Bakalaura 

diplomreferāta 

aizstāvēšana, DE 

0,5 x 3 = 1,5 9,57 14,36 3,39 17,75 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izvērtēšana 

1 x 3 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Bakalaura 

diplomreferāta 

recenzēšana 

4 9,57 38,28 9,03 47,31 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

104,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

140/ 

 

9,5 

 

8. semestrī  kopā: EUR 1170,19 : 5 mēn. = € 234,04  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 1404,23  

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 13071,54  (trīspadsmit tūkstoši 

septiņdesmit viens euro 54 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā  

EUR 3267,89 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 976,67 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 122,08 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 244,17 stundas 

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,3 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  1911 stundas 

semestrī – 238,9  stundas  (1911 stundas : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 16 stundas (238,9 stundas : ar 15 nedēļām) 
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apakšprogrammas Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs   

viena studenta studiju izmaksas 
Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs 

EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

1. 

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, iv 

 

30 : 10 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Ievads mūzikas 

vēsturē, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 stud. 

= 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Dziedāšana un vokālā 

metodika, iesk. 

15 : ar vid. 2 stud. 

= 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Ritmika, iesk. 15 : ar vid. 3 stud. 

= 5 kst. 

9,57 47,85 11,24 59,09 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Instrumentu mācība, 

eks. 

15 : ar vid. 2 stud. 

= 7,5 kst. + eks.0,5 

= 8 kst. 

9,57 76,56 18,06 94,62 

Harmonija, iesk. 15 : ar vid. 2 stud. 

= 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika, iesk. 

10 : ar vid. 2 stud. 

=  5 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

70 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

239/ 

 

 

16 

 

 

1. semestrī  kopā: EUR 827,90 : 5 mēn. = € 165,58 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

EUR 993,48 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

2. 

Ievads kultūras 

analīzē, iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, u.c.) 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, iv 

 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pedagoģija, iv 30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Mūzikas teorija un 

analīze, iv 

30 : ar vid. 10 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture, iv 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Ritmika, iesk. 15 : ar vid. 3 

stud. = 5 kst. 

9,57 47,85 11,24 59,09 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Harmonija, iesk. 15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Formas mācība, iesk. 15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika, iesk. 

10 : ar vid. 2 

stud. =  5 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

64 

 

 

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

 

254/ 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. semestrī  kopā: EUR 756,95 : 5 mēn. = € 151,39 + (1 mēn. atv.) x 6  = € 908,34 
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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 

 

3. 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

 

 

Svešvaloda, iesk. 24 : 8 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Psiholoģija, iv 

 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Pedagoģija, iv 30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo, iesk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, iv 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Tradicionālā 

mūzika, iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Harmonija, eks. 20 : ar vid. 2 

stud. = 10 kst. + 

eks. 0,5 = 10,5 

9,57 

 

100,49 23,70 124,19 

Polifonija, iesk. 15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Formas mācība, eks. 15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. + 

eks. 0,5 = 8 

9,57 76,56 18,06 94,62 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika, iesk. 

10 : ar vid. 2 

stud. =  5 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

71,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

274/ 

 

18,5 

 

3. semestrī  kopā: EUR 845,71 : 5 mēn. = € 169,14  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 1014,85 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. 

 

Literatūra  mūzikā, 

iesk. 

15 : 30 = 0,5 9,57 4,79 1,13 5,92 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

iesk. 

35 : 30 = 1,17 

+ 10 : 10 = 1 = 

2,17 

9,57 20,77 4,90 25,67 

Svešvaloda, eks. 24 : 8 = 3 + 0,5 

eks. = 3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Psiholoģija, eks. 

 

30 : ar 10 stud. 

= 3 + eks.0,5 = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Pedagoģija, eks. 30 : ar 10 stud. 

= 3 + eks.0,5 = 

3,5 

9,57 33,50 7,90 41,40 

Solfedžo, esk. 15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 

kst. + eks. 0,5 

= 2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 10 = 3 kst. 9,57 28,71 6,77 35,48 

Latvijas mūzikas 

vēsture, eks. 

30 : 30 = 1 kst. 

+ 0,5 st.eks. = 

1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Polifonija, eks. 15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

+ eks. 0,5 = 8 

9,57 76,56 18,06 94,62 

Formas mācība, iesk. 15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika, iesk. 

10 : ar vid. 2 

stud. =  5 

9,57 47,85 11,29 59,14 

Pedagoģiskā 

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

65,17  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

279/ 

 

18,5 

 

4. semestrī  kopā: EUR 770,84 : 5 mēn. = € 154,17 + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 925,02  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 

 

5. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Pedagoga ētika, 

iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Klavierspēle, iesk. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kompozīcijas 

pamati. Iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Mūzikas 

pedagoģija, iesk. 

15 : ar vid. 5 

stud. = 3 kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Formas mācība, eks. 15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. + 

eks. 0,5 = 8 

9,57 76,56 18,06 94,62 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika, eks. 

10 : ar vid. 2 

stud. =  5 + eks. 

0,5 = 5,5 

9,57 52,64 12,42 65,05 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Solfedžo 

pedagoģiskā  

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Mūzikas literatūras 

pedagoģiskā  

prakse, iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

66,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

200/ 

 

13,5 

 

5. semestrī  kopā: EUR 786,55 : 5 mēn. = € 157,31  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 943,86 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

6. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 30 = 1 

kst. + 0,5 

st.eks. = 1,5 

9,57 14,36 3,39 17,75 

30 : 10 = 3 

kst. 

9,57 28,71 6,77 35,48 

Mākslas vēsture, 

iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Klavierspēle, eks. 15 9,57 143,55 33,86 177,41 

Kompozīcijas 

pamati. Iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Solfedžo 

pedagoģiskā  

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Mūzikas literatūras 

pedagoģiskā  

prakse, iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika, DE 

10 : ar vid. 2 

stud. =  5 + DE 

1 = 6 

9,57 57,42 13,55 70,97 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

 

64,5  

 

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze) 

  

 

185/ 

 

 

12,5 

 

 

6. semestrī  kopā: EUR 762,9 : 5 mēn. = € 152,58  + (1 mēn. atv.) x 6  = 

€ 915,48 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu 

skaits (kst.) 

studiju 

plānā/dalīts ar 

grupas 

piepildījumu/kst. 

uz vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. EUR Izdevumi 

kopā EUR 

 

7. 

Mūzikas vēsture 

un teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 

kst. 

9,57 9,57 2,26 11,83 

Izglītības vadība, 

iesk. 

15 : ar vid. 10 

stud. = 1,5 kst. 

9,57 14,36 3,39 17,75 

Skatuves runa, iesk. 15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. 

9,57 

 

71,78 16,93 88,71 

Orķestra stilu 

vēsture, eks. 

15 : ar vid. 2 

stud. = 7,5 kst. + 

eks. 0,5 = 8 

9,57 76,56 18,06 94,62 

Kompozīcijas 

mācīšanas 

metodika, iesk. 

18 : ar vid. 2 

stud. = 9 kst. 
9,57 86,13 20,32 106,45 

Izvēle, iesk. 15 : 5 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Mūzikas literatūras 

pedagoģiskā  

prakse, iesk. 

5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Kompozīcijas 

mācīšanas  

pedagoģiskā  

prakse, iesk. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde, ieks. 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

67  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

 

193/ 

 

13 

 

 

7. semestrī  kopā: EUR 792,48 : 5 mēn. = € 158,50  + (1 mēn. atv.) x 6  =  

€ 950,97 
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Semes-

tris 

Studiju kurss Kontaktstundu skaits 

(kst.) studiju 

plānā/dalīts ar grupas 

piepildījumu/kst. uz 

vienu studentu 

Stundas 

tarifs EUR 

Kontaktstundu 

izmaksa EUR 

Soc. nod. 

EUR 

Izdevumi 

kopā EUR 

 

8. 

Mūzikas vēsture un 

teorija, iv 

30 : 15 =  

2 kst. 

9,57 19,14 4,52 23,66 

Filosofija un 

estētika, iesk. 

30 : 30 = 1 kst. 9,57 9,57 2,26 11,83 

Izvēle, iesk. 15 : 3 = 5 9,57 47,85 11,29 59,14 

Improvizācija, iesk. 10 : ar vid. 2 stud. =  5 

+ ind. 10 kst. = 15 

9,57 143,55 33,86 177,41 

Kompozīcijas 

mācīšanas 

metodika, iesk. 

18 : ar vid. 2 stud. = 9 

kst. 
9,57 86,13 20,32 106,45 

Solfedžo 

pedagoģiskā  

prakse, DE 

5 + DE 2 = 7 kst. 9,57 66,99 15,80 82,79 

Mūzikas literatūras 

pedagoģiskā  

prakse, DE 

5 + DE 2 = 7 kst. 9,57 66,99 15,80 82,79 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde, DE 

10 9,57 95,70 22,58 118,28 

Bakalaura 

diplomreferāta 

aizstāvēšana, DE 

0,5 x 3 = 1,5 9,57 14,36 3,39 17,75 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izvērtēšana 

1 x 3 = 3 9,57 28,71 6,77 35,48 

Bakalaura 

diplomreferāta 

recenzēšana 

4 9,57 38,28 9,03 47,31 

Apmaksātās 

kontaktstundas kopā 

64,5  

Kontaktstundu skaits 

semestrī/ 

nedēļā (studenta nedēļas 

kontaktstundu slodze)  

133/ 

 

9 

 

8. semestrī  kopā: EUR 762,89 : 5 mēn. = € 152,58  + (1 mēn. atv.) x 6  =  € 915,47  

Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 7567,47  (septiņi tūkstoši pieci simti 

sešdesmit septiņi euro 47 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā EUR 

1891,87 

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 533,17 stundas. 

Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 66,65 stundas  

Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 133,5 stundas  

(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 6 studenti  

Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā:  1757 stundas 

semestrī – 219,5  stundas  (1757 stunda : ar 8 sem.) 

studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 14,5 stundas (219,5 stundas : ar 15 nedēļām) 
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4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota JVLMA un Daugavpils Universitātē.  

Studiju programmas satura īstenošanu salīdzinājām ar līdzīgām studiju programmām, kuras 

īsteno Daugavpils Universitāte (DU) un Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

(RPIVA).  

Salīdzinājumu ar līdzīgām studiju programmām grūti veikt, jo ar mūzikas izglītību 

saistītās programmas ir ļoti atšķirīgas - uzņemšanas prasībās, programmas mērķos, 

uzdevumos, kā arī ar saturu. Minēto augstskolu piedāvātajās studiju programmas s tudenti 

iegūst kvalifikāciju – mūzikas skolotājs. 

Mūsu piedāvātajā studiju programmā, atšķirībā no nosauktajām programmām, akcents 

tiek likts uz instrumenta spēles skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, kas Latvijas 

pašreizējos sociāli ekonomiskajos apstākļos ir visnotaļ aktuāla. Latvijā instrumenta spēles 

skolotāju skaits ar augstāko izglītību joprojām ir nepietiekams.  

Šīs programmas mērķis nodrošināt strādājošiem pedagogiem iespēju iegūt augstāko 

izglītību un atbilstošu skolotāja profesionālo kompetenci.  

Veicot DU un RPIVA programmu salīdzinošo analīzi pēc kvantitatīvajiem kritērijiem 

(kredītpunktu skaits) un kvalitatīvajiem rādītājiem (studiju kursu saturiskais piedāvājums un 

topošo skolotāju profesionālās darbības kompetences), var secināt, ka   studiju programmas 

ievirze ir līdzīga tieši pedagoģiskās izglītības ziņā un programmu struktūrā, bet ir būtiskas 

atšķirības mūzikas profesionālajā studiju saturā un apjomā.  

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam at rast 

gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas Mūzikas un Teātra 

akadēmijas un Māstrihtas (Nīderlande) konservatorijas īstenojamās studiju programmas, 

kurās ir senas tradīcijas mūzikas, pedagogu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu diplomi ir 

starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.  

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā 

tiek noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS).  

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, viņiem jābūt 

iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 

izvēlētās programmas daļā.  

Ja veic programmu salīdzinājumu no saturiskās puses, tad jāsecina, ka  to saturs pēc 

būtības ir līdzīgs. Kā obligāti tiek apskatīti mūzikas vēstures un teorijas studiju jautājumi, 

tiek piedāvāti studiju kursi mūzikas profesionālajās specializācijas – instrumenta spēle, 

improvizācija, radniecīgo instrumentu spēle. Atšķirība ir tā, ka pedagoģijas un psiholoģijas 

studiju kursus studenti apgūst galvenokārt universitātēs. Visur uzmanības centrā ir tāda 

speciālista sagatavošana, kurš perfekti orientētos mūzikas profesionālajos jautājumos.  

Tādejādi veiktā analīze kopumā ļauj secināt, ka JVLMA piedāvātā mūzikas skolotāja 

profesionālā bakalaura studiju programma savā pašreizējā veidolā pamatā līdzīga citās  

augstskolās īstenotām programmām un atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 

 

5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
- studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām 

(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiālēm: 

Studējošo skaits studiju programmā kopā  - 39 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem studēja – 23 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem studēja 16 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 7 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 6 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem - 1students; 

-  absolventu skaits – 7 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 4 studenti; par 

fiziskas personas līdzekļiem studēja 3 studenti. 
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6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

        Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo 

viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu 

atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu (īpaši ar teicamām lekcijām mūzikas vēsturē un teorijā, 

instrumenta spēles metodikās, pedagoģijā, psiholoģijā, mākslas vēsturē, ievads kultūras 

analīzē, u.c.). Studenti uzskata, ka studiju procesā augsti profesionālu docētāju vadībā viņi 

saņem tās zināšanas un prasmes, kuras būs nepieciešamas nākošajam speciālistam:  

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 

kompetencēm; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums docētāju informē 

studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem,  

- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  

- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  

      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus apmaiņas programmās.  

Aizvadītajā studiju gadā, ņemot vērā studējošo un katedru vadītāju priekšlikumus, studiju 

programmu satura pilnveides jautājumos tika ieviestas izmaiņas. Pamatā tika precizēti studiju 

kursu nosaukumi, aktualizēts studiju kursu saturs, mainītas studiju kursu apguves pārbaudījumu 

formas. 
 

7) Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti 

un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

katru gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

2015.gada absolventi novērtēja studiju vides kvalitāti. 

 Studiju vides novērtējuma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labvēlīga, 

radoša un vērsta uz abpusēju sadarbību. Tomēr iedziļinoties atbilžu daudzveidībā, jāsecina, ka 

daudzos aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas patstāvīgā darba nodrošināšanu 

JVLMA telpās, kā arī darba dienu darba laika vienmērīgas noslogotības nodrošināšanu un 

pedagoģiskās prakses organizāciju tā, lai prakses dienā nebūtu nodarbību Mūzikas akadēmijā.  

         Absolventu aptaujas rezultāti, liecina, ka absolventi ir apmierināti ar savu profesionālo 

sagatavotību darba tirgum pedagoģiskā un mākslinieciskā darba veikšanai.   

       Absolventu sagatavotības līmenis liecina par studiju programmas vispusīgumu, 

profesionālās jomas pilnvērtīgu izglītību vērstu uz paaugstinātu konkurētspēju, kā arī par 

radošo pieeju profesionālām problēmām un spējām rast nestandarta risinājumus dažādās 

profesionāli komplicētās situācijās.  

 

 

8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

            2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi darbojusies 

gan iekšlietu un ārlietu virzienos, gan turpinājusi rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus 

pasākumus un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes. 

 Studējošo pašpārvalde, sākot no 2015. gada 1.janvāra, strādā jaunā sastāvā, kurā seši no 

dalībniekiem pašpārvaldē darbojas pirmo reizi. 
  

Darbība JVLMA iekšienē.   

       Studējošo pašpārvalde pilnveidoja Nolikumu par JVLMA studējošo radošo braucienu 

pieteikumu izvērtēšanas kārtību, ko apstiprināja JVLMA Senāts, paredzot, ka finansiālam 

atbalstam var pieteikties arī JVLMA studenti, kas atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā.  

       Ņemot vērā studējošo ilgstošo neapmierinātību ar vairākiem studiju kursiem, kopā ar 
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Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku 

docētāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

       Pašpārvalde izvirzīja studējošo pārstāvjus JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, 

Senātā, Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 

        Studējošo pašpārvalde piedalījās pirmā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā 

JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju 

balvas 23. JVLMA labākā kameransambļa konkursā. 

        JVLMA Atvērto durvju dienā Studējošo pašpārvalde rīkoja nebijušu pasākumu, kurā kopā 

ar viesiem no Latvijas Mākslas akadēmijas apvienoja mūziku un mākslu vienotā performancē, 

kas guva lielu JVLMA esošo studentu un mācībspēku, kā arī potenciālo reflektantu interesi. 

Atvērto durvju dienā JVLMA kafejnīcā muzicēja arī 1. kursa džeza kombo. 

        Rīkoti vairāki pasākumi – balle 1. septembrī, galda futbola turnīrs, izlaiduma balle, kā arī 

kopīgi ar JVLMA rīkotas akadēmijas 95 gadu jubilejas svinības. 

       Studējošo pašpārvalde rīkoja logo konkursu, kura rezultātā ieguva sev jaunu vizuālo 

identitāti. 
  

Darbība ārpus JVLMA. 

       JVLMA Studējošo pašpārvalde atsākusi sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas un 

Latvijas Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma 

atsākusi piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbā gan apmeklējot regulārās LSA Domes 

sēdes, kur tiek pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgadējā LSA kongresā. 

        Atsaucoties Kultūras ministrija aicinājumam, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja pārstāv 

JVLMA intereses Latvijas Republikas simtgades svētku jauniešu rīcības komitejā. 

 Pamatojoties uz JVLMA, LMA un LKA Studējošo pašpārvalžu lūgumu, LSA 2015./2016. gada 

stratēģiskajā plānā iekļauta profesionālās doktorantūras izveide mākslu augstskolās. 
 

 

Ierosinājumi studiju darba pilnveidei 

Nākošā akadēmiskā gada mērķis:  Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju 

iespējas.  

1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekmētu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti 

skaidri kritēriji kompetences vērtēšanai, skaidri formulētas pārbaudījumu prasības, lai studiju 

kursa apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās varētu patstāvīgajā darbā 

pilnvērtīgi apgūt saturu.   

2. Būtiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura apguvei 

plašāk izmantot e-studiju vidi.  

3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti,  atbalstīt atsevišķu  studiju kursu apguvi 

angļu valodā, kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas iespējas.  

4. Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi veicināt studējošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa 

pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju 

vides sakārtotība, u.c.).  

5. Palielināt studējošo  atbildību par valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu (atbirums 

nesekmības dēļ, nepamatota eksmatrikulēšanās pēc studējošā paša vēlēšanās). 

Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu. 

6. Regulāri veikt studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, lai pilnveidotu studiju 

programmu īstenošanas kvalitāti. 

7. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respektējot studentu aptaujas anketās sniegtās 

atsauksmes, uzlabot -  studiju kursu izvēles iespējas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti, 

saskarsmes kultūru, telpu rezervēšanas sistēmu patstāvīgā darba veikšanai). 
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III. Kopsavilkums par studiju virziena  

Izglītība, pedagoģija un sports  

attīstības plāniem 
 

               Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 

nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts attīstības prioritātes, Latvijas 

uzdevumu Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība 

Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 
 

        Īstenojot studiju virzienu Izglītība, pedagoģija un sports un šī virziena divas studiju 

programmas, novērtējot studiju virziena un studiju programmu attīstības perspektīvas, JVLMA 

ņem vērā: 

1. politikas plānošanas dokumentā “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam 

„Radošā Latvija” izvirzītās valsts attīstības četras prioritātes:  

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

2) Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta kultūrizglītība. 

3) Konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas. 

4) Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība; 

2. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam (apstiprinātas LR Saeimas 

plenārsēdē 2014. gada 22. maijā).  Dokumentā ir definēti izglītības attīstības politikas virsmērķi, 

kas paredz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un 

ilgtspējīgai valsts izaugsmes sasniegšanai. Pamatnostādnēs paredzētie pasākumi ir izglītības 

nozares attīstību secīgi turpinoši, ietverot arī iepriekšējā periodā sasniegto rezultātu izvērtējumu, 

Latvijas izglītības attīstības tendences, sasaistot nacionālajā līmenī noteiktos mērķus ar Eiropas 

Savienības (ES) attīstības plānotajiem mērķiem un Nacionālo reformu programmu „ES ” 

stratēģijas īstenošanai (NRP).  

         Izglītības attīstības pamatnostādnes aktualizē  arī augstākās izglītības attīstības pasākumus, 

kas vērsti uz:  internacionalizāciju un starptautisku konkurētspēju, pedagogu un akadēmiskā 

personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšanu, elastīgas augstākās izglītības 

sistēmas pilnveides nepieciešamību, kas ir starptautiski atvērta, plaši pieejama, kvalitatīva, 

eksportspējas kāpināšanu , kas  ir viens no prioritārajiem augstākās izglītības attīstības rīcības 

virzieniem ar  mērķi palielināt ārvalstu studentu īpatsvaru augstskolās Latvijā līdz vismaz 10% 

no kopējā studējošo skaita.  

3. Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam 

(apstiprinātas ar MK 2013. gada 28. decembra rīkojumu Nr.685), kurās noteikti prioritārie 

zinātnes attīstības virzieni, tostarp  valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība, Letonika (vēsture, 

valoda, kultūra). 

4. „Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības koncepcija 2013.-2020.gadam” 

5. Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā  

1.daļas Eiropas standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai augstākās 

izglītības iestādēs prasības 

6. Boloņas procesa ministru komunikē: 

- Erevānas ministru komunikē (14. - 15.05.2015.) Eiropas Augstākās izglītības 

telpa (EAIT) 

mērķi jaunā kontekstā: 

- mācīšanās un pasniegšanas kvalitātes un to atbilstīguma palielināšana;  

- absolventu nodarbināmības veicināšana;  

- padarīt iekļaujošu augstākās izglītības sistēmu;  

- EAIT konsolidācija: kopīga grādu struktūra un kredītpunktu sistēma, kopīgi 

kvalitātes nodrošināšanas standarti un vadlīnijas, sadarbība mobilitātes veicināšanai, 

kā arī kopējās programmas un grādi;  
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Pieņemto politikas dokumentu prasību iestrāde JVLMA darbībā: 

- pārstrādātie „Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās 

izglītības telpā”;  

- Eiropas pieeja kopīgo programmu kvalitātes nodrošināšanai;  

- pārstrādātā ECTS lietotāja rokasgrāmata -  oficiāls EAIT dokuments.  
 

Izvērtējot studiju programmas satura atbilstību Latvijas normatīvo aktu prasībām un 

Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, ir konstatēts, ka īstenotās  

studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports studiju programmas atbilst Latvijas 

normatīvo aktu prasībām: 

1)  Latvijas Augstskolu likums  (VI nodaļas Studijas augstskolā  šādiem pantiem: 

55.pants Studiju programmas,  

55.2 pants Studiju programmas licencēšana,  

55.3. pants Studiju virziena akreditācija, 

56.pants Studiju reglamentācija, 

56.
1.

 pants Studiju kurss, 

57.pants Studiju ilgums 

58.pants Studiju gala pārbaudījumi un valsts pārbaudījumi, 

59.pants Studiju iegūstamie grādi un profesionālā kvalifikācija  

3) Ministru kabineta noteikumi: 

-  20.11.2001. Ministru kabineta noteikumi  Nr.481  Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu  (prasības attiecas uz divām profesionālām bakalaura studiju 

programmām), 

- 02.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, 

pielikums Nr.1, 1. un 2. tabula   (prasības, kas attiecas  uz studiju līmeņiem, studiju rezultātu 

formulēšanu un sasniegšanu  attiecas uz divām 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, 

- 16.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.202 Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko 

izglītību apliecinošus dokumentus. 
 

Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports  studiju programmas, kuras īsteno 

JVLMA un atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, t.i. 

1) Boloņas deklarācijai un  Boloņas procesa vadlīnijām; 

Boloņas deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanai ir ieviesti kvalifikāciju izprotamības 

veicināšanas instrumenti:  

-  pilnībā ieviesta Eiropas kredītpunktu sistēma (ECTS) un ieviests Eiropas vienotā diploma 

pielikums (JVLMA par izcilu pieeju  Eiropas Kredītpunktu Pārneses sistēmas piemērošanā un 

diplomu pielikumu sagatavošanā un izdošanā Eiropas komisija ir piešķīrusi atzinības zīmi), 

- atbilstoši  Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas Standartu un vadlīniju 

prasībām ir izstrādāta un Senātā apstiprināta  JVLMA Studiju programmu iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas stratēģija , 

- studiju rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence), kas ir formulēti studiju programmu 

aprakstos, atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras  

prasībām,  

- studiju programmu saturs ir salīdzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas 

lapas adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. 

Eiropas konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji 

pamatojas uz Dublinas deskriptiem, 

http://www.polifonia-/
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- JVLMA kvalitātes vadības sistēma tiek uzturēta un attīstīta atbilstoši Eiropas izcilības modelim 

(EIM), 

- Lisabonas diplomatzīšanas konvencija (1999) 

2) Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā dokumentā Standarti un 

vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā noteikto prasību 

īstenošanai, JVLMA Senāts ir apstiprinājis atbilstošu dokumentu Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģija 

(apstiprināts JVLMA Senāta sēdē 31.08. 2011. protokols Nr. 6), kurā kvalitāte JVLMA ir 

noteikta kā galvenā pamatvērtība. Kvalitātes kritēriji ir tradīcijas, izcilība, starptautiskā 

atpazīstamība, augstākā kvalifikācija, spēja nodrošināt izglītību valsts vajadzībām 

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

standartos noteiktajām prasībām un profesijas standartos formulētajām kompetencēm.  
 

JVLMA Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports  un studiju programmu 

īstenošanas attīstības plāna aspekti konkurētspējas un eksportspējas nodrošināšanai    

- Kvalitāte: resursi, ilgtspēja, sadarbība 
KVALITĀTE 

Kvalitātes mērķi: 

1) izglītot  augstas raudzes mūzikas nozares pedagogus un pētniekus, nodrošinot kvalitatīvas 

studijas Nozares pedagogu izglītības profesionālā bakalaura līmeņa studiju programmās, lai 

jaunie speciālisti būtu kompetenti, pieprasīti, spētu iekļauties kultūras aprites plašajā darba 

tirgū, būtu motivēti nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, izpētē, sekmētu laikmetīgās 

mūzikas izglītības attīstību; 

2) kļūt par vienu no nozīmīgākajām mūzikas augstskolām Eiropā, nodrošinot studējošo un 

mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, pētniecībā un izglītojošajā 

darbībā. 

Mērķa sasniegšanas kritēriji 

studiju programmu  satura atbilstība valsts izglītības standartiem, profesijas standartiem un 

iegūstamajai kvalifikācijai; 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma 

resursu atbilstība studiju programmu īstenošanai:  

studējošo atlases kritēriji plānoto studiju rezultātu sasniegšanai paredzētajā kvalitātē un laikā, 

studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti; 

docētāju atlases kritēriji un darbības vērtēšanas sistēma; 

bibliotēkas fondi, telpas, aprīkojums,  pakalpojumi; 

studējošo un docētāju izglītojošā, mākslinieciski radošā un pētniecības darba iespējas; 

e-studiju vides piedāvājums; 

profesionāļu iesaistīšana praktisko nodarbību un studiju kursu docēšanā 

studiju programmu ilgtspēja  

studiju virziena profesionālā bakalaura studiju programmas; 

ieinteresēto pušu (darba devēji, absolventi) iesaistīšana studiju programmu attīstības plānošanā; 

docētāju profesionālās meistarības pilnveide; 

ārvalstu docētāju iesaistīšana studiju procesā; 

ārvalstu studentu piesaiste; 

studiju un prakses īstenošanas vienotība;  

studiju programmu kvalitātes iekšējais un ārējais novērtējums 

sadarbība 

studentu un docētāju mobilitāte (ERASMUS un augstskolu apmaiņas); 

sadarbība ar vietējām izglītības iestādēm; 

sadarbība ar studiju programmu absolventiem (datubāze); 

sadarbība ar darba devējiem; 

sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā, Baltijā, Eiropā, pasaulē kopīgu jautājumu 

risināšanā; 

akadēmiskā personāla svešvalodu zināšanas 
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Mūžizglītības un tālākizglītības jomā 

Piedāvāt mūzikas izglītības nozares speciālistu  profesionālajai pilnveidei kvalitatīvas un 

pieprasītas tālākizglītības programmas. 

Izveidot efektīvu tālākizglītības pārvaldības sistēmu JVLMA, kas nodrošina vienotu izglītības 

mārketingu un akadēmisko struktūrvienību ieinteresētību.  

Izmantot KM pētījumu rezultātus tālākizglītības piedāvājuma sagatavošanā, atbilstošā cenu 

noteikšanā un mārketinga komunikācijā. 

Personu iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana un 

studiju iespēju nodrošināšana.  

Studiju programmu attīstības plāna īstenošanas rezultāti 

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

mākslinieciski radošo darbību un pētījumiem mākslas zinātnē, sniedz mūzikas pedagoģijas 

nozares augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem.  

JVLMA ir izšķiroša loma sabiedrības kultūras tradīciju, mūzikas izglītības, profesionālās 

mūzikas kultūras un kultūrvides attīstībā.  

 JVLMA augstākā izglītība, mākslinieciski radošā darbība un pētniecība ir starptautiski 

atzīta, nozīmīga valsts tēla daļa.  

 JVLMA līdzdarbojas izglītības kvalitātes pilnveidošanā. Pieaug profesionālā bakalaura, 

studiju programmu piedāvājums, tiek attīstītas tālākizglītības un mūžizglītības programmas.  

JVLMA akadēmiskajā darbībā ir ieviesti un tiek izmantoti vienotās kvalitātes  vadības 

principi.  

Īstenojot profesionālas bakalaura studiju programmas, kā arī nodarbojoties ar 

māksliniecisko jaunradi un pētniecību, JVLMA darbības pamatprincipus nosaka:  

- tradīcijas; 

- akadēmiskajā vidē un mijiedarbībā ar sociālajiem partneriem noteiktās tendences; 

- spēja uztvert laikmeta tendences un fleksibli atsaukties uz piedāvātajiem izaicinājumiem;  

- Latvijas valstiskās attīstības intereses, kuras tiek izteiktas valsts pasūtījuma veidā;  

- brīvās konkurences izglītības tirgus, kuru veido maksātspējīgais pieprasījums; 

- JVLMA spēja un ieinteresētība sniegt kvalitatīvu pakalpojumu izglītības un inovāciju jomās;  

- akadēmiskā darba kvalitāte ir studiju, mākslinieciskās jaunrades un  zinātnes vienotībā;   

JVLMA pārvaldes darba un vadības pamatu veido koleģialitātes princips stratēģisku 

lēmumu pieņemšanā un individuālas atbildības princips par darbību. Visu līmeņu lēmumu 

pieņemšanā JVLMA iesaista sabiedrības pārstāvjus un sociālos partnerus:  

 studiju, mākslinieciskā un pētniecības darba pilnveidē un attīstībā;  

 iekšējās kvalitātes vadības pilnveidē; 

 akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveidē;  

 valsts kultūras attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu speciālistu 

sagatavošanas pilnveidē; 

 starptautiskās sadarbības sekmēšanā un mobilitātes veicināšanā; 

 finansējuma un infrastruktūras nodrošināšanā 

Kultūras kapitāla resursu ilgtspējīgas izmantošanas rezultāti 

JVLMA Latvijā ir vienīgā augstākās izglītības institūcija, kas  īsteno mūzikas,  horeogrāfijas 

un nozares izgītības jomas 13 unikālas studiju programmas, kuru satura apguves galvenais princips 

ir studiju un prakses vienotība. Prakses ietvaros JVLMA visā Latvijā piedāvā dažādu mūzikas 

žanru, stilu un dalībnieku sastāva koncertus (simfoniskās mūzikas, kora mūzikas, kamermūzikas - 

akadēmiskā, džeza, senā, tradicionālā mūzika - koncerti, operstudijas izrādes), koncertlekcijas, kā 

arī horeogrāfiskus uzvedumus. Koncertprakses pasākumos piedalās gan talantīgi un radoši jaunieši - 

topošie profesionālie mūziķi, kuri jau studiju laikā ir pierādījuši sevi kā augstas raudzes mūziķi, kuri 

jau ir sasnieguši augstus mākslinieciskos rezultātus konkursos, skatēs festivālos gan Latvijā, gan 

starptautiskajos projektos, gan JVLMA mācībspēki - izcili atskaņotājmākslinieki, diriģenti, 

komponisti, baletdejotāji.  

Izmantojot JVLMA radošos cilvēkkapitāla (studenti, mācībspēki) resursus daudzveidīgu 

māksliniecisko un kultūrizglītojošo projektu īstenošanai Latvijas reģionos, tiek nodrošināta iespēja: 
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1) veidot un attīstīt labvēlīgu kultūras un iekļaujošu dzīves vidi, kam būs nozīmīga loma iedzīvotāju 

personības izaugsmei; 2) piesaistīt cilvēkresursus, lai attīstītu konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, 

tostarp arī attīstīt lauku tūrisma aktivitātes.  

 Lai sadarbība starp JVLMA un pašvaldībām būtu juridiski korekta, starp JVLMA un 

konkrētu pašvaldību ir noslēgti sadarbības līgumi. Mākslinieciskajām aktivitātēm piešķirtais 

finansējums tiek izlietots mēķtiecīgi, ir nodrošināta konkrēta pasākuma norišu atbilstoša 

dokumentārā uzskaite un finanšu izlietojums, nodrošināts finanšu izlietojuma caurspīdīgums, 

māksliniecisko projektu īstenošanas rezultāti tiek atspoguļoti medijos un konkrēta pasākuma norises 

vietas institūcijas un JVLMA interneta mājas lapā. 

Studiju rezultāti 

           Izcilu mācībspēku – radošo mākslinieku un zinātnieku vadībā ir nodrošinātas kvalitatīvas 

izglītības ieguves iespējas bakalaura studiju programmās studējošajiem, izmantojot augstvērtīgu, 

mūsdienīgu aprīkojumu, kā arī e - vides studiju tehnoloģijas, kas sekmē konkurētspējīgu rezultātu 

sasniegšanu: 

          Studiju programmu saturs ir veidots, balstoties uz darba tirgus prasībām Latvijas un Eiropas 

kontekstā, ievērojot profesiju standarta prasības;   

         Ir radītas iespējas ECTS prasībām atbilstoša satura apguve patstāvīgajā darbā,  izmantojot 

augstvērtīgu, mūsdienīgu aprīkojumu, kā arī e - vides studiju tehnoloģijas; 

         Izveidota studējošo un personāla latviešu valodas un svešvalodu kompetenču (tostarp 

akadēmiskās runas un rakstu valodas) uzlabošanas atbalsta sistēma;  

Atbalstīta studiju kursu sagatavošana un vadīšana angļu valodā vai citās Eiropas 

Savienības plaši lietotās valodās, kas ļauj paplašināt studiju piedāvājumu svešvalodās, stimulēt 

maģistra darbu sagatavošanu svešvalodās; 

Uzsākta ārvalstu reflektantu piesaistes kampaņa kaimiņvalstīs; 

 Tiek maksimāli izmantotas studējošo mobilitātes programmas un veicināta labāko 

studējošo līdzdalība tajās; 

Tiek rūpīgi sekots Eiropas augstākās izglītības procesiem un iegūtās atziņas tiek 

izmantotas JVLMA attīstībai; 

  Tiek atbalstīta studējošo prakse ārzemēs kā konkurētspējas nodrošināšanas elements 

skolotāja karjeras veidošanā; 

Ir palielināta profesionālo studiju kursu akadēmiskā personāla atbildība par absolventu 

tālākās karjeras iespējām un viņu prasmju atbilstību Latvijas un Eiropas darba tirgus prasībām; 

Ir veikts absolventu tālākās karjeras monitorings un analīzi, studējošie tiek informēti par 

analīzes rezultātiem; 

Veicināta ārvalstu augstskolu akadēmiskā personāla piesaiste studiju kursu vadīšanā;  

Nodrošināta studiju un prakses darba vienotība, sadarbojoties ar valsts un citām 

institūcijām, veicināta kultūrvides attīstība reģionos;  

Stiprināta saikne starp pamata un vidējās pakāpes izglītības  iestādēm, veicinot interesi 

par studijām JVLMA, tādejādi ir nodrošināts uzņemšanas konkurss, organizētas mācību priekšmetu 

olimpiādes, skates, konkursi nacionālajā un starptautiskajā līmenī; 

Atbalstīta akadēmiskā personāla mobilitāte kā viena no būtiskākajiem 

priekšnosacījumiem tā atjaunošanai un profesionālajai pilnveidei, panākot, ka vismaz 5 % no 

akadēmiskā personāla lasa lekcijas ārvalstu partneraugstskolās; 

Plānojot akadēmiskā personāla darba slodzes, nodrošināta normatīvajos aktos 

paredzētās akadēmiskā un radošā/zinātniskā darba apjoma attiecības, tādejādi sekmējot 

mākslinieciskā un zinātniskā potenciāla attīstību (t.sk. augstas kvalitātes mācību grāmatu un 

metodisko materiālu veidošana, JVLMA docētāju meistarklašu organizēšana, konsultāciju 

sniegšana, radoši mākslinieciskā pilnveide); 

Studējošajiem un akadēmiskajam personālam ir nodrošināta pieeja mūsdienīgām 

tehnoloģijām un studiju literatūrai.  
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IV. Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports 

 pašnovērtējuma pielikumi 

 

1. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, 

formu, tai skaitā atsevišķi norādot tālmācību, īstenošanas valodu un vietu, iegūstamo 

grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju. 

 
Studiju 

programma/izglītības 

programmas kods 

Apjoms 

LV/ECTS 

kredīt-

punktos 

Studiju 

veids/ 

forma 

 

Valoda 

Vieta 

 

Iegūstamais 

grāds 

Iegūstamā profesionālā 

kvalifikācija 

Vispārējās 

izglītības 

mūzikas skolotājs 

(42141) 

160/240 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona 

iela 1, 

LV-1050 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikas 

pedagoģijā 

Mūzikas skolotājs 

Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

(42141 ) 

160/240 Pilna 

laika/ 

klātiene 

Latviešu Rīga, 

Krišjāņa 

Barona 

iela 1, 

LV-1050 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikas 

pedagoģijā 

Instrumenta spēles 

skolotājs (atbilstošās 

specializācijas) 

skolotājs (piem.: 

klavierspēles 

skolotājs, vijoļspēles 

skolotājs, klarnetes 

spēles skolotājs u.t.t.) 

vai mūzikas 

teorētisko priekšmetu 

skolotājs, 

5. profesionālās 

kvalifikācijas līmenis 

 

2. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā 

kvalifikāciju un pienākumus, kā arī studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā 

personāla īsteno. 

 
Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju 

programma 

Studiju 

programmas daļa 

Klavieru katedra 

Juris Kalnciems Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Instrumenta 

spēles 

skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. progr. 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Ventis Zilberts Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Instrumenta 

spēles 

skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju 

programma 

Studiju 

programmas daļa 

Toms Ostrovskis Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docents Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Vispārējo 

klavieru katedra 

Prof.bak. stud. 

progr. Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi 

Juris Žvikovs Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docents Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Ērģeļu klase 

Larisa Bulava Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 

profesore 
Klavieru katedra  Prof.bak. stud. 

progr.Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Ierobežotās izvēles 

studiju kursi 

Vita Kalnciema Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesore Klavieru katedra  Prof.bak. stud. 

progr.Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Ierobežotās izvēles 

studiju kursi 

Akordeona spēle 
Jurijs Rižovs Akordeonists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docents Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr. 

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

akordeona spēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Artūrs Noviks Akordeonists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektors Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr. 

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

akordeona spēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju 

programma 

Studiju 

programmas daļa 

Vispārējo klavieru katedra 

Normunds 

Vīksne 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Vispārējo 

klavieru katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

 

Obligātie studiju 

kursi, brīvās izvēles 

studiju kursi 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionāl

o mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Jānis Matulis Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 

Vispārējo 

klavieru katedra 

Prof. bak. stud. 

progr., Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, brīvās izvēles 

studiju kursi 

Maija Sīpola Pianists, 

Dr.art. 

asoc. 

profesore 

Vispārējo 

klavieru katedra 

Prof. bak. stud. 

progr., Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, brīvās izvēles 

studiju kursi 

Vita Vēriņa Pianists, 

Dr.art. 

docente Vispārējo 

klavieru katedra 

Prof. bak. stud. 

progr., Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, brīvās izvēles 

studiju kursi 

Ilze Kundziņa Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vispārējā klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr., Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, brīvās izvēles 

studiju kursi 

Solvita Vanaga Pianists, 

ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vispārējā klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr., Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, brīvās izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, 

uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra 
Jānis 

Maļeckis 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Herta 

Hansena 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesore Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi, brīvās 

izvēles studiju 

kursi  

 

 

Stīgu instrumentu katedra 
Arigo Štrāls Altists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs alta spēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Ligita 

Zemberga 

Čellists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesore Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs  

Obligātie studiju 

kursi 

Terēze 

Zīberte-

Ijaba 

Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs vijoļspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Kokles spēle 
Teiksma 

Jansone 

Koklētājs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs kokles 

spēles skolotāja 

specializācija, 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi 

Pūšaminstrumentu katedra 

Koka pūšaminstrumentu klase 
Artis 

Sīmanis 

Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs saksofona 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Arvīds 

Kazlausks 

Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs saksofona 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 
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Vārds, 

uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas daļa 

Guntis 

Kuzma 

Klarnetists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klarnetes 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Ilona Meija Flautists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs flautas 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Ainars 

Šablovskis 

Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

 

 

 

 

 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs saksofona 

spēles skolotāja 

specializācija 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs saksofona 

spēles pedagoga 

tiecības 

Obligātie studiju 

kursi 

 

 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Metāla pūšaminstrumentu klase 

Jānis 

Retenais 

Tubists/eifonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors 

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

 

 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs  

Obligātie studiju 

kursi 

 

 

 

Gatis 

Evelons 

Mežradznieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors 

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs mežraga 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Sitaminstrumentu spēle 

Edgars 

Saksons 

Sitam-

instrumentālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors 

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs  

Obligātie studiju 

kursi 

Rihards 

Zaļupe 

Sitam-

instrumentālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors  

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs  

Obligātie studiju 

kursi 

Džeza mūzikas katedra 
Indriķis 

Veitners 

Klarnetists/ 

saksofonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents 

 

Džeza mūzikas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, 

uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Andreja 

Jevsjukovs 

Mūzikas 

skolotājs/ģitārists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikas pedagoģijā 

lektors Džeza mūzikas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

 

 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Senās mūzikas katedra 
Māris 

Kupčs 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors Senās mūzikas 

katedra, Mūzikas 

tehnoloģiju 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Brīvās izvēles 

studiju kursi 

 

Guntars 

Prānis 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors Senās mūzikas 

katedra, ērģeļu 

klase 

Prof. bak.stud. progr. 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Brīvās izvēles 

studiju kursi 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Kristīne 

Stumbure 

Flautists/ 

blokflautists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  

 

Senās mūzikas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Kora diriģēšanas katedra 
Aira Birziņa Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesore Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Sigvards 

Kļava 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors  Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Arvīds 

Platpers 

Mūzikas 

skolotājs/diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors  Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Romans 

Vanags 

Mūzikas 

skolotājs/diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors  Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Andris 

Veismanis 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents  Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Obligātie 

studiju kursi  
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas daļa 

Jaņis Baltiņš Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Mārtiņš 

Klišāns 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Dziedāšanas klase 

Ansis Sauka Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Kora diriģēšanas 

katedra  

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātie 

studiju kursi 

Ieva 

Jēkabsone 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Kora diriģēšanas 

katedra  

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātie 

studiju kursi 

Orķestra diriģēšanas katedra 
Jānis Puriņš Trompetists/orķestra 

diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Orķestra 

diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

pūšaminstrumentu/ 

sitaminstrumentu 

skolotāja specializācija 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Mārtiņš 

Ozoliņš 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Orķestra 

diriģēšanas 

katedra  

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

pūšaminstrumentu/ 

sitaminstrumentu 

skolotāja specializācija 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Vokālā katedra 
Lilija 

Greidāne 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesore Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie studiju 

kursi 

Ierobežotās izvēles 

studiju kursi 

Andžella 

Goba 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

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

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie studiju 

kursi 

Ierobežotās izvēles 

studiju kursi 

Kristīne 

Gailīte 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie studiju 

kursi 

Ierobežotās izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas daļa 

Antra 

Jankava 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Zigrīda 

Krīgere 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Krišjānis 

Norvelis 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Aira 

Rūrāne 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Kompozīcijas katedra 
Juris 

Karlsons 

Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Kompozīcijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs  

Brīvās izvēles 

studiju kursi 

 

Selga Mence Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesore Kompozīcijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs  

Brīvās izvēles 

studiju kursi 

 

Andris 

Vecumnieks 

Komponists/ 

diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 

 

Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi,  

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi, brīvās 

izvēles studiju 

kursi 

Rolands 

Kronlaks 

Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Kompozīcijas 

katedra,  

Mūzikas 

tehnoloģiju katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Brīvās izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas daļa 

Muzikoloģijas katedra 
Anda 

Beitāne 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikoloģijas 

katedra, 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Mārtiņš 

Boiko 

Muzikologs, 

Dr.philol. 

profesors Muzikoloģijas 

katedra, 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Lolita 

Fūrmane 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore  Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Ilma 

Grauzdiņa 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Georgs 

Pelēcis 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesors Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Jānis Kudiņš Muzikologs, 

Dr.art. 

asoc. 

profesors 

Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas daļa 

Baiba 

Jaunslaviete 

Muzikologs, 

Dr.art. 

asoc. 

profesore 

Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Jūlija 

Jonāne  

Muzikologs, 

Dr.art. 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Baiba 

Kurpniece 

Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Ieva 

Rozenbaha 

Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Koncertmeistaru katedra 
Jeļena 

Bugajenko 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

  

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Ilze Dzērve Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas daļa 

Ieva Dzērve Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Agnese 

Egliņa 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Veneta 

Miķelsone 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Sanita 

Glazenburga 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Ilze Nakase Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Ilze Dzenīte Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Zoja 

Sļivkina 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Dzīntra 

Vīcupe 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Antra Vīksne Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Natālija 

Zandmane 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas daļa 

Liene 

Andreta 

Kalnciema 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Veronika 

Rinkule 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

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

profesore 

Mūzikas skolotāju 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi 

 

Ilze Arne Komponiste,  

Maģistra grāds 

pedagoģijā 

lektore  Mūzikas skolotāju 

katedra 

Profesionālā 

bakalaura studiju 

programma 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

 

Obligātie studiju 

kursi  

Liene Batņa Mūzikas skolotājs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Mūzikas skolotāju 

katedra 

Profesionālā 

bakalaura studiju 

programma 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi  

Irēna 

Nelsone 

Diriģents/Mūzikas 

skolotājs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Mūzikas skolotāju 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Ilze Vilde Mūzikas skolotājs, 

zinātniskais doktora 

grāds pedagoģijā 

docente Mūzikas skolotāju 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra 

IlzeBuligina 
 

Filologs, maģistra 

grāds pedagoģijā 

lektore Vispārizglītojošo 

studiju kursu 

katedras 

svešvalodu klase 

Profesionālās 

maģistra studiju 

programmas  

Obligātie studiju 

kursi 

 

 

Ida  

Losberga 

Svešvalodu 

skolotājs, 

Izglītības zinātņu 

maģistra grāds 

pedagoģijā 

lektore Vispārizglītojošo 

studiju kursu 

katedras 

svešvalodu klase 

Profesionālās 

bakalaura, prof. 

maģistra studiju 

programmas  

Obligātie studiju 

kursi 

 

 

Līga Norde Izglītības zinātņu 

maģistra grāds 

pedagoģijā 

lektore Vispārizglītojošo 

studiju kursu 

katedras 

svešvalodu klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas  

Obligātie studiju 

kursi 
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3. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, 

radošās darbības un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā. 

Klavieru katedra 

Prof. J. Kalnciems organizējis un vadījis Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas meistarkursus Jūrmalā 

(21.-23.08.2014.), organizējis Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas festivālu Liepājas Mūzikas skolā 

(25.10.2014.), JVLMA organizējis Kauņas Mūzikas akadēmijas profesora Rokas Zubovas meistarklases, 

kā arī koncertlekciju “Čurļonis” (03.-04.11.2014.), organizējis un ar ievadvārdiem atklājis klavieru 

katedras studējošo koncertu Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē (05.11.2014.), darbojies kā žūrijas 

loceklis Alfr. Kalniņa Starptautiskajā pianistu konkursā Cēsīs (20.11.2014.), Igaunijas Nacionālajā 

pianistu konkursā (21.-28.11.2014.), starptautiskajā pianistu konkursā “Brāļi Mediņi” J. Mediņa 1. Rīgas 

mūzikas skolā (14.03.2015.), bijis žūrijas priekšsēdētājs starptautiskajā pianistu konkursā “Mazais 

virtuozs” P. Jurjāna mūzikas vidusskolā (26.02.2015.), starptautiskajā pianistu konkursā “Mūzikas 

varavīksne” Jelgavas Mūzikas vidusskolā (13.03.2015.). Prof. Kalnciems darbojies LR Kultūras 

ministrijas balvas “Par sasniegumiem starptautiskos konkursos” piešķiršanas komisijā, JVLMA 

Satversmē, Profesoru padomē, kā arī RLB Mūzikas komisijā un Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas 

valdē (valdes priekšsēdētājs). 

Doc. J. Žvikovs ieskaņojis Pētera Plakida kamermūzikas darbus trio OPERA sastāvā, sadarbībā ar 

Latvijas Radio 3 “Klasika” fondiem (30.09.2014.), atskaņojis koncertprogrammu Vīnes klasika un vācu 

romantisms Liepājas Hika zālē (06.12.2014.), sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju kopā ar 

māksliniecēm Ditu Krenbergu un Ingu Sunepu sniedzis koncertu Bratislavas Filharmonijas Mazajā zālē 

(02.02.2015.), LNO Beletāžas zālē ar trio OPERA atskaņojis programmu Klavieru trio vēsture 

(15.02.2015.), sadarbībā ar asociāciju Concerto Grosso (Francija) strādājis pianistu konkursa Town of 

Gagny žūrijā (13.-20.04.2015.), sadarbībā ar Liepājas Simfonisko orķestri atskaņojis I. Stravinska 

koncertu klavierēm un pūšaminstrumentiem Rundāles pils Baltajā Zālē (06.06.2015.), sniedzis lekciju-

prezentāciju par Džona Keidža sonātēm un interlūdijām preparētām klavierēm konferencē MetaMind 

Rīgas Biržā (25.09.2014.), sniedzis klavieru dueta koncertu DIVI KĀ VIENS kopā ar Sanitu Glazenburgu 

Lielvārdes Mūzikas skolā (17.10.2015.), kā arī ar trio OPERA programmu piedalījies koncertciklā 

Saruna ar komponistu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (22.03.2015.). 

Prof. V. Zilberts uzstājies 2014. gada 1. septembra svinīgajā akadēmiskā gada atklāšanas ceremonijā 

JVLMA Lielajā zālē, kopā ar docētājiem Kristīni Gailīti, Antru Jankavu un Aivaru Kancmani sniedzis 

koncertu Cēsīs, Svētā jāņa baznīcā (06.09.2014.), piedalījies flautistes Ilonas Kudiņas solokoncertā 

JVLMA LMT zālē (11.09.2014.), sniedzis priekšlasījumu un piedalījies JVLMA mācībspēku koncertā 

“Maijai Einfeldei – 75, Rihardam Štrausam – 150” RLB Zelta zālē (01.10.2014.), piedalījies flautistes 

Ilonas Kudiņas solokoncertā III Mūzikas un mākslas festivāla Daugavpils ReStArt 2014 Daugavpils 

mūzikas vidusskolas zālē (16.10.2014.), kopā ar emerit.prof. Juris Švolkovski sniedzis sonāšu koncertu 

RLB Zelta zālē (11.10.2014.), organizējis un piedalījies koncertā Paulam Šūbertam – 130 JVLMA 

Ērģeļu zālē (07.11.2014.), kopā ar docētājiem Antru Jankavu un Ingusu Pētersonu sniedzis koncertu 

Alfrēdam Kalniņam – 135 Cēsu koncertzālē (23.11.2014.), kopā ar altisti Andru Dārziņu sniedzis 

koncertu Poznaņas Mūzikas akadēmijā, Polijā (11.03.2015.). 

Doc. T. Ostrovskis sniedzis priekšnesumus kolektīva “Bellaccord Tanzorchester” sastāvā ar 

koncertprogrammām “Mariss Vētra. Rīga toreiz…” un “Kaupēns. Tumšā naktī.” Ziemeļblāzmas kultūras 

centrā (16.08.2014.), Alojas Kultūras namā (16.11.2014.), Priekuļu Kultūras namā (17.11.2014.), 

Gulbenes un Limbažu Kultūras namā (18.11.2014.), Vaiņodes Kultūras namā (24.11.2014.), Siguldas 

Kultūras namā (06.12.2014.), Liepājas Graudu ielas koncertzālē (27.12.2014.), Gulbenes Kultūras namā 

(17.05.2015.), Bīriņu pilī (19.06.2015.), piedalījies kamermūzikas koncertā Pārventas bibliotēkas zālē 

(30.09.2014.), kamermūzikas programmas “Bēthovena vēstules” atskaņojumos ar Daci Zālīti un Egilu 

Šēferu Ogres Kultūras centrā (11.03.2015.) un Siguldas pilī (12.07.2015.), kamermūzikas programmas 

atskaņojumā Rīgas Festivāla ietvaros Mazajā ģildē kopā ar Ingu Šļubovsku un Egīlu Šēferu 

(16.06.2015.), kā arī Doles Festivālā ar Rīgas Saksofonu kvartetu pirmatskaņojis G. Pelēča jaundarbu. T. 

Ostrovskis eksperta statusā piedalījies Latvijas Radio 3 “Klasika” raidījumos “Orfeja auss”, klausītāja 

statusā apmeklējis pianista A. Gavrilova meistarklasi Kauņas Mūzikas akadēmijā (07.-08.11.2014.), 

darbojies Inovatīvās konservatorijas radošo direktoru komandā Groningenā, Holandē (22.-24.08.2014.), 

Baltijas Mūzikas akadēmiju asociācijas (ABAM) darba grupā Rostokā, Vācijā (19.-21.09.2014.), 
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Salacgrīvas Mūzikas skolas akreditācijas komisijā (28.04.2015.). T. Ostrovskis organizējis un darbojies 

žūrijas komisijā jauno Latvijas mūziķu konkursā “Ineses Galantes talanti”. 

Prof. S. Osokins sniedzis koncertu Dzintaru koncertzālē kopā ar Andreju Osokinu un Georgiju Osokinu, 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri (28.07.2015.), kopā ar Andreju Osokinu piedalījies 

koncertu sērijā “Baha maratons”, atskaņojot J.S. Baha koncertu 2 klavierēm ar orķestri (28.04.2015.), 

sniedzis solokoncertu ar R. Šūmaņa un V. Silvestrova mūziku, kā arī atskaņojis A. Šnitkes Klavieru 

kvintetu kopā ar “Nordic” kvartetu Dānijas Karaliskajā mūzikas akadēmijā (06.10.2014.), piedalījies 

koncertā “Vēstules. Klusā dziesmas” koncertzālē “Jūras vārti” Ventspilī (11.09.2014.). Darbojies 

Baltkrievijas Starptautiskā pianistu konkursa žūrijā (02.-14.12.2014.) un III Rīgas Starptautiskajā jauno 

pianistu konkursā Mazajā ģildē (10.2014.).  

Doc. J. Rižovs žūrijas locekļa statusā darbojies Starptautiskajā Mūzikas skolu konkursā Limbažos 

(12.03.2015.), Starptautiskajā Viļņas akordeonistu konkursā Lietuvā (26.-28.03.2015.) un starptautiskajā 

akordeonistu konkursā “Naujene-2015” Daugavpilī (23.-24.04.2015.), kā arī piedalījies profesionālās 

tālākizglītības kursos „Aktualitātes darbā ar akordeona spēles klases audzēkņiem mūsdienu prasībām 

atbilstošā mācību procesā”, Limbažu mūzikas skolā. 

Asoc. prof. Larisas Bulavas studenti un maģistranti piedalījušies ērģeļmūzikas koncertos Rīgā, 

Stirnienē, Jelgavā.  

       Līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā un Daugavpils mūzikas vidusskolā L.Bulava šī 

akadēmiskā gada laikā koncertējusi Latvijā – Rīgā, Liepājā, Salacgrīvā, Krāslavā; Vācijā – Brēmenē; 

Jeruzālemē – Jaffā. Sagatavojusi programmu J.S.Baham – 330, kā arī iestudējusi un pirmatskaņojusi 

V.Līces jaundarbu „Putnu sasaukšanās”. Veic Rīgas Doma draudzes ērģelnieces pienākumus. 2015. 

gada pavasarī atkārtoti ievēlēta JVLMA asoc. profesores akadēmiskajā amatā. 

Prof. Vita Kalnciema līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā un Rīgas Doma kora skolā 

sniegusi septiņus ērģeļmūzikas koncertus Rīgas Domā, piemēram, programmu kopā ar dziedātāju 

I.Šļubovsku, programmu Skandināvija ciklā „Eiropas elpa” kopā ar Rīgas Doma Meiteņu kori „Tiāra” 

un sitaminstrumentālistu E.Saksonu, latviešu ērģeļmūzikas programmu kopā saksofonistu Oskaru 

Petrauski un  čellisti Maiju Prēdeli, J.S.Baha darbu programmu, koncertējusi arī Vācijā pie vēsturiskām 

1659.g. būvētām Stellwagen firmas ērģelēm, Ukrainā J.S.Baha mūzikas maratonā, Jaunpiebalgas 

ērģeļu simtgadei veltītā koncertā, Baznīcu nakts koncertos. Veikusi ērģeļmūzikas ierakstus, turpinājusi 

darboties Baznīcu Virsvaldes Mūzikas komisijā, sagatavojot jauno luterāņu Dziesmu grāmatu. 

Turpinājusi darboties kā Rīgas ev. lut. Jēzus baznīcas ērģelniece latviešu un vācu draudzēs, regulāri 

piedaloties arī televīzijas  

dievkalpojumos. 2015. gada pavasarī ievēlēta JVLMA profesores akadēmiskajā amatā. 

 

Vispārējā klavieru katedra 

          Paralēli pedagoģiskajam darbam katedras pedagogi lielu uzmanību veltīja arī savai 

mākslinieciskajai izaugsmei. Tā katedras mācībspēku koncertā  Laikmeta harmonija , kas notika 2015. 

g. 20. februārī , piedalījās doc. V.Vēriņa, lekt. I.Puriņa, asoc. prof. J.Matulis, lekt.I.Kundziņa, docēt. 

V.Razdorovs, lekt. S.Vanaga, lekt.Ieva Dzērve, docēt.U. Krišjānis. 
 

Asoc. prof. J. Matulis  – regulāri koncerti, skates, koru olimpiāde ar LU vīru kori ‘’Dziedonis”. LMA 

akadēmiskās šķīrējtiesas loceklis. 

 Prof. N. Vīksne – koncerti Latvijā un Lietuvā /klav. duets Antra un Normunds Vīksnes/. Dueta ieraksti 

atskaņoti Latvijā, Lielbritānijā, ASV. Meistarklašu vadīšana, darbs dažādās padomēs un komisijās gan 

LMA, gan ārpus tās.  

Radošais darbs 

Nozīmīgākie koncerti /klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes/ 

Koncerts VIA EX IDEA JVLMA LZ 04.09.2014.  

Hillars Kareva Gleznojumi uz sengrieķu vāzēm /pirmatskaņojums Latvijā/ 

Alise Ping Ji Ho Esības ķēde /Chain of Being /pirmatskaņojums Latvijā/ 

Romualds Jermaks Anno Domini /pirmatskaņojums/ 

Koncerts Klaipēdā 17.11.2014.  E.Balsis Mākslas skolā  

/F.Šūberts, V.Ļutoslavskis, F.Glāss, A.Vecumnieks/ 
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JVLMA Ziemassvētki 19.12.2014. 

JVLMA simfoniskā orķestra concerts ROMANTISKĀ KLASIKA /F.Pulenks Koncerts divām 

klavierēm/ JVLMA LZ, Daugavpilī Vienības namā, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā 18.-

21.03.2015. 

Koncerts IMPRESIJAS UN VERSIJAS  Rīgas Biržā 07.06.2015.  

Pauls Dambis  TAS AKMENS, divām klavierēm, čellam un ksilofonam  

Dace Aperāne  AD MARGINEM (after Paul Klee’s painting), divām klavierēm un sitaminstrumentiem 

, Selga Mence VERSIJAS I-IV, divām klavierēm un sitaminstrumentiem 

Visi pirmatskaņojumi. Piedalās arī Ē.Kiršfelds,čells un E.Saksons, sitaminstrumenti 

Klavieru dueta ieraksti atskaņoti raidstacijās 

ASV – WQXR  www.wqxr.org 

Lielbritānija – BBC 3 Euroclassic Notturno 

Latvija – Radio Klasika 

Eksperta darbs žūrijās 

Žūrijas priekšsēdētājs Mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs Pārdaugavas MMS 

07.03.2015. Žūrijas loceklis Brāļu Mediņu jauno pianistu  

konkursā, Rīga 14.03.2015. 

Žūrijas priekšsēdētājs I Starptautiskajā klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu 

konkursā Liepājā 15.04.2015. 

Žūrijas loceklis V Starptautiskajā jauno pianistu konkurs;a “Baltijos gintarėliai” Klaipēdā 22.-

23.05.2015. 

Meistarklases 

Festivālā Muzicējam kopā draugiem Ziemas meistarklašu vadīšana JMR1MS 4.-6.01.2015. 

Atklāto meistarkursu vadīšana XIV Klaipēdas klavierskolotāju seminārā “PIANISTŲ RENGIMO 

TARPTAUTINIAMS KONKURSAMS PAPILDOMAS ASPEKTAS” 17.-18.11.2014. 

Meistarklašu vadīšana X starptautiskajos Latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā Latviešu mūzika 

un mūziķi pasaulē, 2014.g.jūlijā  

Organizatoriskais darbs, darbs padomēs un  komisijās  

Kultūrizglītības padomes loceklis /KM/ 

Ekspertu komisijas loceklis priekšlikumu izstrādei Kultūras ministrijai par valsts finansēto vietu skaitu 

valsts profesionālās izglītības iestāžu licencētajās mākslas, mūzikas un dejas profesionālās izglītības 

programmās /LNKC/ 

Profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju un pašvaldību investīciju 

plāna izvērtēšanas komisijas loceklis-eksperts /KM/  

Starptautisko Latviešu jauno mūziķu meistarkursu organizētājs un direktors 

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

padomes priekšsēdētājs, Finanšu koleģiālās komisijas loceklis,  JVLMA Studentu simfoniskā orķestra 

padomes priekšsēdētājs, Borisa un Ināras Teterevu fonda Radošo braucienu atbalsta komisijas loceklis.   

Lekt. I.Kundziņa – koncerti ansambļu DuoRI  un Kameransamblis.lv sastāvā. 

Lekt. S.Vanaga – ērģelnieces pienākumu veikšana Latvijas Ev.lut. baznīcas pasākumos. Erasmus+ 

programmas ietvaros pilnveidošanās Grācas mūzikas universitātē. Meistarklašu apmeklēšana (R. 

Zubova, S. Okruško, M, Sivelovs, Kr. Stembridžs) 

Doc. V.Vēriņa – ievadvārdi un koncerta vadīšana RLB Zelta zālē. Darbs pie manuskripta Nikolajs 

Alunāns. Raksti. Erasmus+ programmā pieredzes apmaiņa Grācā /Austrija/. Meistarklašu apmeklēšana. 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra 

Piedalīšanās konferencēs 

Laikā no 2015. gada 10. līdz 12. aprīlim mūsu akadēmijā norisinājās starptautiskā Eiropas 

Kamermūzikas skolotāju asociācijas ECMTA 9. konference, kurā piedalījās 31 dalībnieks no 11 

dalībvalstīm. Interesantus referātus bija sagatavojuši prof. Aldis Liepiņš (Latvijas komponistu 

kamermūzika) un asoc. prof. Herta Hansena (Kameransambļa apmācība Latvijas mūzikas izglītības 

sistēmā). Konferencē piedalījās arī prof. J. Maļeckis un prof. G. Rasa. 

Piedalīšanās koncertos 

http://www.wqxr.org/
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Katedras docētāji prof. J. Maļeckis, prof. V. Zilberts, prof. A. Liepiņš, asoc. prof. D. Kļava, doc. H. 

Hansena, doc. M. Zilberts, lekt. L. Tīrele un lekt. I. Milzarāja regulāri piedalījušies Latvijas 

koncertdzīvē un katedras rīkotajos koncertos RLB.  

Prof. J. Maļeckis  

25.-29.12.2014. Ieraksti Latvijas radio kopā ar RIX kvarteta dalībniekiem (J.Suka Elēģija vijolei, čellam 

un klavierēm, K.F.E. Baha sonāte un fantāzija klavierēm solo).  

10.11.2014. Piedalīšanās klavieru katedras rīkotajā jubilejas  koncertā   K. F. E. Baham - 300 Siguldā, 

Rīgā 

18.12. 2014. RIX klavieru kvarteta koncerts Mazajā Ģildē.  

Aprīlis 2015. Piedalīšanās klavieru katedras koncertā J. S. Baha festivāla ietvaros LMT zālē (Sarabanda 

ar variācijām).  

12.02. 2015. RIX klavieru kvarteta piedalīšanās P. Vaska autorkoncertā LNO beletāžas zālē un 

Vašingtonā Phillip Collection koncertsērijā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā ietvaros (ASV) 

Maijs 2015. Glezniecības izstāde kultūras centrā Ziemeļblāzma.  

Asoc. prof. H. Hansena 

19.07.2015. Romanču un dziesmu vakars Veltījums Nikolajam Goršeņinam Cēsu mākslas festivālā   

10.08.2014. Koncerts ar Ēriku Kiršfeldu (čells) Sansusī festivālā  

 20.08.2014. Koncerts La Viva Flauta. Latvijas Flautistu asociācijas dibināšanas svētku koncerts 

JVLMA LMT zālē  

01.09.2014. Piedalīšanās  JV LMA svinīgā  koncertā kopā ar Krišjāni Norveli un Ēriku Kiršfeldu  

22.09.2014. Koncerts La Viva Flauta. Latvijas Flautistu asociācijas dibināšanas svētku koncerts 

Ventspils Pārventas  bibliotēkā  

29.09.2014. Koncerts LR Klasika studijā kopā ar altisti Andru Dārziņu un flautisti Ilonu Meiju. 

Programmā R.Štrauss, R.Šūmanis, B.Martinu un M.Einfelde  

01.10.2014. Piedalīšanās kameransambļa un klavierpavadījuma katedras koncertā Rīgas Latviešu 

biedrības Zelta zālē ”Maijai Einfeldei - 75, Rihardam Štrausam – 150” kopā ar Daci Kļavu un Ēriku 

Kiršfeldu  

08.10.2014. Koncerts Čells un latvieši ar Ēriku Kiršfeldu Spīķeru koncertzālē, kamermūzikas 

festivālā ietvaros  

09.10.2014. Koncerts Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis„ ar fagotistu  Georg Klutsch (Ķelne) 

2.Starptautiskais Rīgas koku pūšaminstr. Simpozijs  

11.10.2014. Piedalīšanās koncertā JVLMA LZ  ar fagotistu Georg Klutsch (Ķelne).2.Starptautiskais 

Rīgas koku pūšaminstr. Simpozijs  

23.10.2014. Čells un Latvieši   ar Ēriku Kiršfeldu.Ventspils kultūras centrā  

25.10.2014. Koncerts Rīgas Biržā starptautiskās konferences „Haoss un kartība” ietvaros, programmā 

O.Mesiāns „Kvartets Laika galam”  

30.10.2014. JVLMA  jauna fagota ieskandināšana kopā ar fagotisti Elīnu Vidriķi  

11.11.2014. Svētku  koncerts ar Krišjāni Norveli un Ingu Sunepi Ventspils bibliotēkā  

12.11.2014. Koncerts La Viva Flauta. Latvijas Flautistu asociācijas dibināšanas svētku koncerts 

Liepājā, Melngaiļa koncertzālē  

 26.11.2014. Koncerteksāmens ar Raimondu Golubkovu (alts) un Ilonu Meiju (flauta) -  

 02.12.2014. Doc.Ilonas Meijas flautas un kameransambļa klases studentu koncerts  

16.12.2014. Koncerts ar Ēriku Kiršfeldu komponistu konferences ietvaros Jūrmalas mūz.vidusskolā  

 27.01.2015. Emerit.profesora Viļņa Strautiņa studentu un absolventu koncerts. Piedalīšanās kopā ar 

Ilonu Meiju, Lieni Denisjuku–Straupi, Ēriku Kiršfeldu  

 25.02.2015. Daces Kļavas jubilejas koncerts  

 13.03.2015. Koncerts ar čellistu Ē. Kiršfeldu Liepājas Mūzikas vidusskolā  

 26.03.2015.Piedalīšanās Pūšaminstrumentu katedras studentu un maģistrantu koncertā JVLMA 

Lielajā zāle  

 04.03.2015. Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts. Piedalīšanās kopā ar Andri Arnicānu 

un Egilu Upatnieku  

16.04.2015.  Sestā Rīgas Brass simpozija koncerts, piedalīšanās kopā ar Markus Wittgen 

(mežrags,Ķelne), Thierry Caens (trompete, Liona)  
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 28.04.2015. Koncerts ar Ilonu Meiju un Giedrius Gelgotas (flauta) Lietuvā, kamermūzikas festivāls 

Avanti, Kaunas  

10.05.2015. Koncerts-tikšanās ar Maiju Einfeldi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ar čellistu Ēriku 

Kiršfeldu  

23.-29. 05.2015.  Piedalīšanās radošā braucienā “Rainim  un Aspazijai - 150” Kirova un Slobodskoja 

Krievijā. Uzstāšanās konferencē, izstādes atklāšanā un koncertā kopā ar Ievu Paršu  

 2015. gada jūnijs koncertmeistare Starptautiskajā J.Vītola vokālistu konkursā JVLMA (Hayk 

Tongurjan/Armenija)  

2015. gada jūlijs koncertmeistare JVLMA iestājeksāmenos 

Lekt. L. Tīrele  

12.09.2014.    orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

19.09.2014.     orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

20.09.2014.     orķestrante LNSO koncertā Vidzemes koncertzālē, Cēsis   

25.09.2014.     orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē   

01.10.2014.  Piedalīšanas Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras mācībspēku koncertā “Maijai 

Einfeldei – 75 Rihardam Štrausam – 150” kopā ar mecosoprānu Lauru Grecku   

4.10.2014.      orķestrante LNSO bērnu koncertos Lielajā Ģildē   

16.10.2014.    G.Forē 2.kvinteta atskaņojums Lielajā Ģildē kamermūzikas koncertā kopā ar O.Siliņu, 

L.Pētersoni, T.Ļebedjevu, J.Rinkuli  

18.10.2014.  orķestrante LNSO TENSO dienu ietvaros koncertā sv.Pētera baznīcā  

29.10.2014.  koncertmeistare Starptautiskajā J.Vītola kordiriģentu konkursā JVLMA    

31.10.2014.   orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

7.11.2014.     orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē Izpildīts 

9.11.2014.   E.Zilberta mūzikas izpildījums mēmajai kinofilmai „Lāčplēsis” kopā ar orķestri 

“Sinfonietta Riga” Ziemeļblāzmas koncertzālē  

11.11.2014.   E.Zilberta mūzikas izpildījums mēmajai kinofilmai „Lāčplēsis” kopā ar orķestri 

“Sinfonietta Riga” koncertzālē „Gors” Rēzeknē   

14.11.2014.     orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

18.11.2014      orķestrante LNSO koncertā Vidzemes koncertzālē, Cēsis   

21.11.2014.  koncerts “ Maskats. Vācietis. Klavierkoncerts” Cēsu koncertzālē  

22.11.2014. koncerts “ Maskats. Vācietis. Klavierkoncerts” koncertzālē “Gors” Rēzeknē   

25.11.2014.  koncertmeistare A.Dombrovska starptautiskajā stīdzinieku konkursā   

5.12.2014.    orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

8.01.2015.    orķestrante LNSO Latvijas Eiropas savienības prezidentūras gada atklāšanas koncertā 

LNO   

30.01.2015.  orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē   

6.02.2015.    orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

13.02.2015.  orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē    

21.02.2015.   orķestrante LNSO bērnu koncertos Lielajā Ģildē    

22.02.2015.   orķestrante LNSO bērnu koncertā Vidzemes koncertzālē Cēsīs 

6.03.2015.     orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

12.03.2015.   koncertmeistare Terēzes Zībertes-Ijabas klases vakarā JVLMA Ērģeļu zālē   

20.03.2015.    orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē  

24.03.2015.   koncertmeistare Diānas Ozoliņas klases vakarā JVLMA Lielajā zālē   

28.04.2015.    orķestrante LNSO koncertā Jūras vārtos Ventspilī   

16.05.2015.    koncerts Muzeju nakts ietvaros Ungurmuižā kopā ar dziedātāju Evitu Zālīti   

16.05.2015.    koncerts Muzeju nakts ietvaros ar Ē. Kiršfeldu Valmierā   

5.06.2015.    koncerts Baznīcas nakts ietvaros ar Ē.Kiršfeldu Rīgas Misiones baznīcā    

13.06.2015.   orķestrante LNSO koncertā Vidzemes koncertzālē, Cēsis  

Koncertmeistare 

Koncertmeistare JVLMA konsultācijās, iestājeksāmenos 

Simfoniskā orķestra diriģēšana – četri studenti 

Stīgu instrumentu spēle – viens students vijoles spēlē, trīs studenti čella spēlē   
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6.05.2015. koncertmeistare vijoles spēles DE JVLMA Lielā zāle  (A.Skrastiņa)   

 

Stīgu instrumentu katedra 

 JVLMA Stīgu instrumentu katedrā kā viesprofesori strādā –  

o Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas prof. J. Kurausks (ģitāras klase) 

 No 2014. gada JVLMA Stīgu instrumentu katedrā lektora akadēmiskajā amatā ievēlēts Kaspars 

Zemītis (ģitāras klase)  

 No 2014. gada profesora akadēmiskajā amatā ievēlēts Arigo Štrāls (alta klase)  

Mākslinieciskā darbība.  

Visi docētāji radoši mākslinieki. Docētāju koncertdarbība bija aktīva gan starptautiskajā, gan vietējā 

līmenī.  

T. Zīberte-Ijaba –  

2014./2015. gads 

 Dalība koncertā PASTAIGA ČETRATĀ kopā ar LNSO stīgu kvartetu 

 Dalība koncertā Vakars kopā ar LNSO kamerorķestri   

 Dalība JVLMA Stīgu instrumentu katedras pedagogu koncertā 

 Dalība Cēsu mūzikas festivāla atklāšanas koncertā KINOMŪZIKA OKEĀNA VIĻŅOS  

 kā kamerorķestra Sinfonia Concertante koncertmeistare dalība mežradznieka emerit. profesora 

A.Klišāna 80 gadu jubilejas koncertā (dir. G.Kuzma)  

 Koncertmeistare kamerorķestrī Sinfonia concertante 

 Dalība Nēme Jarvi mūzikas festivālā ar LNSO un N. Jarvi - programma Pieci R. Štrausa 

skaņdarbi 

 Koncerti LNSO sastāvā 

 Dalība JVLMA Stīgu instrumentu katedras mācībspēku koncertā 

A. Štrāls – 

2014./12015. gads 

 Koncerti LNSO sastāvā, koncerts Eiropas Prezidentūrai Parīzē /Elizejas lauku teātrī/ 

 Koncerti ar stīgu kvartetu “3+1”. 

 R. Štrausa Klavieru kvarteta atskaņojums kopā ar J. Savkinu, I.Bezprozvanovu un M.Zilbertu 

LNO un Rundālē. 

 Altu koncertmeistars G.F.Hendeļa Mesijas uzvedumā LNO. 

 Atsevišķi projekti ar Vidzemes kamerorķestri. 

Organizatoriskā,  metodiskā/pētnieciskā un ekspertu darbība -  

T. Zīberte-Ijaba -  
Studentu simfoniskā orķestra padomes locekle; 

JVLMA iestājeksāmenu komisijas loceklis stīgu instrumentu katedrā. 

2015. gads 

 Žūrijas komisijas locekle Latvijas talantu konkursā Ineses Galantes Talanti 

 Žūrijas komisijas priekšsēdētāja X Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu 

audzēkņu konkursā Sol-Re-La-Mi  

 raksti izdevumā ART TEMPUS II. Institute of Art, Daugavpils University: 

o Latvian Radio Symphony Orchestra During 1920-1930ies – Organization, Communication and 

Artistic Activities 

o Latvian National Opera Symphony Orchestra In 1920-1930s  

2014. gads 

 Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās 

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

kārtā.  

 AEC „Polifonia” seminārs Inovatīvās konservatorijas  

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

individuālo izpildītāju un ansambļu konkursā 
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 Organizēju prof. V. Šeļegova 100 gadu atceres pasākumu 

 raksti izdevumā Mūzikas akadēmijas raksti: 

o Simfoniskā mūzika Latvijas Nacionālajā operā  

o Rīgas radiofona simfoniskais orķestris 20. gadsimta 20.–30. gados – organizācija, 

komunikācija un mākslinieciski radošā darbība 

A. Štrāls –  

Satversmes sapulces, Profesoru padomes un Studentu simfoniskā orķestra padomes loceklis. 

DE komisijas loceklis bakalauriem specialitātē un stīgu kvartetā. 

Iestājeksāmenu komisijas priekšsēdētājs specialitātē un kolokvijā maģistriem un bakalauriem.  

A. Dombrovska konkursa mākslinieciskais direktors. 

 DE komisijas priekšsēdētājs Jāz. Mediņa Rīgas, Alfr. Kalniņa Cēsu, Ventspils un J.Ivanova 

Rēzeknes mūzikas vidusskolās. 

L.Zemberga - 

JVLMA senatore 

Teterevu fonda komisijas locekle;  

 iestudētas un sagatavotas partijas 2 J. Ivanova Vokalīžu pirmatskaņojumam četriem čelliem 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras studentu koncertam; 

 raksts laikrakstā Partita par Bolderājas mūzikas un mākslas skolas rīkoto konkursu; 

 Viļņas Mūzikas un Teātra augstskolas meistarklašu apmeklējums pie prof. B. Garlitska un prof. 

A. Barakhovska 

 darbs žūrijas komisijā II K.F. Amendas mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju 

un ansambļu konkursā Talsos 

 žūrijas komisijas priekšsēdētāja mazajā A. Dombrovska konkursā čelliem 

 žūrijas komisijas priekšsēdētāja Bolderājas mūzikas un mākslas skolas jauno čellistu konkursā 

Deju burvība 

 darbs žūrijā X Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nod. audzēkņu konkursā Sol-

Re-La-Mi Saldū 

 darbs žūrijā klasiskās ģitārspēles konkursā Latvijas gada ģitārists 2015 

 profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja kvalifikācijā Mūziķis čellists 

Jelgavas Mūzikas vidusskolā 

 Profesionālās kvalifikācijas eksāmena izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle teorētiskās 

daļas Tests izstrāde visām stīgu instrumentu grupām. 

Meistarklases –  

       Pēc Stīgu instrumentu katedras vadītājas T. Zībertes-Ijabas iniciatīvas no 2013. gada februāra ir 

sāktas iekšējās meistarklases/konsultācijas pie katedras docētājiem, kuras var apmeklēt visi stīgu 

nodaļas studenti.  Uzsāktais projekts ir guvis lielu atsaucību un ieinteresētību studējošo vidū. Arī 

atskaites periodā meistarklases notikušas pie šādiem docētājiem – T.Zīberte-Ijaba, G.Larsens, 

J.Švolkovskis, E.Bindere, A.Frišenfelde, E.Testeļeca, L.Zemberga, D.Ozoliņa, A.Sprūdža, S.Zariņa.  
 

Ārējās meistarklases 

T. Zīberte-Ijaba 

 dalība AEC „Polifonia” seminārā Inovatīvās konservatorijas  

 

Kokles klases docentes T.Jansones darbība 

Radošos   projektos:  

 A.Vecumnieka un orķestra Sinfonia Concertante cikla Meistari un mācekļi – XIX koncertā 

Kokļu skaņu zvani Lielās ģildes Minsteres zālē 2015.gada 1.martā ar bijušajiem studentiem 

Kristīni Ojalu, Sanitu Sprūžu, JVLMA koklētāju ansambli un ansambli Teiksma; 

 Ar koklētāju ansambli Teiksma sagatavo ansambļa 60 gadu jubilejas koncertu mazajā ģildē 

2015.gada 26.aprīlī; 

Organizatoriskā darbībā – 

 Kurzemes un Zemgales reģiona koklētāju ansambļu virsvadītāja; 
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 XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta projekta vadītāja; 

 08.01.2014. JVLMA jubilejas ietvaros Kokles klases koncerts un absolventu satikšanās; 

Žūrijas darbs –  

 Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku skate 2015.gada 8., 10., 14.marts; 

 V Lauku un mazpilsētu mūzikas skolu kokles spēles konkursā Iecavā 2015.gada 17.aprīlī; 

 IV Starptautiskajā Prana Stepuļa tautas instrumentu kameransambļu konkursā 2015.gada 

8.maijā 
 

Pūšaminstrumentu katedra 

Arvīds Kazlausks – docents (saksofons) 

1.Koncertdarbība  

 Koncerts Anglikāņu baznīcā, festivāla Baltā Nakts ietvaros (Andra Dzenīša 

Woodpecker Project sastāvā, 2014. g. septembris). 

 Koncerts Kremsā, Austrijā, festivāla Glatt und Verkehrt / HerbstZeitlos 

ietvaros (starptautiskā projekta Summer Garden Photograph sastāvā, 2014. g. 

septembris). 

 Koncerts Košicē, Slovākijā (starptautiskā projekta Summer Garden 

Photograph sastāvā, 2014. g. septembris). 

 Koncerts Londonā, Apvienotā Karalistē (starptautiskā projekta Summer 

Garden Photograph sastāvā, 2014. g. oktobris). 

 Uzstāšanās (diriģenta un izpildītāja statusā) koncertos un meistarklašu 

vadīšana starptautiskā JVLMA projekta Riga Saxophone Days ietvaros (2014. 

g. oktobris). 

 Solo uzstāšanās ar Lietuvas Goda Sardzes Orķestri (Claude Smith “Fantasia”, 

diriģents Egidijus Ališauskas) Viļņā, starptautiskā saksofona pedagogu 

simpozija ietvaros (2014. g. oktobris). 

 Uzstāšanas Ādolfa Saksa jubilejai veltītā koncertā JVLMA (2014. g. 

novembris). 

 Koncerts Klaipēdas koncertu zālē, Lietuvā (Urban Trio sastāvā, 2014. g. 

novembris). 

 Koncerts Kauņā, Lietuvā, festivāla Iš Arti ietvaros (starptautiskā projekta 

Summer Garden Photograph sastāvā, 2014. g. novembris). 

 Piedalīšanās Ilonas Breģes jaundarba “Saulains stūrītis” diviem saksofoniem 

un pūtēju orķestrim pirmatskaņojumā (kopā ar Oskaru Petrauski un orķestri 

“Rīga”, diriģēnts Andis Klučnieks. 2014. g. novembris). 

 Meistarklašu, koncertu un citu pasākumu apmeklēšana starptautiskajā 

festivālā Sax14 Amsterdamā, Nīderlandē (2014. g. novembris). 

 JVLMA un Sibēlius akadēmijas studentu kopējais projekts, meistarklašu 

vadīšana un koncerts Helsinkos, Somijā (2014. g. decembris). 

 Elektroakustiskais koncerts festivāla “DeciBels” ietvaros (kopā ar Džekinu 

Pusonu /Jachin Pousson/, 2015. g. janvāris). 

 Solo uzstāšanās ar Lietuvas Goda Sardzes Orķestri (Claude Smith “Fantasia”, 

diriģents Egidijus Ališauskas) Viļņā, starptautiskā saksofona pedagogu 

simpozija ietvaros (2015. g. aprīlis). 

 Koncerts Rīgas Doma baznīcā kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu (2015. g. 

maijs). 

 Piedalīšanās Līgas Celmas jaundarba saksofonam un korim “Trīsžuburi” 

pirmatskaņojumā (kopā ar kori SŌLA, diriģents Kaspars Ādamsons, 2015. g. 

maijs). 

 Koncerts Dubultu Luterāņu baznīcā kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu (2015. 

g. jūnijs). 
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 Koncerts Nidas Luterāņu baznīcā kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu (2015. g. 

jūnijs). 

 Koncerts “Eksotiskās dejas” Ogres pilsētas svētkos (kopā ar Sinfonietta Riga 

pūtēju kvintetu, 2015. g. jūlijs). 

 Meistarklašu, koncertu un citu pasākumu apmeklēšana pasaules saksofonistu 

kongresā SaxOpen Strasbūra, Francijā (2015. g. jūlijs). 

 Elektroakustiskais koncerts “Rīta Bahs” Sansusī festivāla ietvaros (2015. g. 

augusts). 

 Koncerts “Eksotiskās dejas” Balvu kamermūzikas festivālā (kopā ar 

Sinfonietta Riga pūtēju kvintetu, 2015. g. augusts). Jēkaba Nīmaņa skaņdarba 

“Literāra svīta pūtēju sekstetam” pirmatskaņojums. 

 Elektroakustiskais koncerts festivāla “Ūdensgabali” ietvaros (kopā ar Džekinu 

Pusonu /Jachin Pousson/, 2015. g. augusts). 

 Regulāri koncerti orķestra RĪGA sastāvā. 
 

Guntis Kuzma – docents (klarnete) 

1.Koncertdarbība 

 Dalība JVLMA Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras docētāju koncertā Rīgas 

Latviešu biedrības namā 2015. gada 4. martā. 

 Koncerti un meistarklašu vadīšana Latvijas mūzikas skolās 2014./2015.akadēmiskajā 

gadā (Tukums, Cēsis) 

 Kamermūzikas koncertprogrammu sagatavošana un atskaņošana ar Sinfonietta Rīga 

pūšaminstrumentu kvintetu. 

 Darbs žūrijas komisijā Latvijas Mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu 

konkursā. 

 Solo partijas sagatavošana un atskaņošana P. Plakida darbam Sasaukšanās sadarbībā ar 

LNSO. 

 Regulāra darbība Sinfonietta Rīga kamerorķestra un kameransambļu programmās. 

2. Meistarklašu vadīšana un dalība tajās 

 Meistarklašu organizēšana – Jorg Wiedman (Vācija, Oktobris, 2014, JVLMA) 

 Meistarklašu organizēšana kameransambļa un obojas spēlē- Omar Zoboli (Februāris, 

2015) 

 Otrā starptautiskā koka pūšaminstrumentu simpozija organizēšana J. Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā (2014. Oktobris) 

 Doc. Gunta Kuzmas klases studentu un maģistrantu koncerta organizēšana 2014./15. 

otrajā semestrī 

 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras mācībspēku koncerta organizēšana 

2015. gada martā 

 

Jānis Retenais – asociētais profesors (tuba,eifonijs) 

1.Koncertdarbība 

 Dalība Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas brass ansambļa un pūtēju 

orķestru koncertā, kā diriģentam, Viļņā  (20.10.2014 – 25.10.2014) 

 Dalība JVLMA Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras docētāju 

koncertā Rīgas Latviešu biedrības namā. (04.03.2015.) 

 Koncerti un meistarklašu vadīšana Latvijas mūzikas skolās un vidusskolās 

tubu kvarteta Magic 4 sastāvā (2014/2015. mācību gada novembrī, februārī un 

aprīlī, Jēkabpils mūzikas skola, Gūlbenes mūzikas skola, A.Dombrovska 

mūzikas skola) 

 Dalība JVLMA rīkotajās trompešu dienās, kā Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas 

vidusskolas PO diriģents, Rīga, 2014.gada 24.septembrī 

 Dalība Patrick Krysatis & Alan Baer (principal tuba for New York 

Philharmonic) meistarklasēs 2015.gada aprīlis Luksemburga. 
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 Concours national de saxhorn, euphonium, tuba apmeklējums no 2015.gada 

16.janvāra līdz 18.janvārim Francijā, Chambray-lès-Tours pilsētā. 

 Dalība JVLMA rīkotajā 6.Rīgas Brass simpozijā, kā Jāzepa Mediņa Rīgas 

mūzikas vidusskolas PO diriģents, Rīga, 2015.gada 17.,18.aprīlī 

 Dalība koncertā “Meistars un mācekļi” - orķestris „Sinfonia Concertante” 

Rīga, diriģenti J.Retenais un G.Kuzma 12.aprīlis, 2015.gads 

2. Darbs meistarklašu organizēšanā 

 JVLMA pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras ieteicamo jautājumu 

loka un testa izstrādāšana Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmai 

izglītības programmās Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru 

 Meistarklašu vadīšana starptautiskajā brass festivālā Enchede 2014.gada 

marts. 

 Meistarklašu vadīšana tubu dienās Luxemburgā 2015.gada aprīlis 

3. Citas aktivitātes 

 Latvijas mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu 

vadītāju sanāksmes organizēšana. (13.10.2014. JVLMA) 

 Sestā Rīgas Brass simpozija organizēšana, nodarbību grafiku sastādīšana. 

 Ceturtā starptautiskā Diksilendu festivāla „Diksilends Umurgā 2015” 

organizēšana (27.,28.Jūnijs) 

 Eduarda Lipāna un Kārļa Circens (Jāz. Mediņa Rīgas mūzikas vidussk.) 

sagatavošana dalībai Starptautiskajā Jauno izpildītājmākslinieku konkursā 

Jastržebije Zdrojā Polijā 2014. gada novembrī. 

4. Darbs žūrijā 

 2014 - Dalība konkursa žūrijā Talants Latvijai 

5.Studentu sasniegumi 

 2015 - J. Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestrim 1.vieta profesionālajā 

grupā Lietuvas PO konkursā, Paņevežos 

 

Artis Sīmanis – profesors (saksofons) 

1.Koncertdarbība 

 Atskaņota 4 koncertos koncertprogramma Ir viens vakars ar Rīgas Saksofonu kvartetu 

un dziedātāju Kristīni Gailīti 

 Atskaņota 6 koncertos koncertprogramma Melnā stārķa lidojums ar Rīgas Saksofonu 

kvartetu, dziedātāju Ievu Paršu un multiinstrumentālistu Valdi Muktupāvelu. 

 Sagatavota un atskaņota 5 koncertos jauna koncertprogramma Lāsojiet, Debesis kopā ar 

Kristīni Adamaiti (ērģeles) un Jolantu Strikaiti (soprāns) 

 2014. gada 5. oktobrī – sniegts koncerts Cathedrale Saint-Jean Perpingan (Francija) 

Erasmus programmas ietvaros kopā ar ērģelnieci Kristīni Adamaiti. 

 Kopā ar Rīgas Saksofonu kvartetu 2014./2015. gada koncertsezonā sniegti koncerti 

Klaipēdā (Lietuva), Prāgā (Rudolfinum koncertzāle), Pilzenē (Čehija), Sarajevā 

(Bosnija Hercogovina), Prištinā (Kosova), Skopjē (Maķedonija), Erevānā (Armēnija), 

Astanā (Kazahstāna), Taškentā (Uzbekistāna), Parīzē un Strasbūrā (Francija) 

 Sagatavoti un pirmatskaņoti latviešu komponistu jaundarbi: 

A. Selickis – Apslēptā atzīšanās/ Hidden Admission (trio soprānam, saksofonam un 

ērģelēm) 

K.  Lācis  Rrate coeli (trio soprānam, saksofonam un ērģelēm) 

J. Jančevsksis Poga (saksofonu trio, jauktajam korim, sitaminstrumentiem un ērģelēm) 

M. Einfelde Jūras sagša (jauktajam korim, alta saksofonam un alta vijolei) 

J. Lūsēns 4 dziesmas (jauktajam korim, alta saksofonam un alta vijolei) 

J. Lūsēns Es ticu neteiktajam (soprānam, saksofonam un ērģelēm) 

G. Pelēcis Koncertino klavierēm un saksofonu kvartetam Ziemeļvidzemes krastā 

http://riga2014.org/lat/news/18524-orkestris-sinfonia-concertante-sak-divpadsmito-sezonu
http://riga2014.org/lat/news/18524-orkestris-sinfonia-concertante-sak-divpadsmito-sezonu
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R. Zaļupe Extention in Blur (saksofonu kvartetam un elektronikai) 

J. Nīmanis Isle of Seals (saksofonu kvartetam) 

 Ar Rīgas Saksofonu kvartetu, dziedātāju Ievu Paršu un multiinstrumentālistu Valdi 

Muktupāvelu ierakstīts CD Ozols, kas iznāks 2015. gada novembrī. 

2.Meistarklašu vadīšana 

 2015. gada oktobrī –  vadītas meistarklases Perpingenas konservatorijā (Francija) 

Erasmus programmas ietvaros. 

 Studente Paulīna Piteņko (Jāz. Mediņa Rīgas mūzikas vidussk.) sagatavota dalībai 

Starptautiskajā Jauno izpildītājmākslinieku konkursā Maltā 2015. gada . Paulīna 

Piteņko ieguva Grand Prix 

 Diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētājs pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

specialitātē Cēsu Mūzikas vidusskolā. 

 Aprīlis -Starptautiskais džeza mūziķu konkurss Riga Jazz Stage 2015; žūrijas komisijas 

loceklis 

 Marts - Igaunijas mūzikas skolu saksofonistu konkursa žūrijas priekšsēdētājs.  
 

Edgars Saksons – asociētais profesors (sitaminstrumenti) 

1.Meistarklases/konforences 

 Latvija 2015 – Eiropas prezidējošā valsts - atklāšanas koncerta organizēšana - 

(18.05.2015. Parīze (Francija); 

 Darbs žūrijas komisijā starptautiskajā sitaminstrumentālistu konkursā Ukmergē 

(Lietuva) – 8.03.- 11.03.2015 

 Meistarklases Lēvenes (Beļģija) mūzikas augstskolā – aprīlis 2015.gads; 

2.Organizatoriskais darbs 

 Meistarklašu organizēšana -  Pasqualin Paolo (Itālija, 02.2015, JVLMA) 

 Meistarklašu organizēšana – L.Alberts, J.Lin (Beļģija, 04.2015. JVLMA) 

 13.starptautiskā sitaminstrumentālistu festivāla Ukmergē (Lietuva) 

mākslinieciskais vadītājs (8.-11.03.2015) 

 

Viesturs Vārdaunis – docents (mežrags) 

1.Koncertdarbība 

 Dalība koncertā Arvīdam Klišānam 80. 

 JVLMA Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts RLB namā; 

 Koncerti LNSO sastāvā; 

 Koncerti ar Baroka orķestri „Collegium Musicum Riga”; 

 Dalība projektos ar Latvijas Nacionālās operas orķestri; 

 Dalība viesprofesoru meistarklasēs JVLMA un 6.Rigas Brass Simpozijā 

2.Organizatoriskā darbība 

 Dalība koncerta Arvīdam Klišānam 80. organizēšanā; 

3.Dalība meistarklasēs 

 Profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika, 

apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle, specializācija Mežraga spēle, studiju 

kursa apraksta aktualizēšana, obligātā repertuāra izstrāde un aktualizēšana; 

 Meistarklašu sagatavošana un vadīšana Juglas Mūzikas skolā 

Ilona Meija – docente (flauta) 

1.Koncertdarbība 

 20. augusts, JVLMA LMT zāle, Latvijas flautistu asociācijas dibināšanas koncerts,esmu 

valdes priekšsēdētāja 

 24.augusts,Rīgas Doms, koncerts 

 28.aug. ,Baltic Sea festival, Stokholma,Sinfonietta Rīga koncerts  
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 29.sept. Koncerts Latvijas Radio 1. studijā ar Hertu Hansenu un Andru Dārziņu 

 3.okt. Lielā Ģilde Sinf.Rīga konc. ar Jorg Widman 

 10.okt.JVLMA,LZ koka pūšaminstr.simpozijs, dalība konc.kopā ar Philippe Bernold 

 25.okt. Lielā Ģilde, Sinf.Rīga kopā ar Sol Gabettu 

 9.nov. Kultūras pils Ziemeļblāzma, dalība Sinf.Rīga sastāvā, mēmās filmas Lāčplēsis, 

skaņu  celiņa atskaņošanā 

 11.nov. kcz. Gors, Rēzekne, Lāčplēsis 

 15.nov. Jūrmala,Sinf.Rīga kvinteta konc. 

 14.dec. Rīgas Doms , koncerts ar Larisu Bulavu 

 26.dec. Rīgas Doms , koncerts ar Larisu Bulavu 

 9.janv. Rīgas Doms , koncerts ar Larisu Bulavu 

 13.janv. JVLMA Ērģeļu zāle,dalība Kompozīcijas katedras studentu konc. 

 25.janv. Rīgas Doms , koncerts ar Larisu Bulavu 

 6.febr., Cēsu koncertzāle, solo ar Vidzemes kamerorķestri 

 27.,28.febr. , Lielā Ģilde, Sinf.Rīga konc. ar Kolja Blacher 

 14.marts Minhene, Herkulessal, Sinf.Rīga konc.ar Baibu Skridi 

 17.marts, Cēsis, Latvijas flautistu asoc.koncerts 

 23.marts, Daugavpils, Latvijas flautistu asoc.konc. 

 28.marts, Lielā Ģilde, Sinf.Rīga konc.ar Olli Mustonen 

 15.aprīlis , Aloja, Sinf.Rīga baroka ansamblis 

 18.aprīlis , Limbaži, Baldone, Sinf.Rīga baroka ansamblis 

 27.aprīlis , Kauņas Vītauta Dižā universitāte, kamermūzikas konc. ar Herta Hansena, 

Giedrius Gelgotas(flauta) 

 12.maijs, JVLMA LZ, dalība maģistra Aijas Bērziņas eksāmenā 

 7.jūnijs, Cēsu koncertz., konc.Kremerata sastāvā 

 17.jūnijs , Pēterburgas Filharmonija, Sinf.Rīga konc. 

 4.jūlijs, Ogre, Sinf.Rīga kvintets kopā ar Arvidas Kazlauskas(sax), programmā Eksotiskās 

dejas 

 11.jūlijs, Rundāles pils, Senās mūzikas festivāls, Sinf.Rīga konc.kopā ar Džuliano 

Karmiņjola(vijole) 

 26.jūlijs, Salacgrīvas ev.lut.baznīca konc.kopā ar Larisu Bulavu(ērģeles) 

Ivaru Bezprozvanovu(čells) un Alekseju Lundinu(vijole) 

 23.augusts Rīgas Doms , koncerts ar Larisu Bulavu 

 29.augusts, Balvi, Sinf.Rīga kvintets kopā ar Arvidas Kazlauskas(sax), programmā 

Eksotiskās dejas 

2.Meistarklašu organizēšana, apmeklēšana, vadīšana 

 20.aug.Latvijas Flautistu asociācijas dibināšana,valdes pr-tāja 

 7.-10.okt. koka pūšaminstr.simpozijs Philippe Bernold meistarklases 

 2.dec. doc.I.Meijas klases vakars LMT Zālē 

 12.dec. flautistes Ilonas Kudiņas meistarklašu organizēšana JVLMA 

 24.-27.febr. Feliksa Rengli meistarklases JVLMA 

 29.,30.apr. flautista Giedrius Gelgotas meistarklašu organizēšana JVLMA 
 

Imants Sneibis – profesors (flauta) 

1.Darbs žūrijās, meistarklases 

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

2015.gada februārī  

 Piedalīšanās JVLMA pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras pedagogu 

koncertā 2015.gada 4.martā 

 Studentu Egijas Veldres un Lienes Dobīčinas sagatavošana starptautiskajam 

konkursam "Prāgas Pavasaris" 
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 Marsela Moiza grāmatas "De la sonoriti" analizēšana, tulkošana un studentu 

iepazīstināšana ar šo grāmatu 

 Meistarklašu vadīšana Ventspils Mūzikas vidusskolā un J.Mediņa Rīgas Mūzikas 

viduskolā  

 JVLMA pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras organizēto meistarklašu 

apmeklēšana 
 

Gatis Evelons - lektors (mežrags) 

1. Meistarklases vadīšana, organizēšana 

 Dalība Ziemeļvācu Mežraga dienās Volfenbutel (Vācijā) 21.-26.09. 

 Dalība Baltijas valstu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu forumā JVLMA 

 Koncertā ar mežragu kvartetu Latviešu biedrībā 18. Novembrī. 

 Dalība Starptautiskajā Brass festivālā un meistarklasēs Vroclavā  (Polija)  

22.-25.02. 

 Dalība 5. Brass simpozijā JVLMA 

 Dalība Hanzas pilsētu mežragu dienās Viru (Igaunija) 3.-7.06. 

  2.Organizātoriskais darbs 

 Arvīda Klišāna 80 gadu jubilejas organizēšana JVLMA 08.12. 

 Jauno mežradznieku koncerta organizēšana Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolas 

lielajā zālē 06.12. 

 Emīla Dārziņa pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerta tiešraides  

organizēšana Radio klasika studijā. 

 Emīla Dārziņa Mūziikas vidusskolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas 

70 gadu jubilejas koncerta organizēšana JVLMA 08.03. 

 Jura Jurjāna Starptautiskā konkursa “Jaunais mežradznieks” organizēšana. 

 Tartu mūzikas vidusskolas un Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas mežradznieku 

koncerta organizēšana EDMV 21.11 
 

Egils Upatnieks  – lektors  (oboja) 

1.Koncertdarbība  

 28.09.2014 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā Bonnā, 

Vācijā; 

 10.10.2014 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Kopenhāgenā, Dānijā; 

 08.11.2014 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā Esch, 

Luksemburgā; 

 09.11.2014 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā Cæcilia, 

Dānijā; 

 25.12.2015 Dalība kamermūzikas koncertā Rīgas domā kopā ar Sergeju Jēgeru un 

Gunu Šnē; 

 11.01.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Kopenhāgenā, Dānijā;  

 01.02.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Espergærde, Dānijā; 

 08.03.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Svendborg, Dānijā; 

 12.03.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā Kehl, 

Vācijā; 

 14.03.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Essingen, Vācijā; 

 15.03.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Warendorf, Vācijā; 
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 18.03.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Trondheim, Norvēģijā; 

 11.04.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā Nørre 

Aaby, Dānijā; 

 12.04.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā Nødebo, 

Dānijā; 

 24.04.2015 Dalība solistu ansamblī LNSO koncertā Lielajā Ģildē, Rīgā; 

 26.04.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā Hösel, 

Vācijā; 

 03.05.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Fuglsang, Dānijā; 

 10.05.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Hildesheim, Vācijā; 

 18.05.2015 Dalība LNSO koncertā Parīzē, Francijā; 

 31.05.2015 Dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Rapperswil, Šveicē; 

 

Ainārs Šablovskis  – lektors  (saksofons) 

1.Koncertdarbība  

 4.septembrī koncerts Via Ex Idea 

koncertprogramma divām klavierēm, flautai un saksofonam. 

Antra un Normunds Vīksnes /klavieru duets/, Dace Bičkovska /flauta/. 

Programmā: 

Hillari Kareva Gleznojumi uz sengrieķu vāzēm /pirmatskaņojums Latvijā/, 

Romualds Jermaks Anno Domini /pirmatskaņojums/. 

 10.oktobrī koncerts Rudens deja Pļaviņu novada kultūras centrā 

koncertprogramma saksofonam, dudukam, arfai. 

Ainars Šablovskis /saksofons, duduks/, Ieva Šablovska /arfa/ 

Programmā:  

J.S.Bahs, G.F.Hendelis, J.Mediņš, G.Bumke, B.Andrē, K.Tanaka, R.Pauls, 

J.Lūsēns, K.B.Sardžers 

Rīgas saksofonu kvarteta sastāvā: 

 Koncertprogramma Melā stārķa lidojums 

ar Valdi Muktupāvelu /tradicionālie instrumenti, balss/ un 

Ievu Paršu /mecosoprāns/: 

 14.oktobrī Ogres kultūras centrā 

 15.oktobrī Rīgā, koncertzālē Rīga 

 16.oktobrī Jēkabpils tautas namā 

 7.novembrī Ventspils teātra namā “Jūras vārti” 

 Koncertprogramma Dziedinošais lietus 

ar soprānu Kristīni Gailīti 13.septembrī Cesvaines pilī 

 Koncertprogramma Ir viens vakars 

ar soprānu Kristīni Gailīti 14.decembrī Viļānu mūzikas skolā 

 Eiroradio koncerta tiešraide 

ar Valsts Akadēmisko kori Latvija (diriģents Māris Sirmais) 

Programmā: Giya Kancheli “Amao omi” (jauktajam korim un saksofonu 

kvartetam) 

 IX Starptautiskā Saksofonmūzikas festivāls SAXOPHONIA 

 atklāšanas koncerts 2015.gada 12.februārī Rīgā, Lielajā Ģildē. Piedalās: 

Liepājas Simfoniskais orķestris, JVLMA jauktais koris, Philippe Geiss 

(saksofoni, Francija), Rīgas Saksofonu kvartets. Programmā: Rihards Zaļupe  

“4+4 Squared” (Saksofonu kvartetam un simfoniskajam orķestrim) 
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 2015.gada 21.februārī koncerts Rīgas Sv.Jāņa baznīcā. 

Piedalās: Valsts Akadēmiskais koris Latvija (diriģents Māris Sirmais), Rīgas 

Saksofonu kvartets, Kristīne Adamaite (ērģeles), Jolanta Strikaite (vokāls), 

Ilze Lejiņa (soprāna saksofona solo), Artis Sīmanis (alta saksofona solo). 

Programmā: Rihards Dubra, Jēkabs Jančevskis 

 Rīgas saksofonu kvarteta koncerts Saldus mūzikas un mākslas skolā 

2015.gada 15.aprīlī. Programmā: J.S. Bahs, R. Dubra, A. Pjacolla, G. Lago, 

P. Iturralde u.c. 

 Rīgas saksofonu kvarteta koncerts SaxOpen – Pasaules saksofonu kongresa 

un festivāla ietvaros Strasbūrā (Francija) 2015.gada jūlijs. 

Rihards Zaļupe  – lektors  (sitaminstrumenti) 

1. Mākslinieciski radošais darbs: 

 Piedalīšanās G. Kančeli (G. Kancheli) izrādē Hanuma M. Čehova krievu 

drāmas teātrī ar Xylem TRIO un koncertūre ASV, Beļģijā un Krievijā. 

 Xylem TRIO piedalīšanās Sitaminstrumentu festiālā Ukemergē (Lietuvā) 

2015. gada martā. 

 Xylem TRIO  jaunā CD izveide. 

 7 prelūdijas marimbai komponēša un ierakstīšana CD un DVD. Koncerttūre 

Latvijā un ārzemēs. 

 Žūrijas loceklis Valsts mūzikas vidusskolu konkursā. 

 Aktīva komponēšana (Simfonija NAMEJS). 

 

Kora diriģēšanas katedra 

asoc.profesores Airas Birziņas mākslinieciskās aktivitātes 
2014 

Septembris 

    

20.09. 

Rēzeknes 

augstskola 

Koncerts "Dziesma 

rotā". Starptautiskā 

zinātniski praktiskā 

konference "Māksla un 

mūzika kultūras 

diskursā" diriģente 

sieviešu koris RASA, vīru 

koris GRAIDI, Babītes 

koklētāju ansamblis BALTI 

Oktobris 

    

11.10. 

Alojas Ausekļa 

vidusskola 

Jaunrades dziesmu 

konkurss "Kas mēs 

bijām, būsim, esam..." virsdiriģente 

 

18.10. 

Madlienas 

kultūras nams Koru koncerts diriģente 

sieviešu koris RASA, vīru 

koris GAUDEAMUS,jauktie 

kori STATOIL un 

MADLIENA 

28.10.-1.11. 

Rīga, JVLMA, 

LU Lielā aula 

Jāzepa Vītola 

5.starptautiskais 

kordiriģentu konkurss 

darba grupas 

vadītāja, 

žūrijas 

locekle 

 Novembris 

    

1.11. 

Rīga, LU Lielā 

aula 

JVLMA Kordiriģēšanas 

katedras 70 gadu 

jubilejas koncerts diriģente 

JVLMA jauktais koris, 

absolventu koris 

16.11. 

Suntažu 

kultūras nams 

Koncerts Latvijas 

dzimšanas dienā diriģente 

sieviešu koris RASA, Babītes 

koklētāju ansamblis BALTI 
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18.11. Rīgas Doms 

LR Proklamēšanas 

dienas ekumēniskais 

dievkalpoums LTV 

tiešraide diriģente 

sieviešu kori RASA, 

DZINTARS 

24.11. 

Latvijas 

Nacionālā 

opera, Jaunā 

zāle 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA - pirmizrāde diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

30.11. 

Ikšķiles 

luterāņu 

baznīca 

Adventa mūzikas 

koncerts diriģente sieviešu koris DZINTARS 

Decembris 

    

3.12. 

Koncertzāle 

"Rīga" 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

8.12. 

Koncertzāle 

"Rīga" 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

9.12. 

Rīga, Spīķeru 

koncertzāle 

Zīmējumu zrāde 

"Dāsnumātika" diriģente 

RDMK TIARA, 

instrum.grupa, aktieri 

11.12. Rīgas Doms 

RDKS Ziemassvētku 

koncerts diriģente 

RDMK TIARA, solists J. 

Vizbulis, koncertmeistare V. 

Rinkule 

17.12. 

Rīga, k/p 

Ziemeļblāzma 

Lielā zāle 

Koncertuzvedums 

"Gribas drusku 

pablēņoties" diriģente RDMK TIARA, instrum.grupa 

20.12. 

Latvijas 

Baptistu 

draudžu nams 

Koncerts "Baroka 

pērles Kristus 

dzimšanai" diriģente 

sieviešu kori RASA un 

DZINTARS, vīru koris 

GAUDEAMUS, orķestris 

AGNUS Baraque Consort 

21.12. 

Rīga, k/p 

Ziemeļblāzma 

Lielā zāle 

Koncertuzvedums 

"Gribas drusku 

pablēņoties" diriģente RDMK TIARA, instrum.grupa 

24.12. 

Rīga, Lielā 

Ģilde Ziemassvētku koncerts diriģente 

RDMK TIARA, Rīgas 

kamerkoris AVE SOL, 

instrum.grupa 

25.12. 

Rīga, Lielā 

Ģilde Ziemassvētku koncerts diriģente 

RDMK TIARA, Rīgas 

kamerkoris AVE SOL, 

instrum.grupa 

2015 

Janvāris 

7.01. 

Rīgas Doms, 

Kapitula zāle 

Zīmējumu zrāde 

"Dāsnumātika" diriģente 

RDMK TIARA, instr.grupa, 

aktieri 

8.01. 

Rīgas Doms, 

Kapitula zāle 

Zīmējumu zrāde 

"Dāsnumātika" diriģente 

RDMK TIARA, instr.grupa, 

aktieri 

9.01.  Madonas KN 

Madonas apriņķa 1.- 

4.klašu koru koncerts, 

metodiskais seminārs virsdiriģente 

 

18.01. 

Rīgas Doms, 

Kapitula zāle 

Zīmējumu zrāde 

"Dāsnumātika" diriģente 

RDMK TIARA, instr.grupa, 

aktieri 
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31.01.  

Ventspils, 

"Jūras vārti" 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

Februāris 

    

4.02. Madonas KN 

Madonas apriņķa skolu 

koru kopmēģinājums, 

metodiskais seminārs virsdiriģente 

 

5.02. 

Rēzekne, 

"Gors" 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

12.03. Arēna Rīga 

Deju skolas "Dzirnas" 

jubilejas koncerts diriģente 

RDMK TIARA, instr.grupa, 

solisti 

15.02. 

Rīga, Mūzikas 

nams"Daile" 

Jauniešu kora "Nāc 

līdzās!" kompaktdiska 

prezentācijas koncerts diriģente Jauniešu koris "Nāc līdzās!" 

19.02. Liepājas teāris 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

26.02. 

Rīga, LU Lielā 

aula 

XI Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku 

modelēšanas koncerts diriģente RDMK TIARA 

28.02. Ogres KC Koncerts C VITAMĪNS diriģente 

sieviešu koris RASA, pūtēju 

orķestris MADLIENA 

Marts 

1. 03. K/Z RĪGA 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA ( 2 izrādes) diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

1. 03. 

VEF Kultūras 

pils 

koncerts "Dziesmu un 

deju diena VEF 

Kultūras pilī", VEF KP 

55 gadu jubilejas 

koncerts diriģente sieviešu koris DZINTARS 

3.-4. marts 

JIRMV, 

Rēzekne 

Latvijas prof. vid. mūZ. 

Izgl.iestāžu izglītības 

programmas 

"Diriģēšana" audzēkņu 

valsts konkurss 

žūrijas 

priekšsēdētāja 

 

14.03. 

Ventspils 

kultūras centrs 

Jauniešu kora "Nāc 

līdzās!" koncerts diriģente Jauniešu koris "Nāc līdzās!" 

18.03. 

Rīga, kz Ave 

sol 

Rīgas sieviešu koru 

kopmēģinājums virsdiriģente 

 

21.03. 

Birzgales 

Tautas nams 

Ogres apriņķa vokālo 

ansambļu skate žūrijas locekle 

 

25.03. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres apriņķa jaukto 

koru kopmēģinājums virsdiriģente 

 

28.03. 

Suntažu 

kultūras nams Koru koncerts diriģente 

sieviešu koris RASA, vīru 

koris GRAIDI, jauktais koris 

SUNTAŽI 

Aprīlis  

7.04. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres apriņķa sieviešu 

koru kopmēģinājums virsdiriģente 

 

9.04. 

Madonas 

novads 

Praktiskie semināri 

darbā ar skolēnu kori virsdiriģente 
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10.04. Rīgas Doms  

Skandināvu mūzikas 

koncerts  diriģente 

RDMK TIARA, ērģelniece 

V.Kalnciema, 

sitaminstrumentālists  E. 

Saksons 

11.-12.03. 

Tallinas 

universitāte, 

Igaunija 

Igaunijas nacionālais 

sieviešu un meiteņu 

koru konkurss 

žūrijas 

priekšsēdētāja 

 

18.04. 

Rīga, LU Lielā 

aula Rīgas koru skate diriģente sieviešu koris DZINTARS 

19.04. 

Vidzemes 

koncertzāle 

"Cēsis" 

izrāde KARTUPEĻU 

OPERA ( 2 izrādes) diriģente 

RDMK TIARA, orķestris, 

solisti 

23.04. 

Cēsu jaunrades 

nams 

Cēsu apriņķa skolu koru 

skate - 1. kārta 

žūrijas 

priekšsēdētāja 

 

24.04. 

Madonas 

mūzikas skola 

Madonas apriņķa skolu 

koru sakte - 1.kārta 

žūrijas 

priekšsēdētāja 

 

26.04. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres apriņķa koru 

skate 

diriģente, 

virsdiriģente 

sieviešu koris RASA, 

kopkoris 

28.04. 

Rīga, LU Lielā 

aula 

RDKS pavasara 

koncerts diriģente RDMK TIARA 

Maijs 

7.05. 

Madonas 

mūzikas skola 

Madonas apriņķa skolu 

koru sakte - 2.kārta virsdiriģente 

 
9.05. 

Jūrmalas 

pamatskola 

Jūrmalas apriņķa koru 

skate žūrijas locekle 

 

13.05. 

Aglojas 

bazilika 

XI Jauno vokālistu 

konkursā “Dziedu 

Dievmātei” 

žūrijas 

priekšsēdētāja 

 

17.-25.05. Japāna, Tokija 

Latviešu kormūzikas 

meistarklase , koncerts 

un lekcijaVaseda 

universitātē 

diriģente, 

lektore 

 Jūnijs 

6.06. 

Madonas 

estrāde 

Madonas apriņķa skolu 

jaunatnes dziesmu un 

deju svētki virsdiriģente 

 

10.06. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres apriņķa jaukto 

koru kopmēģinājums virsdiriģente 

 

13.06. 

Rēzekne, 

"Gors" 

Koncerts "Esi 

sveicināta, saule" - 

veltījums Imantam 

Kokaram diriģente Latvijas diriģentu koris 

20.06. Dobele 

Kurzemes Dziesmu 

svētkiem 145 . "Saulei 

un debesīm pretim" virsdiriģente kopkoris 

20.06. 

Dobeles 

ev.lut.baznīca 

Sakrālās mūzikas 

koncerts diriģente sieviešu koris DZINTARS 

25.06. 

Rīga, LU Lielā 

aula 

Koncerts "Esi 

sveicināta, saule" - 

veltījums Imantam 

Kokaram diriģente Latvijas diriģentu koris 
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27.06. 

Ogres pilsētas 

skvērs 

VIII Ziemeļu un 

Baltijas valstu dziesmu 

svētku reģionālās 

dienas koncerts virsdiriģente 

Ogres kopkoris un ārzemju 

viesu kori 

Jūlijs 

2.07. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres Mūzikas svētku 

koru kopmēģinājums 

mākslin.vadītā

ja, diriģente koris RASA, DZINTARS 

4.07. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres Mūzikas svētku 

koru kopmēģinājums 

  

4.07. 

Ogres kultūras 

centrs 

Ogres Mūzikas svētku 

opermūzikas koncerts 

mākslin.vadītā

ja, diriģente koris RASA, DZINTARS 

6.07. 

Jūrmala, 

Dzintaru 

koncertzāle 

Labdarības koncerts 

"Kara bērni" diriģente RDMK TIARA 

5.-12.07. 

 

XI Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki 

diriģente, 

virsdiriģente RDMK TIARA, kopkoris 

5.07. 

Rīgas 

Sv.Pētera 

baznīca 

Garīgās mūzikas 

koncerts "Lūgšana 

Latvijai" 

diriģente, 

virsdiriģente RDMK TIARA, kopkoris 

8.07. 

11.Novembra 

krastmala Atvēršana diriģente 

RDMK TIARA, 

instrum.grupa 

11. un 12.07. 

Mežaparka 

Lielā estrāde 

Noslēguma koncerts 

"Manā dziesmā tu…" diriģente RDMK TIARA 

 

Asoc.profesora Arvīda Platpera radošā darbība 

08.01.2015. - Zinātniskā konference “Ģimenes vērtību konference”, Rīgas Domē. 

25.01.2015. - vīru kora “Ķekava” koncerts Siguldas novada KN. 04.02.2015. - Latvijas skolu 

jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Rēzeknes KC. 

13.02.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Rīgas 49. 

vidusskolā. 

18.02.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Rīgas 

pamatskolā “Rīdze”. 

19.02.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Ķekavas 

pamatskolā. 

21.02.Vīru kora ‘Ķekava’ koncerts Stendes KN. 

26.02.2015. - Virsdiriģents Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Modelēšanas 

koncertā LU Lielajā zālē. 

27.02.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Ventspils 4. 

vidusskolā. 

08.03.2015. - vīru kora “Absolventi” koncerts Imantas KC. 

09.03.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Ķekavas 

pamatskolā. 

10.03.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Mārupes BMS. 

11.03.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Majoru 

vidusskolā. 

16.03.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Ventspils 

novadā, Popes KC. 

20.03.2015. - vīru kora “Absolventi” koncerts LU Lielajā zālē. 

. 23.03.2015. - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra kopmēģinājums Jelgavas 4. 

vidusskolā. 

26.03.2015. - Žūrijas komisijas priekšsēdētājs koru 1. kārtas skatē Doles Tautas namā, Ķekavā. 

11.04.2015. vīru kora “Ķekava” koncerts Viļķenes KN (Limbažu novads. 

24.04.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatēs Jūrmalā, Dobelē, Jelgavā. 
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25.04.2015. - Ar vīru kori “Absolventi” piedalīšanās Rīgas pilsētas koru skatē, LU Lielajā zālē. 

27.04.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatēs Popē (Ventspils novads), Ventspilī, Kuldīgā un 

Liepājā. 

28.04.2015. – Darbs žūrijā skolu koru skatē Grobiņā un Saldū. 

09.05.2015. -  Ar vīru kori “Ķekava” piedalīšanās Pierīgas novadu koru skatē Pumpuru (Jūrmala) 

vidusskolā. 

09.05.2015. - Virsdiriģents Ventspils novada skolu koru koncertā Ventspils koncertzālē. 

11.05.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatēs Ogrē un Aizkrauklē. 

12.05.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatēs Siguldā, Cēsīs un Limbažos. 

13.05.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatē Rīgā. 

14.05.2015. - Darbs žūrijā skolu koru skatē Rīgā. 

06.-12.07.2015. – Virsdiriģents 11.Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku norisēs. 

25.07.2015. – ar vīru kori “Ķekava” piedalīšanās J.Vītola mūzikas dienas pasākumā Gaujienā. 

 

Profesora  Sigvarda Kļavas radošā darbība  

Koncerti ar Latvijas Radio kori Latvijā:  34 

Scēniski uzvedumi: 9.gab. 

Koncerti ar Holandes Radio kori Amsterdamā un Utrehtā. 

Turnejas ar Latvijas Radio kori un Sinfonietta Rīga: 18. gab. (Eiropa, Austrālija,  

Ķīna) 

Meistarklases:  Kurt Thomas diriģenu kursi Utrehtas konservatorijā jūlijā, 

Meistarklases Macao (Ķīna). 

Ieraksti: V.Silvestrova kora mūzikas CD izdevējs _ONDINE  (ASV,Somija). 

E.Ešenvalda vokāli instrumentālās mūzikas ieraksts – CD. ONDINE (ASV/Somija). 

Latvijas Lielā mūzikas balva 2014, MK balva ar Latvijas Radio kori, Dienas Gada  

balva 2014, Grammy ar Latvijas Radio kori. 

 Asoc. profesora Romāna Vanaga darbība  

Darbs starptautisko koru konkursu žūrijās: 

2014 septembris - starptautiskā koru konkursa Rimini( Itālija) žūrijas priekšsēdētājs; 

2015 februāris - starptautiskā koru konkursa Pēterburgā (Krievija) žūrijas loceklis; 

2015 marts - starptautiskā koru konkursa Malagā (Spānija) žūrijas loceklis; 

2015 maijs - starptautiskā studentu koru konkursa “Gaudeamus” Kauņā (Lietuva) žūrijas 

priekšsēdētājs. 

2015 jūnijs III Eiropas koru olimpiādes Magdeburgā (Vācija) žūrijas loceklis 

Darbs meistarklasēs: 

2015 jūnijs - meistarklase kora dziedāšanā Magdeburgā (Vācija); 

2013 jūlijs - meistarklase jauniešu kora dziedāšanā Hong Kong (Ķīna). 

Visdiriģenta un mākslinieciskā vadītāja darbs: 

Mākslinieciskais vadītājs un virsdiriģents Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos; 

Virsdiriģents Eiropas latviešu Dziesmu svētkos Briselē (Bēļģija); 

Virsdiriģents Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos.  
 

Lektora Jāņa Baltiņa radošā darbība 

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

kora diriģents; 

Mūzikas vidusskolas 4.kursa audzēkne Katrīna Jēkabsone valsts kordiriģentu konkursā 

Rēzeknē (2015.g.03.-04.03.)  ieguva 3.vietu; 

Diplomeksāmena komisijas priekšsēdētājs Viļņas Mūzikas un mākslas augstskolas 

maģistrantūras studentu eksāmenā diriģēšanā – 26.05., 29.05; 

Koncerts ar JVLMA jaukto kori ērģelzāle (12.05.) – sadarbībā ar Musica Baltica 
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Metodiskais un organizatoriskais darbs, meistarklases   

Diriģēšanas programmu izstrāde un pilnveidošana, darbs pie mūzikas vidusskolu KE 

programmām;  

Darbs pie valsts konkursu nolikumu izstrādes; 

Darbs akreditācijas komisijā 2014.g.20.10. – Ikšiles MS, 

     2014.g.25.11. – Pilsrundāles MS; 

Jāzepa Vītola 5.starptautiskais kordiriģentu konkurss (26.10.- 01.11) ; 

LVLMA Kordiriģēšanas katedras 70 gadu jubileja un koncerts (01.11) 

Radošais darbs 

Siguldas koru apriņķa virsdiriģents; 

Alūksnes un Apes novadu skolu koru virsdiriģents; 

Siguldas novada skolu koru virsdiriģents; 

Siguldas Jauniešu kora ATVARS mākslinieciskais vadītājs; 

Alūksnes skolotāju kora ATZELE mākslinieciskais vadītājs; 

Latgales Dziesmu svētku virsdiriģents (07.06); 

Dziesmu dienas Dikļos virsdiriģents (20.06); 

Latvijas diriģentu kora koncerts koncertzālē Gors (13.06.); 

Imanta Kokara piemiņas koncerts LU aulā (25.06); 

Ziemeļvalstu Dziesmu svētki Mežaparkā (25.06.-28.06.) - koru koordinators; 

Ziemeļvalstu Dziesmu svētku novada koncerts Siguldā(27.06.) – koncerta mākslinieciskais 

vadītājs; 

XI Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki (06.07.-12.07.) – koru koordinators 

Darbs žūrijā 

04.02. – vokālais konkurss BALSIS Pierīgas reģionā (Vangaži) 

26.02. – vokālais konkurss BALSIS Siguldā 

27.02. – vokālais konkurss BALSIS Alūksnē 

28.02. – vokālo ansambļu skate Viļakā 

01.04. – Pierīgas reģiona skolu koru 5.-9.klašu un jaukto koru skate (Ulbroka) 

12.04 . – Siguldas koru apriņķa koru skate 

24.04. – Alūksnes un Apes novadu skolu koru skate (Alūksne) 

02.05. - vokālo ansambļu skate Gulbenē 

09.05. – Koru skate Gulbenē 

16.05. – Koru skate Balvos 

20.06. – Lauku koru konkurss Mazsalacā 

Atzinības 

18.11. - Siguldas novada Atzinības raksts;   

16.12. - Apliecība par pedagoga profesionālās darbības 5.kvalitātes pakāpi; 

28.02. - Alūksnes novada gada balva Pagodinājums kultūrā; 

30.04. - KM Atzinības raksts par audzēkņu sekmīgu dalību konkursos.   

Nozīmīgākie koncerti: 

Ar JMRMV jaukto kori: 

16.10 3 koncerti koncertzālē Rīga sadarbībā ar Latvijas koncertiem 

03.12 – ieraksts raidījumam „Latvijas lepnums” LNO mazajā zālē 

09.12 – koncerts jaunās Ģertrūdes baznīcā; 

08.05. – Koncerts Mārupes MS 

05.07. – XI skolu jaunatnes Dziesmu svētku atklāšanas koncerts Pēterbaznīcā 
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 Ar Siguldas Jauniešu kori ATVARS  

18.11. – Valsts svētku koncerts Siguldas KC; 

11.01 – Starptautiskais garīgās mūzikas koru konkurss Daugavpilī 2015.g.09.-11.01, 

Iegūts konkursa Grand Prix; 

20.03 – koncerts Siguldas koncertzālē Baltais flīģelis 

12.04. - Koru skate Siguldā (1.pakāpe) 

25.04. – Koncerts mūzikas klubā Daile (kopā ar grupu Dzelzs vilks) 

06.06. – Koncerts Siguldā 

Ar skolotāju kori ATZELE 

25.10. - Koncerts Ilzenes TN (J.Lūsēna programma); 

13.12. - Koncerts Alūksnes TN; 

20.12. - Ziemassvētku koncerti Kolberģa TN un Alūksnes TN; 

23.12. - Ziemassvētku koncerts Madonas KC 

14.03. - atskaites koncerts Alūksnes TN 

18.04. - Koncerts Balvu KC 

09.05. - Koru skate Alūksnē (Augstākā pakāpe) 

01.08. - Alūksnes Valsts ģimnāzijas jubilejas un Alūksnes pilsētas svētku koncerti. 
 

Asoc.profesora Māra Sirmā mākslinieciskā un radošā darbība 

- Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas nobeiguma 

eksāmeni, darbs ar kori 2.jūnijā un koncerts -eksāmens 4.jūnijā.  

- Vērtēšanas komisija Valsts eksāmenam diriģēšanā 5.jūnijā.  

- Komisijas priekšsēdētājs diriģēšanas eksāmenos maģistrantiem Kristiānai Krievai 5.jūnijā 

un Margaritai Dudčakai 6.jūnijā.  

- Laika posmā no 11. līdz 13. jūnijam pēc Karaliskās ģimenes ielūguma piedalīšanās 

Dž.Tavenera piemiņas pasākumā Vestminsteres katedrālē Londonā.  

- Valsts akadēmiskā kora „Latvija” piedalīšanās Gustava Mālera 2. simfonijas atskaņošanā 

no 16. līdz 20. jūnijam Atēnās kopā ar Izraēlas nacionālo simfonisko orķestri un maestro 

Zubinu Metu. 

- Diriģenta pienākumi deju lieluzveduma „Lec saulīte” Mežaparka lielajā estrādē 21. un 22. 

jūnijā. 

- Piedalīšanas studentu dziesmu svētkos „Gaudeamus” kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas mācību kori Daugavpilī no 27. līdz 29. jūnijam. 

- 1.jūlijs Ludviga van Bēthovena 9.simfonijas kopā ar Latvija Nacionālo simfonisko orķestri 

un Valsts akadēmisko kori „Latvija” Dzintaru koncertzālē.  

- Komisijas priekšsēdētājs iestājeksāmenos diriģēšanā bakalauriem un maģistriem 5.jūlijā 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un kolokvija un klavierspēles eksāmeni 7. jūlijā.  

- Piedalīšanās koncertos „Dzimuši Rīgā” Latvijas Nacionālās operas skvērā 5. un 6. jūnijā 

kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija”. 

- Prezentācijas vadīšana meistarklasē „Ērika Ešenvalda mūzika” 8. Pasaules koru olimpiādes 

ietvaros Latviešu biedrības namā kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” 10.jūlijā.  

- Mākslinieciskais vadītājs 8. Pasaules koru olimpiādes garīgajam koncertam Vecās 

Ģertrūdes baznīcā kopā ar Latvijas vadošajiem koriem 15.jūlijā.  

- Žūrijas darbs 8.Pasaules koru olimpiādē Latvijas Universitātes lielajā aulā no 16. līdz 18. 

jūlijam.  

- Virsdiriģenta pienākumi diriģējot Lielkoncertu Mežaparka lielajā estrādē 8.Pasaules koru 

olimpiādē.  

- L.Bernsteina Lielās Mesas atskaņojums 8.augustā Tallinā, Birgita festivālā, kopā ar 

Igaunijas Nacionālo simfonisko orķestri, Valsts akadēmisko kori „Latvija” un Rīgas Doma 

zēnu kori, kā arī solistiem no Latvijas, Igaunijas, ASV. 
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- Mākslinieciskais vadītājs Garīgās mūzikas festivālam no 21.augusta līdz 11.septembrim 

(21.augusta koncerts Liepājā- Pulenka mūzika, 26.augustā K.Zemīša, K.Lāča un R.Dubras 

mūzikas pirmatskaņojumi Doma baznīcā, 30.augustā K.Penderecka autorkoncerts, 

11.septembrī Dž.Tavenera autorkoncerts kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri). 

- Ščevinas jaunās koncertzāles atklāšana ar Ludviga van Bēthovena 9.simfoniju 5.septembrī.  

16.septembrī pasaules pirmatskaņojumi „Dzintara dziesmas” Imanta Ziedoņa zālē un jaunā 

CD prezentācija. 

- Koncertturneja uz Gruziju kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” no 23. līdz 

26.septembrim Tiblisi. 

- 22.oktobrī koncerts Mazsalacā kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” 

- 29.oktobrī Eiro Radio tiešraides koncerts no Doma baznīcas (programmā Dž.Tavenera, 

G.Kančeli, E.Ešenvalda un R.Dubras mūzika).  

- Laikā no 29.oktobrim līdz 2.novembrim žūrijas priekšsēdētāja pienākumi Starptautiskajā 

Jāzepa Vītola kordiriģēšanas konkursā un mākslinieciskā vadītāja pienākumi Kordiriģēšanas 

jubilejas koncertam.  

- 16. novembrī P.Vaska autorkoncerts Rīgas Latviešu biedrības zālē kopā ar Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu kori un orķestri  

- 28.novembrī koncerts Viļņā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” 

- 29.novembrī koncerts Sv.Jēkaba katedrālē ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” 

- no 26.novembra līdz 24.decembrim darbs ar Berlīnes Radio kori, sniedzot Ziemassvētku 

koncertus Berlīnes Domā 22. un 23.decembrī, kā arī darbs pie ierakstiem un jauna CD 

izdošanas Carus izdevniecībā ar O.Respīgī mūziku.  

- 16.janvārī koncerts Berlīnes Rātsnamā kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija” 

28) koncerts saksafonijas festivāla koncertā Sv.Jāņa baznīcā 21.februārī atskaņojot 

G.Kančeli, R.Dubras un J.Jančevska mūziku.  

- meistarklases Singapūrā laikā no 5. līdz 15.martam strādājot ar izcilākajiem 7 Singapūras 

koriem un sniedzot 2 koncertus ar kamerkori „One”, iestudējot Baltijas mūziku. 

- 19.martā koncerts Maskavas P.Čaikovska filharmonijas zālē kopā ar Maskavas 

kamerorķestri un Valsts akadēmisko kori „Latvija” atskaņojot J.S.Baha un R.Šķedrina 

mūziku. 

- J.S.Baha un M.Rēgera mūzikas meistarklases kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas kori pie prof. J.P.Vaigles.  

- 3.aprīlī Lielajā ģildē un 4.aprīlī Cēsu jaunajā zālē koncerts ar Valsts akadēmisko kori 

„Latvija” un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri atskaņojot A.Perta un pirmatskaņojot 

K.Lāča mūziku.  

- koncerti ASV Ņujorkā Linkolna centrā un Barišņikova centrā ar Eiropas un Latvijas 

mūziku no 7. līdz 13.aprīlim. 

34) meistarklašu pasniegšana Lietuvas diriģentiem Kauņā un koncerts ar grupu „Acusto” ar 

Latviešu kora mūziku.  

- Ē.Ešenvalda multimediālās simfonijas „Ziemeļu gaisma” pirmatskaņojums Latvijas 

Nacionālajā operā kopā ar Liepājas simfonisko orķestri un Valsts akadēmisko kori „Latvija” 

27. aprīlī . 

- 4.maija svētku koncerts Latvijas Nacionālajā teātrī kopā ar Valsts akadēmisko kori 

„Latvija” un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.  

- Referenta uzdevumi P.Vaickovska maģistra darbam 8. maijā.  

- Komisija Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā diriģēšanas pasniegšanas metodikas 

eksāmenā. 

-18.maijā Dž.Verdi Ŗekviema atskaņojums Parīzē kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko 

orķestri un Valsts akadēmisko kori „Latvija”.  

- Komisijas darbs eksāmenos 25., 26., 27., 28. maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijā.  

- Kora „Kamēr...” 25 gadu jubilejas koncerts Latvijas Nacionālajā operā. 

- Valsts eksāmeni diriģēšanā bakalauriem 19. maijā un 5. jūnijā. 
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- 29.maijā Ē.Ešenvalda multimediālās simfonijas „Ziemeļu gaisma” atskaņojums Kultūras 

pilī „Ziemeļblāzma”. 

- Koncerti Hamburgā un Lucernā kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvijas” laikā no 9.jūnija 

līdz 19.jūnijam.  

- Prof. Imanta Kokara piemiņas koncerts Latvijas Universitātes Lielajā aulā 25. jūnijā.  

- 5. jūlijā mākslinieciskais vadītājs garīgas mūzikas koncertam XI Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkos.  
 

Docenta Andra Veismaņa radošās aktivitātes 

- 2014./2015. Studiju  gadā bez docenta pienākumiem Latvijas Mūzikas akadēmijā turpināju 

darbu Latvijas Nacionālajā operā mākslinieciskā padomnieka amatā, paralēli iestudējot un 

diriģējot operu izrādes un koncertus. 

- Turpināju vadīt Rīgas  profesionālo kamerkori Ave Sol un Vidzemes kamerorķestri. 

- Kora diriģēšanas studiju kursu docēju studentiem Jānim Rožkalnam, Aivim Greteram, 

Vitālijam Stankēvičam, Kristiānai Krievai, Ingai Akmenei, Gerdai Griķei, Madarai Bokai, 

Jurģim Cābulim. Jurģis ļoti veiksmīgi piedalījās Starptautiskajā Jāzepa  Vītola kordiriģentu 

konkursā, kurā ieguva 3.vietu un Vroclavā, kur ieguva speciālu balvu - iespēju ar 

profesionālo Vroclavas kamerkori iestudēt un atskaņot koncertā veselu programmu pēc paša 

izvēles. Ar Vroclavas kori  Jurģis iestudēs arī programmu uz Ziemassvētkiem šo gad. 

I.Akmene, V.Stankevičs -  pabeidza Mūzikas akadēmiju. Aivis Greters -  mācās Stokholmas 

Karaliskajā mūzikas akadēmijā Erasmus ietvaros. Laima Lediņa mācījās Milānas mūzikas 

akadēmijā Erasmus programmas ietvaros. 

Šobrīd Erasmus ietvaros pie manis mācās Baltkrievijas mūzikas akadēmijas studente Kristīne 

Neverro. 

2014.gada mākslinieciskās aktivitātes:  

- Latvijas Nacionālajā operā diriģēju koncertus -  24.septembrī Latvijas Gāzes balvas 

pasniegšanas ceremonijā. 

Izrādes: 

- Seviļas bārdzinis 24.08., 12.11., 

- Figaro Kāzas 14.08.,24.08., 03.09.,30.09.,05.11.,0.12. 

Koncerti: 

- Mesija 9.10.,13.11.15.11. Ventspilī,  

- Viļņas kongresu namā Modernās mūzikas festivālā Gaida diriģēju koncertu ar Viļņas 

akadēmisko simfonisko orķestri 31.10. 

Ar Vidzemes kamerorķestri koncerti: 

- Dzintaros 23.08.,Jaunpiebalgā 05.10.,18.11. divi koncerti Kongresu namā Rīgā, 

- 19.11. Meža skolā Cēsīs,19.12. Ziemassvētku oratorija Rīgā Universitātes Aulā, 

- 3 Koncerti Ķīpsalas koncertzālē,25.12.,26.12., 

- 28.12. koncerts Vidzemes koncertzālē 

Ar kamerkori Ave Sol 

- 15.08. Vērmanes dārzā Rīgā., 

- 19.10. Ave Sol koncertzālē Rihardam Štrausam 150. 

- 18.11. Rīgā, 30.11. Pēterbaznīcā , kamerkoris Ave Sol piedalījās visās Mesijas izrādēs operā 

un Ventspilī un dziedāja arī Ziemassvētku oratoriju. 

- 17.08.-21.08. atrados žūrijas sastāvā Starptautiskajā koru konkursā Ungārijā. 

- 24.10. vadīju meistarklasi ar Riharda Dubras mūziku Latvijas jaunajiem kordiriģentiem. 

2015.gada mākslinieciskās aktivitātes:  

Operā: 

- Sezonas atklāšanas koncerts 05.09. 

- Figaro kāzas 25.01.,11.03.,23.05.,03.10. 

- Mesija  04.03.8.04. 

- Putnu opera 18.09.,19.09.,24.10. 

- Seviļas Bārdzinis  29.03.28.05.05.09., 
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- Ave Sol jauna CD Ieraksts , koncerti 

- Mesija operā, 

-  Lielās piektdienas koncerts Sv.Jāņa baznīcā ar Pūtēju orķestri Rīga 

- 05.04. Lieldienu koncerts Sv. Pētera baznīcā 

- 4.05. Neatkarības deklarācijai veltīts jauno latviešu komponistu jaundarbu koncerts kopā ar 

Liepājas simfonisko orķestri un solistiem Lielajā ģildē, 

Koncerti: 

- 13.06. koncerts Gorā, pieminot Imantu Kokaru, 

- 25.06. Universitātes aulā koncerts Ziemeļvalstu dziesmu svētku ietvaros, 

- 21.08. Pētera baznīcā festivālā Dominante, 

- 31.01. Vienības zālē Daugavpilī, 

- 6.02. Vidzemes koncertzālē, 

- 15.05. Medicīnas akadēmijas aulā, 

- 29.05. Cēsīs,  

- 11.07. Sv. Jāņa baznīcā Cēsis 

- 18.07. Saulkrastos 

- 26.07. Cēsīs 

Strādāju starptautiskās žūrijas sastāvā Jāzepa Vītola vokālistu konkursā Rīgā jūnijā 
 

Lektora Mārtiņa Klišāna radošā darbība 

2014.gads 

- Marts - Starptautiskais koru konkurss “Canta ne primavera”, Malaga, Spānija, žūrijas 

komisijas loceklis, 

- organizētājs – Musica Mundi 

Koncerti: 

- Ceturtdiena, 1. maijs pl. 18:00, Rīga, Lielā ģilde, 

- Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas koncerts - 

piedalās: Rīgas Doma zēnu koris /koris/, RDKS meiteņu koris /koris/, Inga Šļubovska 

/solists/,  Sinfonietta Rīga /orķestris/, Mārtiņš Klišāns /diriģents/, 

- Piektdiena, 6. jūnijs pl. 20:00, Rīga, Spīķeru koncertzāle, Rīgas festivāls. Krists Auznieks,  

kameropera "Saules vējš" , 

- Festivāls: Rīgas Festivāls 

piedalās: Framest /vokālā grupa/, Zane Kreicberga /režisore/, Mārtiņš Klišāns 

/mākslinieciskais vadītājs un diriģents/, Mārtiņš Circenis /basklarnete/, Artūrs Noviks 

/akordeons/, Jānis Stafeckis /kontrabass/, Ivo Krūskops /perkusionists/, Virdžīnija Laube 

/sitaminstrumenti/, Ineta Sipunova /videomākslinieks/, Uģis Ezerietis /gaismas 

vizualizācijas/, Kārlis Auziņš /skaņu režisors/ 

- maijs-jūlijs - Rīgas Doma zēnu kora dalība un solo koncerti Starptautiskajā zēnu koru 

festivālā Hradec Kralove, Čehijā 

VIII Pasaules koru olimpiāde: 

- Atklāšanas koncerts 

- Garīgās mūzikas koncerts Vec.Sv.Ģertrūdes baznīcā 

- Koncerts Mežaparkā 

- augusts-septembris - Rīgas Doma zēnu kora sagatavošana A. Maskata operas “Valentīna” 

uzvedumam LNO, 

Koncerti: 

-18. novembris pl. 17:30, Kuldīgas kultūras centrs, Valsts svētku koncerts Kuldīgā 

(Kurzeme) 

Piedalās: Oskars Petrauskis /saksofons/, Raimonds Petrauskis /klavieres/, Rīgas Doma zēnu 

koris /koris/, Mārtiņš Klišāns /diriģents/, Elīna Bērtiņa /klavieres/, Jānis Āmanis /koncerta 

vadītājs/ 

- 29. decembris pl. 19:00, Rīga, Torņakalna baznīca, Eiropas Ziemassvētki. J.S.Bahs 

"Ziemassvētku oratorija" (fragmenti), 
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- Festivāls: Eiropas Ziemassvētki 

Piedalās: Sinfonietta Rīga, Rīgas Doma zēnu koris /koris/, Mārtiņš Klišāns /diriģents/, Zanda 

Švēde /mecosoprāns/, Mati Turi /tenors/, Pauls Putniņš /bass/, Elīna Šimkus /soprāns/, Ilze 

Reine /pozitīvs/ 

- 30. decembris pl. 19:00, Rīga, Torņakalna baznīca, Eiropas Ziemassvētki. J.S.Bahs 

"Ziemassvētku oratorija" (fragmenti), 

- Festivāls: Eiropas Ziemassvētki 

Piedalās: Sinfonietta Rīga, Rīgas Doma zēnu koris /koris/, Mārtiņš Klišāns /diriģents/, Zanda 

Švēde /mecosoprāns/, Mati Turi /tenors/, Pauls Putniņš /bass/, Elīna Šimkus /soprāns/, Ilze 

Reine /pozitīvs/ 

2015. gads 

- 21. janvāris – Rīgas Doma zēnu kora koncerts Viļņā, sadarbībā ar Latvijas Republikas 

vēstniecību Lietuvā, 

- 29. janvāris – Latvijas Republikas prezidentūras ES paplašināšanas koncerts Helsinkos, 

sadarbībā ar LR vēstniecību Somijā, 

- 22. maijs – Rīgas Doma zēnu kora, orķestra Sinfonietta, solistes Ingas Šļubovskas, 

diriģents Mārtiņš Klišāns koncerts atjaunotajā Dzintaru koncertzālē, 

- 13. jūnijā – Latvijas diriģentu kora koncerts koncertzālē GORS (koncerts veltīts Imantam 

Kokaram), mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns, 

- 25. jūnijā – Imantam Kokaram veltīts koncerts LU Aulā, mākslinieciskais vadītājs  

Mārtiņš Klišāns. 
 

emerit.prof. Jura Kļaviņa radošā darbība 

Māksliniecisko darbību ir saistījis ar LU absolventu kori "JUBILATE"un Ikšķiles sieviešu 

vokālo ansambli un vīru ansambli'. 

Koris "JUBILATE" 2014-2015 sezonā sniedzis lielākus un mazākus koncertus 16 reizes. 

2014.gadā 

27.09. , LU jubilejas sakarā Doma katedrālē, 1.12 .- Adventes koncerts un 21.12. Ziemsvētku 

koncerti Ikšķiles baznīcā. 

2015.gadā Koncerti: 

18.01. -Ansambļu koncerts Aizkrauklē' 

13.02. - Amatierkolektīvu festivāls Ikšķilē 

11.03. - Diriģentam R.Zuikam veļtīts koncerts 

14.03. - Ansambļu salidojums Ādažos. 

21.03. - Ansambļu skate Birzgalē. 

26.03. - Latvijas tirdzniecības kameras pasūtītais koncerts RLB zālē. 

15.04, - Koncerts Rainim un Aspāzijai LU aulā. 

03.05. - Dalība T.Reitera jubilejas koncertā LNO zālē. 

10.05. - LU organizēts koncerts Vērmaņdārzā. 

16.05. - Ģimenes dienai veltītais koncerts Ikšķiles brīvdabas estrādē. 

09.06 līdz16.06 - 4 koncerti Bratislavā un Vīnē-kantāte "Dievs,Tava zeme deg" 

Darbs žūrijās 

03.03.-04.03. - Mūz. vidusskolu kordiriģentu nodaļu republikāniskās skates. 

25.04.- Koru skates Koknesē. 

26.04. - Koru skates žūrija Ogrē. 

27.05. - VE komisija Jelgavas mūzikas koledžā. 

 

Orķestra diriģēšanas katedra  

Docenta Mārtiņa Ozoliņa mākslinieciskā un radošā darbība 

LNOB galvenais diriģents 

Jauniestudējumi  2014/2015 LNO 

- Dž.Verdi opera Rigoletto 

- S.Prokofjevs balets Romeo un Džuljeta 
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- Vecgada koncerti 

- Dž.Pučīni opera Manona Lesko 

- Rīgas operfestivāla Galā concerts 

- Izrādes Rīgas operfestivālā 

Izrādes 2014/2015sezonā 

Operas: 

- S.Prokofjevs Mīla uz trim apelsīniem 

- Dž.Verdi Nabuco, Aīda, Rigoletto 

- Ž.Bizē Karmena 

- Dž.Pūčīni Madama Butterfly, Manona Lesko 

Baleti: 

- P.Čaikovskis Gulbju ezers, Riekstkodis 

- S.Prokofjevs Romeo un Džuljeta 

- J.Karlsons Karlsons lido 

Koncerti 

- 21.septembris - Pūtēju orķestra Rīga sezonas atklāšanas koncerts LNB Ziedoņa zālē 

- 24.septembris -  Koncerts-Latvijas Gāzes gada balva operai 2014 

- 2.oktobris -  Koncerts ar Lietuvas Valsts simfonisko orķestri, E.Grīgs Vijoļkoncerts h moll 

(Soliste Liana Isakadze), G.Mālers 1.simfonija 

- 1.decembris -  Koncerts Jāņa baznīcā ar PO Rīga un kamerkori Ave sol 

- 24.janvāris Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts ar LNSO, J.Mediņš - Prologs no 

op.Uguns un nakts,  A.Maskats - 3 Aspazijas dzejoļi orķestrim(pirmatskaņojums), J.Karlsons 

-baleta Sidraba šķidrauts fragmenti, 

- 6.februāris - Koncerts Kančelli un gruzīnu mēmais kino ar LNSO, G.Kančelli - 5.simfonija,  

D.Šostakovičs - 9.simfonija, 

- 8.maijs - Koncerts Jāņa baznīcā ar Orķestri Rīga un kamerkori Ave sol, K.Dženkinss - 

Messa mieram, 

- 29.maijs -  Koncerts Cēsu koncertzālē ar LNO orķestri un solistiem, 

- 14.jūnijs -  Koncerts Domā ar orķestri Rīga, Ē.Vitekrs - Lux aurumque, K.Hussa - Mūzika 

Prāgai,  F.Tičelli Enģeļi arhitektūrā, 

- 4.jūlijs  - Ogres Opermūzikas koncerts 

Darbs žūrijās 

Oktobris-novembris 

Darbs 5.starptautiskā J.Vītola kordiriģentu konkursa  

Jūnijs-Operas gada balva 

Studējošo sasniegumi: 

G.Kuzma –Galvenā diriģenta asistents LNSO 

R.Lapa-LSO diriģenta asistents 
 

asoc. profesora Jāņa Puriņa mākslinieciskās aktivitātes 

JVLMA orķestra prakses vadītājs 
 

2014.gads 

- 9.- 10.oktobris diriģēšanas meistarklases, lekcija – meistarklase par latviešu pūtēju orķestru 

attīstību Latvijā, latviešu komponistu skaņdarbiem pūtēju orķestriem Baltkrievijas Valsts 

kultūras un mākslas universitātē, 

- 18.-19. oktobris - VI Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju forums, 

lekcija Džonam Filipam Sūzam (John Philip Sousa- 160, 

- 17.- 20. decembris - 68. Starptautiskās Mid West Clinic (meistarklases, koncerti, izzstāde) 

Čikāgā apmeklējums, sertifikāts, 

2015.gads 

- 23. – 25. Janvāris – XX Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkursa žūrijas priekšsēdētājs, Rīga, 
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- 18.- 21. februāris  –   Sera Džordža Solti diriģentu konkursa apmeklējums Frankfurtē 

(Vācija), 

- 13. – 15. marts – Somijas pūtēju orķestru asociācijas konferences apmeklējums, 

- 29.marts – dalība Latvijas pūtēju orķestru konkursā Cēsīs kā Latvijas Universitātes pūtēju 

orķestra mākslinieciskais vadītājs - augstākajā grupā ir ieguvis augstāko punktu novērtējumu 

un pirmo vietu,  

- 15.- 17. maijs – dalība starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā ar Latvijas Universitātes 

pūtēju orķestri - iegūta II vieta, 

- 23. Jūnijs – koncerts Briseles koncertzālē Flagey, ar Latvijas Universitātes pūtēju orķestri 

tika atskaņota latviešu komponistu  mūziku,  

- 29.- 31. Jūlijs – dalība starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā Austrijā, Latvijas Jauniešu 

pūtēju orķestris iegūst I vietu un Zelta kausu, kā arī koncertē Golden Hall, Wiener 

Musikferein, atskaņojot latviešu komponistu mūziku 

Pūtēju orķestra diriģēšanas klases studentu darbība: 

Viesturs Galenieks – darbs ar Rīgas 6. vidusskolas jauniešu pūtēju orķestri 

Kaspars Puikevis – Puikevskis  - darbs ar Latvijas Zemessaardzes pūtēju orķestri 

2015. gada 26. Aprīlī – Pūtēju orķestru diena JVLMA – diriģē jaunie diriģenti:  

Uva Kalniņa, II kurss  - Siguldas pagasta pūēju orķestris 

Kaspars Puikevis – Puikevskis  - Inčukalna mūzikas skolas pūtēju orķestris 

Māra Zandersone  - Latvijas Universitātes pūtēju orķestris 

Viesturs Galenieks – NBS pūtēju orķestris 
 

Asoc. profesora A.Vecumnieka darbība 

Diriģenta darbība: 

Orķestris Koncerts Programma 

Baku VKO Baku filharmonijas 

kamermūzikas un ērģeļu 

zāle 

2014. gada 21. septembrī 

pl. 19.00 

Dž. B. Pergolēzi. Stabat mater (Farida Mammedova & 

Ilhams Nazarovs) 

F. Amirovs. Simfonija Nizami 

F. Pulenks. Koncerts ērģelēm un timpāniem ar orķestri 

(Natevan Ulijeva & Ukals Mammenhans) 

LNSO Bērnu koncerts LeNeSons 

saklausa to, kā nemaz nav 

04.10.14. 

pl.11.00 & 14.00 

Lielā Ģilde 

M. Musorgskis – M. Ravels. Izstādes gleznas 

Liepājas SO Bērnu koncerts 

Zaļā pasaka 

21.10.14. pl. 10.00, 11.30, 

13.00 

Graudu ielā 50 

S. Mence, P. Buravickis, A. Tumševica, E. Vecumniece, L. 

Gustovska, J. Bērziņa, I. Klingenberga, Ē. Ešenvalds – 

Imants Ziedonis. Zaļā pasaka (teicējs E. Dreiblats) 

Liepājas SO Bērnu koncerts 

Zaļā pasaka 

22.10.14. pl. 10.00, 11.30, 

13.00 

Graudu ielā 50 

S. Mence, P. Buravickis, A. Tumševica, E. Vecumniece, L. 

Gustovska, J. Bērziņa, I. Klingenberga, Ē. Ešenvalds – 

Imants Ziedonis. Zaļā pasaka (teicējs E. Dreiblats) 

Liepājas SO Bērnu koncerts 

Zaļā pasaka 

23.10.14. pl. 13.00 

Ventspils, Jūras vārti 

S. Mence, P. Buravickis, A. Tumševica, E. Vecumniece, L. 

Gustovska, J. Bērziņa, I. Klingenberga, Ē. Ešenvalds – 

Imants Ziedonis. Zaļā pasaka (teicējs E. Dreiblats) 

Liepājas SO Bērnu koncerts 

Zaļā pasaka 

24.10.14. pl. 11.30 

Priekules s / h  

S. Mence, P. Buravickis, A. Tumševica, E. Vecumniece, L. 

Gustovska, J. Bērziņa, I. Klingenberga, Ē. Ešenvalds – 

Imants Ziedonis. Zaļā pasaka (teicējs E. Dreiblats) 

Liepājas SO Bērnu koncerts 

Zaļā pasaka 

S. Mence, P. Buravickis, A. Tumševica, E. Vecumniece, L. 

Gustovska, J. Bērziņa, I. Klingenberga, Ē. Ešenvalds – 
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23.10.14. pl. 13.00 & 

15.00 

Rundāles pils Baltā zāle 

Imants Ziedonis. Zaļā pasaka (teicējs E. Dreiblats) 

LNSO Bērnu koncerts LeNeSons 

lasa aizvērtām acīm 

22.11.14. 

pl.11.00 & 14.00 

Lielā Ģilde 

R.Kalsons 4.simfonija Jauni sapņi no vecām pasakām 

Milzis 

Laimes māte 

Velnu riņķu dancis 

P.Plakidis. Simfoniskā pasaka Nelokāmais alvas zaldātiņš 

LNSO 

kameransamblis 

Izstādes Art Forte 

atklāšanas koncerts 

Dzelzceļa muzejs 

24.11.14. pl. 18.00 

A. Čaikovckis. Kamersimfonija Priekšnojautas. Atvadas no 

XX gs. (Предчуствие. Прощание с ХХ веком) 

JVLMA SO JVLMA Gada balvas 

2014 pasniegšanas un 

JVLMA 95. dzimšanas 

dienas koncerts 

10.01.15. pl. 17.00 

JVLMA LZ 

N. Gothems. Paradis in Peri (solists Dāvis Jurka @ DJ 

Monsta) 

G. Forē. Elēģija kontrabasam ar orēkstri a moll,. Op. 24 

(solists Matīss Eisaks) 

E. Skuķe. Tramvajs stīgu orķestrim 

L. Garūta. Kantāte Pavasara vējos 

LNSO Bērnu koncerts  

LeNeSOns ierauga skaņu 

21.02.15. 

pl.11.00 & 14.00 

Lielā Ģilde 

M. Ravēls. Svīta Zosmāmiņas pasakas 

K.Sensānss. Simfoniskā poēma Nāves deja 

P. Dikā. Simfonisks skerco Burvja māceklis 

Orķestris Koncerts Programma 

LNSO Bērnu koncerts  

LeNeSOns ierauga skaņu 

22.02.15. 

pl.12.00 

Vidzemes koncertzāle 

Cēsis 

M. Ravēls. Svīta Zosmāmiņas pasakas 

K.Sensānss. Simfoniskā poēma Nāves deja 

P. Dikā. Simfonisks skerco Burvja māceklis 

Liepājas SO Iztādes gleznas 

Liepājas LB 

27.02.15. pl. 19.00 

A. Arutjunjans. Koncerts trompetei ar orķestri (Jānis 

Ivuškāns) 

A. Ļadovs. Pasakaina glezna Apburtais ezers 

A. Čaikovskis. Simfoniska glezna Tamerlāna kauja 

M. Musorgskis – M. Ravels. Izstādes gleznas 

JVLMA SO Romantiskā klasika 

JVLMA LZ 

18.03.2015. pl. 18.00 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koriolāns c moll, op. 62 

F. Pulenks. Koncerts divām klavierēm ar orķestri d moll 

(solisti N. un A. Vīksnes) 

P. Čaikovskis. Piektā simfonija e moll, op. 64 

JVLMA SO Romantiskā klasika 

Daugavpils LB zālē 

19.03.2015. pl. 18.00 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koriolāns c moll, op. 62 

F. Pulenks. Koncerts divām klavierēm ar orķestri d moll 

(solisti N. un A. Vīksnes) 

P. Čaikovskis. Piektā simfonija e moll, op. 64 

JVLMA SO Romantiskā klasika 

Lietuvas MTA (Viļņa) 

21.03.2015. pl. 18.00 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koriolāns c moll, op. 62 

F. Pulenks. Koncerts divām klavierēm ar orķestri d moll 

(solisti N. un A. Vīksnes) 

P. Čaikovskis. Piektā simfonija e moll, op. 64 

E. Dārziņš. Melanholiskais valsis 

Tbilisī MA SO 05.04.2015. pl. 19.00 

Tbilisi Mūzikas 

akadēmijas LZ 

V. A. Mocarts. Uvertīra operai Figaro kāzas 

V. A. Mocarts. Koncerts klarnetei ar orķestri A Dur (solists 

Nodars Bitsadze) 

A. Dvoržāks. Devitā simfonija e moll No jaunās pasaules, 

op. 95 

EDMVS EDMVS 70. gadu 

jubilejas koncerts 

18.04.2015. pl. 17.00 

Lielā Ģilde 

J. Štrauss. Uvertīra operetei Sikspārnis 

P. Čaikovskis. Variācijas par rokoko tēmu čellam ar 

orķestri (soliste Beatrise Silvija Blauberga) 

Dž. Gēršvins. Fantāzija par operas Porgijs un Besa tēmām 
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trombonam ar orķestri (solists Kristiāns Vilhelms Logins) 

M. Vaksmans. Fantāzija par Ž. Bizē operas Karmena 

tēmām vijolei ar orķestri (solists Daniils Bulajevs) 

F. Lists. Pirmais koncerts klavierēm ar orķestri Es Dur 

(soliste Viktorija Martiņuka) 

E. Dārziņš. Melanholiskais valsis 

LNSO Koncerts jauniešiem 18+ 

Melnais starp baltajiem 

23.04.2015. pl. 19.00 

Lielā Ģilde 

A. Dvoržāks. Devitā simfonija e moll No jaunās pasaules, 

op. 95 (kopā ar Goran GORA) 

LNSO Dvoržāka simfonija No 

jaunās pasaules 

24.04.2015. pl. 19.00 

Lielā Ģilde 

Z. Kodājs. Galāntas ciema dejas 

P. Plakidis. Sasaukšanās solistu grupai un simfoniskajam 

orķestrim (solisti A. Toča, D. Krenberga, E. Upatnieks, G. 

Kuzma, A. Šults 

A. Dvoržāks. Devitā simfonija e moll No jaunās pasaules, 

op. 95 

A. Dvoržāks. Slāvu deja g moll op. 46. Nr. 8 

Omskas 

akadēmiskais 

simfoniskais 

orķestris 

(OASO) 

Танго Рижского залива 

30.04.2015. pl. 19.00 

Omskas filharmonijas 

koncertzāle 

Юрис Карлсонс (*1948)  

Музыка для симфонического оркестра 1945 

(Посвещение окончанию Второй мировой войны)  

Георг Пелецис (*1947)  

Астор Пьяцолла, Оскар строк и я или Buena Riga для 

скрипки и струнного оркестра 

Юрис Карлсонс (*1948) 

Сид /El Cid/. Танцы жизни и смерти для 

симфонического оркестра 

Андрис Вецумниекс (*1964) 

Танго С грустью (по мотивам Саши Влади) для 

акордеона и симфонического оркестра  

Янис Ивановс (1906-1983) 

Танго из фильма Сын рыбака для симфонического 

оркестра 

Ромуальд Калсонс (*1936) 

Tанго из фильма Это опасная дверь на балкон для 

симфонического оркестра 

Маргер Заринь (1910-1993) 

Танго из фильма У богатой госпожи для 

симфонического оркестра 

Артур Маскатс (*1957) 

Танго для симфонического оркестра 

Емиль Дарзинь (1875-1910) 

Меланхолический вальс для симфонического оркестра 

LUPO 7. jūnija Dzimšanas 

dienas koncerts 

08.06.2015. JVLMA LZ 

K. Baltruševiča. Prelūdija un fūga pūtēju orķestrim 

ISCMSWP SO Internationale 

Sommerakademie 

Collegium Musicum Schloss 

Weissenstein in 

Pommersfelden festivāls 

07.08.2015. pl. 18.00 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koreolāns c moll, op. 62 

K. M. Vēbers. Pirmais koncerts klarnetei ar orķestri f moll, 

op. 73 (Solists Matteo Mastromarino) 

R. Šūmanis. Trešā simfonija Es Dur Reinas, op.97 

ISCMSWP SO Internationale 

Sommerakademie 

Collegium Musicum Schloss 

Weissenstein in 

Pommersfelden festivāls 

08.08.2015. pl. 16.00 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koreolāns c moll, op. 62 

R. Šūmanis. Trešā simfonija Es Dur Reinas, op.97 

V. A. Mocarts. Koncerts divām klavierēm ar orķestri Es 

Dur, KV 365 (316a). Solisti Deniss un Vladislavs Kožuhini 

ISCMSWP SO Internationale L. van Bēthovens. Uvertīra Koreolāns c moll, op. 62 
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Sommerakademie 

Collegium Musicum Schloss 

Weissenstein in 

Pommersfelden festivāls 

Open Air koncerts 

08.08.2015. pl. 20.30 

K. M. Vēbers. Pirmais koncerts klarnetei ar orķestri f moll, 

op. 73 (Solists Matteo Mastromarino) 

Johans Štrauss II. Keiserwalzer, op. 437 

Johans Štrauss II. Piziicato polka 

Johans Štrauss I. Radecka maršs 

ISCMSWP SO Internationale 

Sommerakademie 

Collegium Musicum Schloss 

Weissenstein in 

Pommersfelden festivāls 

09.08.2015. pl. 16.00 

V. A. Mocarts. Koncerts divām klavierēm ar orķestri Es 

Dur, KV 365 (316a). (Solisti Deniss un Vladislavs 

Kožuhini) 

L. van Bēthovens. Uvertīra Koreolāns c moll, op. 62 

R. Šūmanis. Trešā simfonija Es Dur Reinas, op.97 

Svarīgākā diriģenta darbība: 

Koncerti ar: 

 Internationale Sommerakademie Collegium Musicum Schloss Weissenstein in 

Pommersfelden SO 03.-09.08.2015. 

 Koncerts Tbilisi Valsts konservatorijā (2015. gada 5. aprīlis) 

 Koncerts Omskas filharmonijas koncertzālē (2015. gada 30. aprīlis) 

 Koncerts ar Liepājas SO (2015. gada 27. februāris) 

 Koncerts ar LNSO (2015. gada 24. aprīlis) 

PEDAGOĢISKĀ UN IZGLĪTOJOŠĀ DARBĪBA 

Absolventi: 

 Profesionālā maģistra studiju programma Mūzika apakšprogramma Diriģēšana 

specializācija Simfoniskā orķestra diriģēšana Kārlis Kundrāts 

Maģistra darbu vadība: 

 Kārlis Kundrāts (JVLMA profesionālā maģistra studiju programma Mūzika, apakšprogramma 

Simfoniskā orķestra diriģēšana); 2015 

Tēma: Personība un simboli Pētera Vaska 2.simfonijā. 

LEKCIJU UN SEMINĀRU VADĪBA / STUDIJU KURSU SKAITS/ 

 Speciālo studiju kursu vadība profesionālajās bakalaura un maģistra studiju programmās  

o Diriģēšanas katedras Simfoniskā orķestra diriģēšanas klasē / Orķestra 

diriģēšanas katedrā 

PIEDALĪŠANĀS AR REFERĀTIEM AKADĒMISKAJĀS KONFERENCĒS, KVALIFIKĀCIJAS 

CELŠANAS UN TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSOS  
o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. F. Lista Otrā 

klavierkoncerta interpretācija (2015) 

o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. E. Grīga koncerta 

klavierēm ar orķestri interpretācija (2015) 

o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. S. Prokofjeva 

Pirmā koncerta klavierēm ar orķestri interpretācija (2015) 

LEKCIJU LASĪŠANA ĀRVALSTU AUGSTSKOLĀS 

Lekcija Zeitgenössische Musik in Lettland festivāla Klangzeit ietvraos; UdK Berlin (Vācija). 

2015 gada 15. aprīlis 

MEISTARKLAŠU VADĪŠANA 

 Koncerts un meistarklases Tbilisi Valsts konservatorijā (2015. gada 5. aprīlis) 

STUDĒJOŠO UN ABSOLVENTU AKTIVITĀTES, RADOŠĀ UN MĀKSLINIECISKĀ DARBĪBA 

 Jānis Stafeckis – Rēzeknes kamerorķestra diriģents 

 Kārlis Kundrāts – uzaicināts koncertam ar LNSO 

MEISTARKLASES UN PROFESIONĀLĀ PILNVEIDES LATVIJAS UN PARTNERU AUGSTSKOLĀS 

 Universitat die Kunste –UdK (Berlīnes Mākslu universitāte) (Berlīne, Vācija) 
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EKSPERTA DARBĪBA ŽŪRIJĀS (KONCERTI, KONKURSI, SKATES, FESTIVĀLI U.TML.) 

NACIONĀLAJĀ LĪMENĪ 

 VSIA Latvijas koncerti kamermūzikas padomes eksperts 

 Lielās Mūzikas balvas žūrijas komisijas loceklis, priekšsēdētājs 

 Galantes fonda rīkotā konkursa Ineses Galantes talanti žūrijas komisijas loceklis 

 LTV akadēmiskās mūzikas konkursa Radīti mūzikai žūrijas komisijas loceklis 

 Latvijas Himnas konkursa žūrijas komisijas loceklis 

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

 JVLMA orķestra padomes loceklis 

AUGSTSKOLAS, KATEDRAS VAI KLASES VADĪBA 

 JVLMA Orķestra diriģēšanas katedras Simfoniskā orķestra klases vadītājs  

LATVIJAS PROFESIONĀLO NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU VADĪBA VAI LĪDZDALĪBA TO 

DARBĪBĀ 

 Orķestra Sinfonia Concertante mākslinieciskais vadītājs  

OFICIĀLI APSTIPRINĀTS VALSTS, PAŠVALDĪBU UN CITU JURIDISKO VAI FIZISKO PERSONU 

DIBINĀTO UZŅĒMĒJSABIEDRĪBU KONSULTANTS 

 LNSO stratēģiskās attīstības padomes loceklis  

 LNSO izglītojošo programmu mākslinieciskais vadītājs 

STARPTAUTISKI FINANSĒTU MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES, KULTŪRAS PROJEKTU UN 

PROGRAMMU VADĪBA VAI LĪDZDALĪBA TO ĪSTENOŠANĀ 

 VKKF projektu vadība (regulāri kopš 2001. gada) 

o Meistari un Mācekļi 

o Orķestra Sinfonia Concertante koncerti 

o JVLMA SO koncerti 

CITAS ORGANIZATORISKĀS AKTIVITĀTES 

 JVLMA Atvērto durvju dienas 

 JVLMA kompozīcijas nodaļas studentu jaundarbu pirmatskaņojumu iniciēšana 

koncertam LeNeSoNa olimpiāde 2014. gada 1. februārī (A. Peguševs, A. 

Aleksandravičus) 

 JVLMA diriģēšanas nodaļas studentu mācību prakses nodrošināšana ar kamerorķestri 

Sinfonia Concertante 

STUDĒJOŠO PAPILDUS PRAKSES NODROŠINĀŠANA 

 JVLMA studentu un mūzikas skolu audzēkņu koncertprakses nodrošināšanā ar LNSO 

Bērnu izglītojošo programmu cikla ietvaros 

APBALVOJUMI 

 JVLMA un Sweedbank Gada balvas labākajam pedagogam nominants 
 

VOKĀLĀ KATEDRA 

Vairāki vokālās katedras docētāji paralēli darbam akadēmijā strādā LNOB, kur ir vadošo lomu 

izpildītāji (A.Goba, K.Gailīte, A.Rūrāne, K.Norvelis).  A.Jankava aktīvi iesaistās koncertdabībā. 

       Visi docētāji apmeklē JVLMA notiekošās meistarklases. A.Goba vadīja meistarklasi 

akadēmiskajā dziedāšanā Lietuvas Mūzikas akadēmijā,  A.Jankava vadīja meistarklasi 

akadēmiskajā dziedāšanā vasaras nometnē Siguldā, 2014.gada septembrī piedalījās Eiropas 

augstskolu kamerdziedāšanas pasniedzēju sanāksmē, kas notika Berlīnes Mākslas un mūzikas 

augstkolā, sadarbojās ar Hāgas mūzikas augstskolas pasniedzēju Gerdu van Zelm, kopā strādājot 

gan ar JVLMA studentiem, gan Hāgas augstskolas studentiem. Starptautiskā Leonardo da Vinči 

projekta LeoSings ietvaros A.Jankava piedalījās projekta posmā Tūrā, Francijā. Eiropas vokālo 

pedagogu kongresam EROVOX2015 A.Jankava bija  darba grupas un organizētāju vadītāja. 
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Ciešā sadarbībā ar Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācijas valdi, kurā darbojas arī Z.Krīgere, 

A.Goba, L.Greidāne un K.Gailīte un EVTA valdi izdevās spilgts un saturīgs trīs dienu pasākums 

ar vairāk kā 200 dalībniekiem un nepilniem 40 lektoriem no Latvijas un dažādām Eiropas 

valstīm, arī ASV un Dienvidāfrikas republikas, kopumā 23 valstīm. 

       Vokālā katedra iesaistījās J.Vītola Starptautiskā vokālistu konkursa organizēšanā un studentu 

sagatavošanā. 

        Pedagogi tiek aicināti piedalīties konkursu žūrijas darbā (Z.Krīgere – J.Vītola 

Starptautiskajā konkursā, A.Goba – Alf.Kalniņa vokālistu konkursā Cēsīs, A.Jankava - Talsu 

starptautiskajā bērnu un jauniešu vokālistu konkursā) 

        Z.Krīgere un A.Jankava piedalījās LR Izglītības ministrijas akreditācijas komisijas darbā.  

        Z.Krīgere, A.Goba un A.Jankava papildināja zināšanas, vērojot izcilas pedagoģes 

Margaretas Honigas meistarklases Vācijā. 

       Z.Krīgere ieguva zinātņu doktora grādu mūzikas pedagoģijā, aizstāvot promocijas darbu. 

A.Jankava apmeklēja Liedforum Lietuvā, kur tikās ar dažādu valstu kamerdziedāšanas 

pasniedzējiem. 

       A.Goba, Z.Krīgere jūnija mēnesī bija DE komisijas sastāvā, kas vērtēja Latvijas Mūzikas 

vidusskolu eksaminācijas procesu un audzēkņu sniegumu. 
 

MŪZIKAS SKOLOTĀJU KATEDRA 

Mūzikas skolotāju katedras docētāju zinātniskais, pedagoģiskais , 

organizatoriskais un radošais darbs.  

Docente Dr. paed. Ilze Vilde 

Zinātniskā darbība:  

 zinātniskā raksta „Mūzikas mācības sākumskolā darbības pieejas skatījumā” izstrāde 

ATEE konferencei un “Solfedžēšanas prasmju attīstīšanas galvenie priekšnoteikumi” 

EAS konferencei; 

    Pedagoģiskais darbs:  

 docente zinātniski pedagoģisko darbību aprobē Rīgas Doma kora skolā solfedžo un 

mūzikas literatūras nodarbībās, kā arī vada JVLMA Mūzikas skolotāju studentu 

pedagoģiskās prakses.  

Organizatorisjais darbs 

JVLMA Senāta locekle 
 

Asoc. profesore Dr. paed. Dace Medne 

 uzstāšanās Rēzeknes Augstskolas, Izglītības un dizaina fakultātes, Personības 

socializācijas pētījumu institūta rīkotajā Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA. 

 publikācijas un uzstāšanās sagatavošana 2015. gada LU rīkotajā ikgadējā konferencē. 
 

Lektore Irēna Nelsone 

Pedagoģiskais darbs:  

 Irēna Nelsone zinātniski pedagoģisko darbību aprobē, sadarbojoties ar Rīgas 6. 

vidusskolas skolotāju (Mūzikas skolotāju katedras absolventi) Agnesi Fjodorovu, 

nodrošina JVLMA Mūzikas skolotāju katedras studentu pedagoģiskās prakses 

norisi un, sadarbojoties ar Latvijas mūzikas skolotāju asociāciju piedalās Mūzikas 

olimpiādes organizēšanā reģionos.  

  

Lektore Dr. paed. Liene Batņa 

Pedagoģiskais darbs:  

 JVLMA mūzikas skolotāju katedras docētāja lektore Dr. paed. Liene Batņa 

zinātniski pedagoģisko darbību aprobē Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā, 

Rīgas Franču licejā, vadot mācību nodarbības un skolas korus, kā arī nodrošina 

JVLMA Mūzikas skolotāju studentu pedagoģiskās prakses darbību.  
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Mākslinieciski radošā darbība 

 2014. gada novembrī dalība Starptautiskajā koru konkursā Tolosā (Spānija) ar vokālo 

ansamblis „Luar”  

 2015. gada aprīlī koris VIA STELLA iegūst zelta kausu Starptautiskajā koru 

konkursā Veronā (Itālijā) un speciālbalvu par teicamu vokālo sniegumu. 

 2015.gada jūlijā Rīgas Franču liceja jauktais koris Mēs lidosim... XI Skolu jaunatnes 

Dziesmu un deju svētkos koru konkursa finālā iegūst III godpilno vietu.  
 

lektors Edgars Vītols 

Pedagoģiskais darbs:  

 JVLMA mūzikas skolotāju katedras docētājs lektors Mag. art. Edgars Vītols 

(šobrīd studē RPIVA doktorantūrā) zinātniski pedagoģisko darbību aprobē Rīgas 

Valsts 2. Ģimnāzijā, vadot mācību nodarbības Mūzika un jaukto kori, nodrošinot 

JVLMA Mūzikas skolotāju studentu pedagoģiskās prakses darbību.  

Mākslinieciskā darbība: 

 ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju sieviešu kori 5th 

International Choir Festival Kaunas Cantat 2015 14th – 17th of May ieguva  

1.vietu un  Grand Prix.  Piešķirts Zelta diploms sieviešu koru kategorija un Zelta 

diploms tautas mūzikas kategorijā  

 XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Noslēguma koncerta „Manā 

dziesmā Tu...” mākslinieciskais vadītājs un virsdiriģents 

 2015 gada jūlijā  XI Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos koru konkursa finālā ar 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jaukto kori izcīnīta II vieta  
 

Mūzikas skolotāju katedras docētāju metodiskais darbs:  

 Docēto studiju kursu materiālu sagatavošana: uzskate, izdales materiāli, darba 

lapas (visa akadēmiskā gada ietvaros);  

 Ikgadējā Studentu foruma plānošana un organizēšana sadarbībā ar studentiem katra 

akadēmiskā gada noslēgumā (5.06.2015.); 

 2014. oktobrī docētāju dalība tālākizglītības kursos Kocēnos,  temats „Ceļā uz 

skolēnu dziesmu svētkiem” 

 2014.g. oktobrī Lienes Batņas un Irēnas Nelsones dalība  tālākizglītības kursos 

Daugavpils novada mūzikas skolotājiem,  temats „Skolas kora vokālās pedagoģijas 

teorētiskie un praktiskie pamati un skolas kora diriģenta profesionālā darbība”  

 2015.g. februārī docētāju dalība tālākizglītības kursos Ogres novada vispārējās 

izglītības mūzikas skolotājiem, temats „Inovatīva un individuāla pieeja izglītībā darbā 

ar skolas vecuma bērniem”. 

 2015.g. martā Lienes Batņas dalība tālākizglītības kursos Salaspils Mūzikas un 

mākslas skolā ar tematu „Skolas kora diriģenta profesionālā darbība, gatavojot 

skolēnus XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”. 
 

Kompozīcijas katedra 

Docētāju zinātniskā/ mākslinieciskā/radošā biogrāfija, projektu vadība, virzieni un to 

rezultāti (par atskaites periodu)  
 

Profesors Juris Karlsons 

        2014./15. studiju gada radošā sezona bija ļoti saspringta. Pēc Liepājas simfoniskā 

orķestra rosinājuma ir uzrakstīts Koncerts orķestrim. Šī darba veidošanas process bija ļoti 

smags un paņēma arī daudzus fiziskus spēkus. Tā pirmatskaņojums notiks Liepājas jaunajā 

koncertzālē 2016.gada 2.aprīlī.  

Radošā sadarbībā ar diriģentu A.Rubiķi, režisori R.Kalniņu un LNSO veidots Raiņa un 

Aspazijas jubilejas koncerts Dzintaru koncertzālē. Tur pirmatskaņojumu piedzīvoja jauna 
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simfoniska partitūra “Jāzepa Vīzijas”. Koncertā skanēja arī Simfoniskās lappuses no baleta 

“Sidraba šķidrauts” un mūzika lugai “Jāzeps un viņa brāļi”.  

       2014. gada nogalē J.Karlsons vadīja žūriju Starptautiskajā A.Dombrovska stīdzinieku 

konkursā. 

      Aizvadītā periodā simfoniskās partitūras tika atskaņotas Omskas filharmonijas rīkotajā 

latviešu mūzikas koncertā.  

Profesors vadīja kompozīcijas meistarklases Berlīnes Mūzikas augstskolā un apmeklēja 

vairākus simfoniskos koncertus ārvalstīs. 

Asoc. prof Andris Vecumnieka mākslinieciskais, radošais un zinātniskais darbs ir ļoti 

daudzpusīgs, daudzskaitlīgs un daudzveidīgs, tāpēc katedras ziņojumā atzīmēti galvenie 

notikum. 

Komponista darbība 

 2014 Kantāte Stāsts par elektrību un ziņkārību (E. Liniņa teksts); Rīgas tetraloģijas II 

daļa (Kapitālistiskā Rīga) 

 2015 Gaismas pils fanfaras (Jāzepa Vītola vokālistu konkursa apbalvošanas mūzika) 

 2015 Sinfonia C (Pirmā Liepājas simfonija) 

Skaņdarbu atskaņojumi: 

 Kamerkoncerts klarnetei un mežragam ar stīgu orķestri (2014.11.30. Rīga). Sinfonia 

Concertante, Solisti Anna Gāgane (klarnete) & Māris Evelons, diriģents Aigars Meri 

 Koncerts divām flautām un stīgu orķestrim ar klavierēm (2014.11.30. Rīga). Solistes 

Anete Toča & Agnese Nikolovska, diriģents Valdis Butāns 

 Sentimentālā stilizācija klarnetei ar stīgu orķestri (2014.11.30. Rīga). Soliste Anna 

Gāgane, diriģents Jānis Puriņš 

 Concertino Art-i-Shok (Piektais Liepājas koncerts) (2014.11.30. Rīga). A. Egliņa, G. 

Āboltiņa, E. Endzele, Sinfonia Concertante, diriģents A. Rubiķis 

 Veltījums PO (2015.03.29.), Latvijas PO konkursa obligātais skaņdarbs 

 Tango Quasi skumjas (Parafrāze par S. Vladi tango Skumjas tēmu) 30.04.2015. Omskas 

filharmonijas zāle, Omskas akadēmiskais simfoniskais orķestris diriģents A. Vecumnieks 

 Kantāte Stāsts par elektrību un ziņkārību (E. Liniņa teksts); Rīgas tetraloģijas II daļa 

(Kapitālistiskā Rīga) 04.05.2015. Rīga LĢ, Liepājas SO, koris Ave Sol,  

Radio radioraidījumi 

 Orfeja auss 

Publikācijas presē 

2015 Mūzikas Saule – Par Omskas ceļojumu (O. Silabriedis) 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

Aizstāvēts un iegūts mākslas zinātņu doktora grāds apakšprogrammā Mūzikas teorija 

(Dr.Art) 2015. gada 11. jūnijā Latvijas Kultūras akadēmijā par tēmu Teatralitātes fenomens 

mūzikā. Jura Karlsona teātra telpa. 

 Referāts “Jura Karlsona dejas teātris. Karlsons lido…” LKA, starptautiskā konference 

Kultūras krustpunkti 2014. gada 30.-31. oktobris 

 Referāts “Tēlu personifikācija bērnu mūzikā S. Prokofjeva, P. Plakida, J. Karlsona 

skaņdarbu kontekstā” 2014. gada 19.-20. septembris; Rēzeknes Augstskola; 3. 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Māksla un mūzika kultūras diskursā 

 Referāts Jura Karlsona simfoniskās mūzikas žanra metamorfozes. Daugavpils 

Universitāte; 2015. gada 7. maijs 10. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas 

zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 

Grāmatas: 

 Vecumnieks, A (2015) Teatralitātes fenomens mūzikā. Jura Karlsona teātra telpa. 

Promocijas darba kopsavilkums. Latvijas Kultūras akadēmija 

 Vecumnieks, A. (2015) Jura Karlsona teātra telpa (Teatralitātes fenomens 

mūzikā).GlobeEdit, Saarbruecken 
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Zinātniskās publikācijas: 

 Vecumnieks, A. (2014). Tēlu personifikācijas problēma. Bērnu mūzikas personifikācijas 

specifika. Jura Karlsona bērnu mūzika. “Lauku svīta”. / Krājums Māksla un mūzika 

kultūras diskursā. 3. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes 

Augstskolas izdevniecība, Rēzekne; 157.-166. lpp. 

 Vecumnieks, A. (2015) Jura Karlsona sakrālās mūzikas teatralitāte. Zinātnisko rakstu 

krājums VII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 

Daugavpils. 

 Vecumnieks, A (2015) Teatralitātes fenomens mūzikā. Jura Karlsona teātra telpa. 

Promocijas darbs, promocijas darba kopsavilkums. Latvijas Kultūras akadēmija, Rīga 

STUDIJU KURSA VADĪBA ĀRPUS JVLMA 

 20. – 21. gs. mūzikas vēsture; LKA (Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības 

programmas Mākslas apakšprogramma Kultūras un starpkultūru studijas) 

LEKCIJAS ĀRPUS AKADĒMISKAJĀM INSTITŪCIJĀM  

 Astoņu lekciju cikls RSU / LMA Absolventu asociācijas Jaunā inteliģences akadēmijā; 

kopā ar R. Umbliju un B. Kurpnieci 

PIEDALĪŠANĀS AR REFERĀTIEM AKADĒMISKAJĀS KONFERENCĒS, KVALIFIKĀCIJAS 

CELŠANAS UN TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSOS  
o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. F. Lista 

Otrā klavierkoncerta interpretācija (2015) 

o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. E. Grīga 

koncerta klavierēm ar orķestri interpretācija (2015) 

o Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 12. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. S. 

Prokofjeva Pirmā koncerta klavierēm ar orķestri interpretācija (2015) 

LEKCIJU LASĪŠANA ĀRVALSTU AUGSTSKOLĀS 
Lekcija Zeitgenössische Musik in Lettland festivāla Klangzeit ietvraos; UdK Berlin (Vācija). 

2015 gada 15. aprīlis 

MEISTARKLAŠU VADĪŠANA 

 Koncerts un meistarklases Tbilisi Valsts konservatorijā (2015. gada 5. aprīlis) 

 Meistarklases kompozīcijā UdK Berlin, Vācija (2015. gada 15. aprīlis) 

MEISTARKLASES UN PROFESIONĀLĀ PILNVEIDES LATVIJAS UN PARTNERU AUGSTSKOLĀS 

 Latvijas Kultūras akadēmija – doktorantūras studijas; iegūts mākslas zinātņu doktora 

grāds apakšprogrammā Kultūras teorija (darbs aizstāvēts 2015. gada 11. jūnijā) 

 Universitat die Kunste –UdK (Berlīnes Mākslu universitāte) (Berlīne, Vācija) 

EKSPERTA DARBĪBA ŽŪRIJĀS (KONCERTI, KONKURSI, SKATES, FESTIVĀLI U.TML.) 

NACIONĀLAJĀ LĪMENĪ 

 VSIA Latvijas koncerti kamermūzikas padomes eksperts 

 Lielās Mūzikas balvas žūrijas komisijas loceklis, priekšsēdētājs 

 Galantes fonda rīkotā konkursa Ineses Galantes talanti žūrijas komisijas loceklis 

 LTV akadēmiskās mūzikas konkursa Radīti mūzikai žūrijas komisijas loceklis 

 Latvijas Himnas konkursa žūrijas komisijas loceklis 

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

 JVLMA Satversmes sapulces loceklis, priekšsēdētāja vietnieks 

 JVLMA akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs 

 JVLMA orķestra padomes loceklis 

 Latvijas Komponistu savienības biedrs  

 Latvijas Komponistu savienības padomes loceklis / priekšsēdētājs 

 AKKA / LLA un LAA biedrs  

 Orķestra Sinfonia Concertante mākslinieciskais vadītājs  

 Jāzepa Vītola biedrība / valdes loceklis  

 LNSO stratēģiskās attīstības padomes loceklis  
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 LNSO izglītojošo programmu mākslinieciskais vadītājs 
 

Profesore Selga Mence 

Mākslinieciski radošais darbs: 

Jaundarbi, pirmatskaņojumi: 

Schatten/Licht korim Latvija programmai Dzintara ceļš 

Simfonisks skaņdarbs orķestrim Sinfonietta Rīga koncertam Eiropas Ziemassvētki 

Klavieru kvartets RIX kvartetam 

Skaņdarbs vīru korim Dziedonis 

Skaņdarbu cikls Versijas klavieru duetam un marimbai 

Citi svarīgākie atskaņojumi 

Kora cikls Saule pina vainadziņu Koncertā Ziemeļu gaisma, Latvijas prezidentūru ES 

noslēdzot 27.04.2015. 

Simfoniskais skaņdarbs Dzīvībai Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertā 

Tūkstošbalsu simfonija 06.07.2015. 

Ieskaņojumi CD 

Dzintara ceļš 

Stihiju spēles 

Eksperta darbs žūrijās: 

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru skates žūrija 

Komponistu savienības, Alojas domes un Kompozīcijas katedras rīkotā bērnu kora dziesmu 

konkurss 

Mūzikas jaunrades konkurss IRCAM   

 Metodiskais darbs: 

Dalība visās Kompozīcijas katedras organizētajās meistarklasēs 

Dalība Kompozīcijas katedrai nepieciešamajās studiju kursu izstrādēs un aktualizācijā. 

Meistarklases vadīšana II Viskrievijas vasaras kursos Kora laboratorija 21.gadsimtā  

Gatčinā, Ļeņingradas apgabals 

Kvalifikācijas celšana ERASMUS ietvaros IRCAM rīkotajā laikmetīgās mūzikas festivālā 

Manifeste 2015 Parīzē 

Organizatoriskais darbs: 

JVLMA Profesoru padomes priekšsēdētāja 

Darbs Dziesmu svētku padomē 

Līdzdalība Komponistu savienības darbā. 

Līdzdalība jauno vokālistu konkursa Putna bērni organizatoriskajā darbā. 

Sadarbības projekta ar Pētera vaska fondu organizācija – skaņdarbu konkurss 

pūšaminstrumentam un sitaminstrumentam. 

Kompozīcijas katedras meistarklašu organizācija. 
 

Docents Rolands Kronlaks 

Skaņdarbs Lines. Interlaced čellam un elektronikai, kas izskanēja laikmetīgās mākslas centra 

KIM  organizētās izstādes Aspena, Ķemeri ietvaros, vēlāk Ērika Kiršfelda soloprogrammas 

Čells un latvieši ietvaros Spīķeru koncertzālē un Ventspilī. 

Komponēts jauns skaņdarbs  obojai un klavierēm Lauskas, sadarbībā ar JVLMA docētājiem 

Egilu Upatnieku un Agnesi Egliņu darbu atskaņos 2015. gada oktobrī.  

Februārī sadarbībā ar citām katedrām tika organizēts pirmais JVLMA mūsdienu mūzikas 

festivāls deciBels, kura ietvaros izskanēja vairāki koncerti – laikmetīgā kamermūzika ar 

kompozīcijas studentu skaņdarbiem un 20. gs. Klasiķa Džordža Kramba stīgu kvartetu Black 

Angels,  latviešu komponistu pirmatskaņojumi un citi darbi šveiciešu dueta Ums n' Jip 

izpildījumā, Etnodžeza koncerts, kas tika radīts kā džeza un etnomuzikoloģijas studentu 

sadarbības projekts, visbeidzot, kompozīcijas katedras studentu Evijas Skuķes un Armanda 

Aleksandravičus opera-hepenings Barista, kuras izrāde notika kafejnīcā Cofee-Inn.  
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Jūnijā docents apmeklēja festivālu ManiFest Parīzē, kura ietvaros bija iespēja kā 

brīvklausītājam apmeklēt dažas lekcijas un darbnīcas, kuras notika Ircam vasaras akadēmijas 

ietvaros.  

Docents Rolands Kronlaks turpināja sadarbību ar Birmingemas konservatoriju – organizēja 

komponista Eda Beneta meistarklases un Džeimsa Bulloka darbnīcu elektroniskās mūzikas 

programmai Integra. 
 

Muzikoloģijas katedra 

 Akadēmiskā personāla pētnieciskā, metodiskā, organizatoriskā un mākslinieciskā  darbība, 

tās saikne ar studiju programmu īstenošanu 

profesore, Dr. art. Anda Beitāne 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Izstrādātās publikācijas: 

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

local multipart music practice in eastern Latvia (publikācija plānota 2016. gadā 

Budapeštas Zinātņu akadēmijā). 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 First Seminar of the ICTM Study Group for Multipart Music, 2014. gada 19. – 20. 

septembris, Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmija, Tallina. Lekcija The question 

of “harmony” in a local multipart music practice: eastern Latvia as a field for 

terminological experimentation 

 European Platform for Artistic Research in Music 2015.  Vieslekcijas Grācas 

Mūzikas un izpildītājmākslas universitātē, 2015. gada 23. – 25. aprīlis.        

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

 Recenzente Indriķa Veitnera promocijas darba – disertācijas Latvijas džeza 

vēsture (1922–1940) aizstāvēšanā JVLMA promocijas padomes sēdē 2014. gada 

25. novembrī. 

 Lekcija Labās prakses piemēri tradicionālās mūzikas apguvē tālākizglītības 

kursos Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas teorētisko mācību 

priekšmetu skolotājiem, 2014. gada 11. novembris.    

 Pedagogu tālākizglītības kursi Kolektīvās muzicēšanas aspekti profesionālās 

ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmā „Pūšaminstrumentu 

spēle” un “Stīgu instrumentu spēle”. Divu kursu vadība (2014. gada novembris, 

decembris, Rēzekne, Rīga) (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Projekts Confusing Inspiration / JVLMA/ Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas 

universitāte (Austrija), F. Lista Mūzikas akadēmija (Ungārija):  

2015. gada marts – Budapešta F. Lista Mūzikas akadēmijā (lekcijas par Latvijas 

tradicionālo mūziku un laikmetīgās mākslas mūzikas tendencēm)  

2015. gada maijs – Vīne Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātē (solfedžo, 

etnomuzikoloģija) un JVLMA. 

 Starptautiskā eksperte Studiju programmu (Mūzikas teorija un kritika; Mūzikas 

folklora) izvērtēšanā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā (2015. gada maijs).  

 Darbs Nacionālajā Kultūras padomē 

 Darbs Dziesmu un Deju svētku padomē un mākslinieciskajā padomē 

 Darbs LNKC Tradicionālās kultūras padomē 

 Darbs LKA Promocijas padomē 
 

docents, Dr. art. Valdis Bernhofs 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publicētie zinātniskie raksti: 

 Bernhofs, V., Grauzdiņa, I., Kreicbergs, R. (2014). Training of aural attention 

components by using the computerized program. Annual Conference on 
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Education Innovation Conference Proceedings, Taipei, Taiwan (iegūta atzinība – 

outstanding paper un publicēšanas iespēja ASV Izglītības pētniecības žurnālā 

(double-blind review): 

http://www.geasc-conf.org/Upload/EditorFiles/201410/20141028185825923.pdf 

 Bernhofs, V., Grauzdiņa, I., Kreicbergs, R. (2015). Training of aural attention 

components by using the computerized program. Universal Journal of 

Educational Research Vol. 3(2), pp. 120-127  

DOI: 10.13189/ujer.2015.030208 (ASV) 

http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=2309 

Izstrādātās publikācijas: 

 Bernhofs, V. (2014). Mūzikas parametru un uzmanības komponentu mijiedarbība 

dzirdes uzmanības treniņprogrammas kontekstā. Iesniegts JVLMA izdevumam 

Mūzikas akadēmijas raksti. 

 Serrallach, B., Groß, C., Bernhofs, V., Engelmann, D., Benner, J., Wengenroth, 

M., Seitz, A., Brunner, M., Seither-Preisler, A., and Schneider, P. (2015). Neural 

biomarkers for AD(H)D and dyslexia in the auditory cortex (izstrādes stadijā 

sadarbībā ar Heidelbergas, Grācas un Bāzeles universitātēm); 

 Groß, C., Serrallach, B., Bernhofs, V., Engelmann, D., Seitz, A., Brunner, A., 

Benner, J., Schneider, P., and Seither-Preisler, A. (2015). Differences in the 

neuro-auditory profile of children with ADHD or ADD. (izstrādes stadijā 

sadarbībā ar Heidelbergas, Grācas un Bāzeles universitātēm)  

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Referāts Training of aural attention components by using the computerized 

program AUT ACEI Izglītības inovāciju konferencē Taipejā (Taivāna), 2014.gada 

novembris. 

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

 Dalība Heidelbergas (Vācija) universitātes Neiroloģijas klīnikas pētniecības 

centra pētniecības projektā Musik und Gehirn (vadītājs PD Dr. rer. nat. Peter 

Schneider) sadarbībā ar Bāzeles (Šveice) universitātes klīniku un Grācas 

(Austrija) universitātes Sistemātiskās muzikoloģijas katedru. 

 Pamatpienākumi projektā: 

a) testēšanas moduļa izstrāde un aprobācija (muzikalitātes indeksēšanas  

un tipoloģijas kritēriju izstrāde),  

b) smadzeņu biometrisko mērījumu datu apstrāde, aprakstošās statistiskas veidošana,  

hipotēžu statistiskā pārbaude (sadarbībā ar biomedicīnas nozares pētniekiem), 

c) līdzdalība divu publikāciju sagatavošanā (skat.2.punktu). 

 Dzirdes uzmanības treniņprogrammas AUT dzirdes atmiņas moduļa izstrāde 

(projekta turpinājums, 2014./2015.). 

 Dzirdes uzmanības treniņprogrammas AUT datu apstrāde (darba turpinājums): 

uzmanības un mūzikas komponentu mijiedarbes pētījums (2014./2015.).  

 Dalība 2. Starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē Mūzikas pētījumi Latvijā 

(sadarbībā ar maģistrantu Jachin Pousson), 2015.gada marts. 

 Konsultāciju sniegšana Heidelbergas universitātes doktorantēm Bettina Serralach, 

Christine Gross, 2014.gada septembris – 2015.gada jūnijs. 

 Profesionālā bakalaura studiju programmas Mūzika studiju kursa Solfedžo studiju 

kursa apraksta, lekciju satura un patstāvīgā darba satura aktualizēšana un 

patstāvīgā darba materiālu izstrāde (dzirdes treniņa materiāla atlase un aprobēšana 

lekcijās). 

 Profesionālā bakalaura studiju programmas Mūzika studiju kursa Džeza solfedžo 

studiju kursa apraksta, lekciju satura un patstāvīgā darba satura aktualizēšana un 

patstāvīgā darba materiālu izstrāde (dzirdes treniņa materiāla atlase un aprobēšana 

lekcijās). 
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 Digitālā mācību metodiskā materiāla (dzirdes komponentu treniņprogramma) 

izstrāde mūzikas skolu (dzirdes komponentu treniņš) un mūzikas vidusskolu 

(intervālu treniņš) audzēkņiem (sadarbībā ar LNKC). 

 Iesniegts pieteikums digitālā mācību materiāla izstrādei (skaņkārtu un akordu 

treniņš mūzikas skolā un mūzikas vidusskolā). 

 Dalība semināros un meistarklasēs: 

Seminārā Pētījuma poētika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas 

Nacionālā bibliotēka, Rīga, 21.01.2015. 

Tālākizglītības kursos  „Vispārējās un interešu izglītības iestāžu koru diriģentu 

profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu koru kolektīviem”, 

Rīga, 31.01.2015. 

 Seminārā Uzmanīgs vai neuzmanīgs? Problēmsituācijas un iespējamie risinājumi  

Rīgas Doma kora skolas vecākiem, Rīga, 02.02.2015. 

 Lekcijā Saruna par dzirdes uzmanības lomu muzicēšanas procesā. Praktiski 

vingrinājumi dzirdes uzmanības trenēšanai, Latvijas Vokālo ansambļu asociācija, 

Rīga, 14.03.2015. 

 Tālākizglītības kursos  „ Vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo mūzikas 

kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un 

jauniešu vokālajiem ansambļiem”, Rīga, 21.03.2015. 

 Meistarklasēs Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā, Liepāja, 

23.03.2015., 27.04.2015. 

 Sadarbībā ar Kompozīcijas katedras maģistrantu Jachin Pousson tika organizēta 

JVLMA studentu iesaistīšana binaurālās dzirdes uztveres pētījumā (2014).  

 Veikts darbs pie ZPC Mūzikas psiholoģijas pētniecības kabineta izveides  - 

metodiskās datu bāzes un materiāli tehniskās bāzes veidošana un studējošo 

iesaiste pētniecības darbā (izvēles studiju kursa No skaņas līdz mūzikai ietvaros, 

2014). 

 2014.gadā Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrības ietvaros organizēti 

kultūrizglītības pedagogu 30 A programmas tālākizglītības kursi Rīgā, Liepājā, 

Cēsīs un Rēzeknē (kursus apmeklējuši 750 dalībnieki). Mūzikas teorētisko mācību 

priekšmetu pedagogu kursos iesaistīti 28 lektori – JVLMA mācībspēki, kā arī 

mūzikas vidusskolu pedagogi. 

 Izstrādāts pieteikums IZM par 5 tālākizglītības kursu organizēšanu 2015. gada 

rudenī. 
 

profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Izstrādātās publikācijas: 

 Boccherini and Haydn as two style trends in the early String Quartet , for the 

Volume „The String Quartet from 1750 to 1870”, edited by Prof. Christian Speck 

(as a Part of series Speculum Musicae). Iesniegts publicēšanai Turnhout 

(Belgium): Brepols Publishers. 

 Vilnis Šmīdbergs: Pirmais stīgu kvartets. Priekšvārds (kritisks apcerējums) 

skaņdarba izdevumam. 

 Vilnis Šmīdbergs: Koncerts alta saksofonam un pūtēju orķestrim. Priekšvārds 

(kritisks apcerējums) skaņdarba izdevumam. 

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

 Seminārs mūzikas skolotājiem (tālākizglītības kursi). Lekcija: Vīnes klasika. Daži 

interesanti stila akcenti. – Rīga, P. Jurjāna mūzikas skola, 2014., 28. oktobris 

(organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 
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 Lekciju cikls par Gotikas un Renesanses laikmetu mūziku (četras lekcijas) 

starpdisciplināra projekta ietvaros. – Latvijas Mākslas akadēmija, 2014., 

novembris–decembris. 

 Sarunas pirms koncerta LNSO koncertam Zbigņeva Grācas vadībā: Bēthovena 

Piektā simfonija un Magdalēna Geka ar Bruha Vijolkoncertu.  – Rīga, Lielā Ģilde, 

2014., 10. oktobris . 

 JVLMA Zinātniskās padomes locekle. 

 JVLMA Doktorantūras padomes locekle. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas 

kolēģijas locekle. 
 

profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publicētie zinātniskie raksti 

 Vēlreiz par dzejas un mūzikas mijiedarbi Jāzepa Vītola kordziesmās. III 

starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Māksla un mūzika kultūras 

diskursā materiāli. Rēzeknes Augstskola, 2014. 116.-126. lpp. 

 Bernhofs, V.; Grauzdiņa, I.; Kreicbergs, R. (2015).  Training of Aural Attention 

Components by Using the Computerized Program AUT.  Universal Journal of 

Educational Research, 3(2):120-127,2015.  

http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2015.030208 (ISSN: 2332-3205 (Print), ISSN: 

2332-3213 (Online), Website: http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=95 

 Koru kustība un dziesmu svētki kā Latvijas valstiskuma idejas tapšanas un valsts 

pastāvēšanas līdzgaitnieks. Raksts (12 lpp.) sagatavots pēc LNKC pasūtījuma; 

nodots izplatīšanai diriģentu vidū 2015. g. janvārī. 

 Sastādītāja, galvenā redaktore un priekšvārda autore zinātnisko rakstu krājumam 

Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, VII. Sast. Ilma Grauzdiņa, 

Ēvalds Daugulis. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, izd. 2015. gada 

maijs. 

Izstrādātās publikācijas 

 Jūras tēls Romualda Jermaka ērģeļmūzikā. Pieņemts publicēšanai Klaipēdas 

universitātes Humanitārās fakultātes žurnālā RES HUMANITARIAE (Index 

Copernicus) pēc konferences Tradīcijas un laikmetīgums: koncepts JŪRA valodā 

un kultūrā 2015.gada janvārī.  

 Priekšvārds Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmu svētku bukletam. LNKC 2015.g. 

aprīlis. 

 Priekšvārds  Jāzeps Vītols un vokālā māksla J.Vītola starptautiskā vokālistu 

konkursa bukletam. 2015.g. maijs. 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Vēlreiz par dzejas un mūzikas mijiedarbi Jāzepa Vītola kordziesmās . III 

starptautiskā konference Māksla un mūzika kultūras diskursā. Rēzeknes 

Augstskola, 19.-20.09.2014. 

 Jānis Cimze – eiropeiskā ceļa gājējs latviešu mūzikā. Jāņa Cimzes konferencē 

Rīgas Latviešu biedrībā. 25.10.2014. 

 Jūras tēls Romualda Jermaka ērģeļmūzikā. Starptautiskā konference Tradīcijas 

un laikmetīgums: koncepts JŪRA valodā un kultūrā .Klaipēdas universitātes 

Humanitārā fakultāte 20.-21.11.2014. 

 Kokles ceļš latviešu mūzikas kultūrā. Referāts nolasīts LNKC rīkotā diskusijā 

Koncertkokles attīstības perspektīvas mūsdienu kultūrvidē . LNKC 26.02.2015. 

 Stilu un žanru spēles Jaunajā mūzikā. Referāts nolasīts seminārā 20.gs. otrās 

puses un 21.gs. mūzikas apguves un interpretācijas metodes Rīgas reģiona 

mūzikas skolu pedagogiem. Salaspils MMS 16.03.2015 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=95
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 Mūzikas teorijas latviskās terminoloģijas veidošanās ceļš (20.gs. 20.-30. gadi). 

Referāts nolasīts JVLMA Muzikoloģijas katedras Otrajā starpdisciplinārajā 

konferencē Mūzikas pētījumi Latvijā. JVLMA 26.03.2015.  

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

 Ilma Grauzdiņa, Auriga Jermaka. Digitāls mācību līdzeklis Spēlē, ieklausies, 

dziedi harmonijas praktiskai apguvei solfedžo kursā. Izstrādāts pēc LNKC 

iepirkuma pasūtījuma, nodots 2014.g. decembrī. Apjoms – 112 lpp. 

 Vidusskolu mūzikas teorijas pedagogu sanāksme: par eksāmenu prasībām. 

LNKC15.09.2014. 

 Vidusskolu mūzikas teorijas pedagogu sanāksme: Jaunu satura apguves vadlīniju 

izstrādes uzsākšana mūzikas teorētiskajos priekšmetos. 06.11.2014.  

 Metodisks priekšlasījums Franča Šūberta daiļrades atspoguļojums dažādās vācu 

Mūzikas mācību grāmatās. Mūzikas vidusskolu teorētisko priekšmetu skolotāju 

sanāksme. JVLMA 27.02.2015. 

 Lekcijas mūzikas skolu un vidusskolu klavierspēles un stīgu instrumentu spēles  

pedagogiem profesionālās pilnveides kursos: Mūzikas semantika jeb kas slēpjas 

aiz nošu zīmēm; Baroka mūzikas formas un formveide; Stilu spēles 20.gadsimta 

mūzikā; Par harmonijas funkcionalitāti un foniku. 2014.g. novembris 

 Lekcijas mūzikas skolu un vidusskolu mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogiem 

profesionālās pilnveides kursos: Harmonijas mācība mūzikas vidusskolā: par 

ģenerālbasa spēli. 11.11.2014. 

 Lekcijas vispārizglītojošo skolu mūzikas skolotājiem profesionālās pilnveides 

kursos: Stilu ceļvedis nepazīstamu mūziku klausoties; Klausīšanās prasmju 

muzikāli teorētiskie aspekti. 2014.g. oktobris - decembris 

 Līdzdalība mūzikas pedagogu profesionālās pilnveides kursu organizēšanā  

“Inovatīvas mācību metodes un satura elementi mācību priekšmetos Mūzika, 

Mūzikas valoda dažādu veidu izglītības programmās” (rīko IZM un RDKS 

atbalsta biedrība). 2014.gada oktobris-novembris. 

 Mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Jūrmalas mūzikas vidusskolā Jānis Cimze 

un tautasdziesmas apdare. Materiālu sagatavošana konkursam (rakstiskie un 

mutiskie uzdevumi), konkursa vadība, darbs žūrijā. 16.12.2014.  

 Darbs JVLMA Doktorantūras padomē 

 JVLMA Doktorantūras padomes locekle. 

 JVLMA Akadēmiskās padomes locekle. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas 

kolēģijas locekle. 

4. Mākslinieciski radošā darbība 

 Diskusija par Jauno mūziku Jaunās mūzikas festivāla Arēna ietvaros:  

1)  Mūsdienu mūzika – vai tikai nopietns sarunu biedrs? JVLMA 10.09.2014.; 2) Jaunā 

mūzika? – tas ir interesanti! Lielvārdes mūzikas un vispārizglītojošās skolas audzēkņiem 

Lielvārdes kultūras namā 11.09.2014. 

 Paiesim soli pretī mūzikai! Lekcija Valmieras mūzikas skolas pedagogiem un 

vecākiem. Valmiera 22.10.2014. 

 Pasaku tēli mūzikā. Saruna pirms LNSO koncerta Lielajā ģildē. 05.12.2014. 

 Par Jāzepu Vītolu – TV programmā jaunatnes raidījumā. 16.09.2014. 

 Līdzdalība radioraidījumā Meditācija. 18.10.2014. 

 Par Latvijas ērģelēm  - radioraidījumam Bolero 27.02.2015. 

 Humors mūzikā – radioraidījumam 2015.g. aprīlī 

 Paulam Šūbertam – 100. Koncerta vadība JVLMA 07.11.2014. 

 Karlam Filipam Emanuēlam Baham – 300. Koncerta vadība JVLMA. 10.11.2014. 

 Arvīda Klišāna jubilejas koncerta vadība JVLMA. 08.12.2014. 
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 Irēnai Narvaitei – 100. Ērģeļmūzikas koncerta vadība. JVLMA 10.12.2014. 

 Vispārējo klavieru katedras pedagogu koncerta vadība JVLMA 20.02.2015.  

 Andra Baloža autorkoncerta vadība RLB 21.03.2014. 

 

asociētā profesore, Dr. art. Baiba Jaunslaviete 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publicētie zinātniskie raksti: 

 Maijas Einfeldes mūzika un tās stilistiskās paralēles: personības un laikmeta 

mijiedarbe. Latviešu mūzikas kods. Versijas par mūziku gadsimu mijā . Rīga: 

Musica Baltica, LU Literatūras, fokloras un mākslas institūts, 2014,  121–135  

 Instrumental Music of the First Latvian Composers in the View of German 

Critics. Ars tempus, Vol. 2, Daugavpils, 2014, 102–112 

 Sonorika un tās konteksts: daži raksturīgi skaņdarba modeļi. Mūzikas zinātne 

šodien: pastāvīgais un mainīgais, VII. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds 

Saule, 2015, 330–342 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Daugavpils universitātes 9. starpt. zinātn. konference Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais Daugavpilī, 7. maijā; referāts Musical Life in Riga during 

the Time of Both World Wars: Similar and Different Tendencies  

 44. starpt. Baltijas muzikologu konference Tallinā, 7. februārī; referāts Das 

Musikleben einer Stadt (Riga) in der Kriegszeit: gemeinsame und 

unterschiedliche Tendenzen zweier verschiedener Perioden des 20. Jahrhunderts  

 Daugavpils universitātes Mākslas zinātņu institūta 3. Rudens konference 2014. gada 

24. oktobrī (referāts Sonors izklāsts mūzikas dramaturģijas kontekstā: daži 

raksturīgākie modeļi)  

 Starpt. zinātniska konference Principles of Music Composing: Sonorism Viļņā, 

2014. gada 13. oktobrī; referāts Interaction of Sonoristic and Non-Sonoristic 

Material: Various Aspects of Musical Form and Aesthetics 

 JVLMA un Vācijas Austrumeiropas mūz. kult. institūta (Leipciga) organizēta 

starpt. zinātn. konference Musikstadt Riga im europäischen Kontext Rīgā, 

3. oktobrī; referāts Ein Jahr (1914) im Rigaer Musikleben aus der Sicht lettischer 

und deutscher Musikkritik: einige vergleichende Aspekte  

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

 Lekcija  Sonorā un nesonorā mūzikas materiāla mijiedarbe 20./21. gadsimta 

skaņdarbā: dramaturģijas un formveides aspekti, nolasīta 2014. gada 27. oktobrī 

tālākizglītības kursos Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas 

teorētisko mācību priekšmetu skolotājiem (organizē RDKS atbalsta biedrība)  

 JVLMA izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti, 11 sastādīšana. 

 Līdzdalība krājuma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, VII 

(Daugavpils: DU apgāds Saule, 2014) redkolēģijā 

 

lektore, Dr. art. Jūlija Jonāne 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publicētie zinātniskie raksti: 

 Sacred Music – a Forbidden Fruit: Musical and Non-Musical Ways of Survival 

In: Musicological Annual L/2. Ljubljana (Slovēnija; ISSN 0580-373x) P. 127-135 

(izdevums Scopus un Thomson Reuters Master Journal List katalogos). 

Izstrādātās publikācijas: 

  View on Vocal Compositions by Jānis Zālītis as a Phenomenon of New 

Modernistic Demands within Latvian Musical Culture. In: Lietuvos muzikologija, 

plānots izdot 2015. gada rudenī, izevējs Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija. 

2. Dalība konferencēs, semināros  



202 

 

 Starptautiska zinātniskā konference Modernisation in the Music of Eastern 

Europe (1900–1940): The Perspective of Paratactic Comparativism Viļņā, 

Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā, 2014. gada 16.-18. oktobrī. Referāts View 

on Vocal Compositions by Jānis Zālītis as a Phenomenon of New Modernistic 

Demands within Latvian Musical Culture. 

 Starptautiska zinātniskā konference Music and the Nordic Breakthrough: 

Sibelius/Nielsen/Glazunov  Oksfordas universitātē (Lielbritānijā) 2015. gada 

31. Augustā – 2. Septembrī. Referāts Is the shadow of Jean Sibelius a dark side of 

musical oeuvre of Emīls Dārziņš? 

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

 Bakalaura muzikoloģijas, kompozīcijas, SOD, POD programmu studiju kursa 

Mūzikas vēsture satura pārstrāde atbilstoši jaunās studiju apakšprogrammas 

Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika satura plānojumam. 

 Lekciju (PP, nošu materiāla un teksta) sagatavošana un prezentācija mūzikas 

pedagogu tālākizglītības kursos: Inovatīvas mācību metodes profesionālās ievirzes 

izglītības programmās un vidējās profesionālās izglītības programmās mūzikas 

teorētiskajos priekšmetos. Lekcija Ieskats sakrālā minimālisma stilistiskajās 

tendencēs. 2014. gada 27. oktobris (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Kursi Inovatīvas mācību metodes un satura elementi mācību priekšmetos 

“Mūzika”, “Mūzikas valoda” dažādām izglītības programmām. Lekcija: “Jaunā 

garīguma” komponistu estētiskie un kompozicionālie principi . 2014. gada 8. 

novembris (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Studiju gada laikā tika savākti, apkopoti un iesniegti metodiskie materiāli 

pedagoga 4. kvalifikācijas pakāpes piešķiršanai. 

 Vadīta sesija JVLMA rīkotajā 2. starpdisciplinārajā konferencē Mūzikas pētījumi 

Latvijā 2015. gada 27. martā. 
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asociētais profesors, Dr. art. Jānis Kudiņš 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publicēti zinātniskie raksti: 

 Mūzikā un pasaulē. Latvijas mūziķi starptautiskajā apritē pēdējo divdesmit gadu 

laikā. Krāj.: Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā 

identitāte. Rīga: Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds, Latvijas 

Republikas Ārlietu ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais 

arhīvs 2014, 55.–61.  lpp. 

 Lithuanian presence in the first Latvian opera “Baņuta”. Some interesting facts 

in Latvian music history. In: Ars et Praxis II. Vilnius: Lithuanian Academy of 

Music and Theatre, 2014, Pp. 11–25. 

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

authorship. In: Dzieło muzyczne i jego twórcy / The Musical Work and its 

Creators (10). Bydgoszcz: Akademia Muzycna im. Feliksa Nowowiejskiego, 

2015, Pp. 177–190.  

Izstrādātās publikācijas: 

 Modernism as a Marginal Phenomenon in the Context of National Musical Culture: 

Some Local Historical Experiences Peculiarities between the Two World Wars. 

Pieņemts publicēšanai periodiskajā izdevumā Lietuvos muzikologija / Lithuanian 

Musicology. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre,    20 p. 

 The National Music Identity in the Global Cultural Crossroad. Some Still Topical 

Local Problems in the Latvian Music History Writing. Pieņemts publicēšanai 

periodiskajā izdevumā Musicology and Cultural Science. Tbilisi:      V. Sarajishvili 

State Conservatoire, 15 p. 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Referāts Mūzikā un pasaulē. Latvijas mūziķi starptautiskajā apritē pēdējo 

divdesmit gadu laikā. Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības II zinātniskā 

konference Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā 

identitāte, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 2014. gada 6.–7. oktobrī.  

 Konferences lekcija (Key-note lecture) The First Modernism Aesthetics and Style 

Examples in Latvian Composers Music of 20
th

 Century the Twenties and Thirties. 

Jānis Kalniņš, Opera Hamlet.  Starptautiska zinātniskā konference Modernisation 

in the Music of Eastern Europe (1900–1940): The Perspective of Paratactic 

Comparativism. Viļņā (Lietuva), Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā, 2014. 

gada 16.–18. oktobrī. 

 Referāts The National Music Identity in the Global Cultural Crossroad. Some Still 

Topical Local Problems in the Latvian Music History Writing. Starptautiska 

zinātniskā konference Musical Identity and Cultural Crossroad. Tbilisi (Gruzija), 

V. Sarajišvili Tbilisi konservatorijā, 2015. gada 17.–18. aprīlī.  

 Lekcija Latvian Vocal Music. View through the opera's genre history. Eiropas 

dziedāšanas skolotāju asociācijas / European Voice Teachers Association 

kongresā Eurovox, Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 2015. gada 

18. – 20. jūnijā. 

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

 Recenzents Ievas Ginteres promocijas darba – disertācijas Konceptu mūzika 

latviešu jaunākās paaudzes komponistu darbos aizstāvēšanā JVLMA promocijas 

padomes sēdē 2014. gada 4. decembrī. 

 Vieslekcija V. Sarajišvili Tbilisi konservatorijā, 2015. gada 16. aprīlī: Between 

Stylistically Conservative Post-Modernism and Neo-Avantgarde Twinkle: 

Situation in Latvian Academic Music Sphere at the Beginning of the 21st century . 

 Vieslekcija Viļņas Mūzikas un Teātra akadēmijā (Lietuva) 2015. gada 6. maijā: 

Latvian composers operas in 21st century early: significant historical themes and 
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exotics, artistically quotations and allusions between Avant-garde experiments 

and Neo-romantic sensuality. Nordplus mobilitātes programmas ietvaros. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences Modernisation in the Music of Eastern 

Europe (1900–1940): The Perspective of Paratactic Comparativism. organizācijas 

komitejas loceklis. Viļņā (Lietuva), Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā, 2014. 

gada 16.–18. oktobrī. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 

mainīgais Daugavpils Universitāte, 2015. gada 7. maijā organizācijas komitejas 

un redakcijas kolēģijas loceklis. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas 

kolēģijas loceklis. 

 Daugavpils Universitātes zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas zinātne 

šodien: pastāvīgais un mainīgais redakcijas kolēģijas loceklis. 

 Zinātniskās periodikas izdevuma Ars et Praxis (Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmija) redakcijas kolēģijas loceklis. 

 JVLMA Zinātniskās padomes un Doktorantūras padomes loceklis. 

 JVLMA Promocijas padomes loceklis. 

 Latvijas Zinātnes padomes eksperts Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija. 

 2. starpdisciplināras zinātniskās konferences Mūzikas pētījumi Latvijā 

organizēšana un vadīšana JVLMA 2015. gada 26. – 27. martā. 

 Metodiskā darba semināru organizēšana un vadīšana mūzikas vidusskolu mūzikas 

teorētisko priekšmetu pedagogu 2014. gada novembrī un 2015. gada februārī-

martā, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Kultūras Centru. 

 Lekcija  Alfrēda Kalniņa Baņuta: pirmā latviešu opera mazzināmu faktu 

kultūrvēsturiskajā kontekstā. 2014. gada 27. oktobrī tālākizglītības kursos Latvijas 

mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas teorētisko mācību priekšmetu 

skolotājiem (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Lekcijas  Jaunākā perioda Latvijas komponistu mūzikas aktuālo stila tendenču 

panorāma un Mūsdienu Latvijas jaunākās un vidējās paaudzes komponisti - 

modernisti un eksperimentētāji. Aktuālās tendences jaunākā perioda Latvijas 

komponistu operās. 2014. gada 29. un 31. oktobrī tālākizglītības kursos Latvijas 

vispārizglītojošo vidusskolu mūzikas mācību priekšmeta skolotājiem (organizētājs 

RDKS atbalsta biedrība). 
 

lektore, Mg. art. Baiba Kurpniece 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Dalība  konferencē Symphony orchestras in the twenty-first century: between social 

relevance and digital technologies  (2014. gada  12.- 14. februāris,  l’Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris ). 

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

 Lekcijas projekta  „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība“ 

ietvaros (2014. gada oktobris/novembris) (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Laikmetīgās mūzikas seminārs Metodiskās dienas ietvaros Talsu mūzikas skolā 

(2015. gada 15. aprīlis). 

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

mūzikas vēsture integrētajā kursā Rīgas Stradiņa universitātē neformālās izglītības 

programmā Inteliģences akadēmija. 

 Dalība Pjēra Bulēza daiļradei veltītā seminārā Erasmus+ personāla mācību 

moblitātes programmas ietvaros (2015. gada 18.-22. marts, Conservatoire 

National Supérieur de Musique et de Danse de Paris/ Philharmonie de Paris). 

 Studiju kursa 20.gs.modernisma mūzikas stilistika pilnveide. 

 Piedalīšanās  valsts  kamerorķestra „Sinfonietta Rīga“ 2014./2015. gada sezonas 
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koncertprogrammu praktiskajā realizācijā. 

 Piedalīšanās  Rudens kamermūzikas festivāls 2014 koncertprogrammu praktiskajā 

realizācijā. 

 Piedalīšanās starptautiskā zinātniski-mākslinieciskā projekta MetaMind 

praktiskajā realizācijā. 

 Piedalīšanās  Joerg Widmann (klarnete)  un  Sol Gabetta (čells) meistarklašu 

organizēšanā J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 

3. Mākslinieciski radošais darbs 

 Rudens kamermūzikas festivāla 2014 mākslinieciskā satura koncepcijas izstrāde. 

 Valsts  kamerorķestra „Sinfonietta Rīga“ 2014./2015. gada  sezonas 

koncertprogrammu mākslinieciskā satura koncepcijas izstrādē. 

 Māksliniecisko procesu recenzējošs izvērtējums LR  3 raidījumos Post factum un 

Orfeja auss.  
 

profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Izstrādātās publikācijas: 

 Tembrafaktūras aspekti Maijas Einfeldes Koncertā altam un orķestrim (analītiska 

skice). Iesniegts publicēšanai JVLMA izdevumam Mūzikas akadēmijas raksti.  

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Referāts Tembrafaktūras aspekti Maijas Einfeldes Koncertā altam un orķestrim 

(analītiska skice) JVLMA 2. starpdisciplinārajā konferencē Mūzikas pētījumi 

Latvijā, Rīga, JVLMA, konferencei 27.03.2015. 

 Referāts Par dialoģiskumu Maijas Einfeldes Koncertā altam un orķestrim. 

Augavpils universitātes 10. starptautiskā konference Mūzikas zinātne: pastāvīgais 

un mainīgais, 07.05.2015.  

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

 Lekciju (PP, nošu materiāla un teksta) sagatavošana un prezentācija mūzikas 

pedagogu tālākizglītības kursos: Inovatīvas mācību metodes profesionālās ievirzes 

izglītības programmās un vidējās profesionālās izglītības programmās mūzikas 

teorētiskajos priekšmetos. Lekcija Problēmsituācijas muzikoloģijā. 2014. gada 28. 

oktobris (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas 

kolēģijas locekle. 

 JVLMA Doktorantūras padomes locekle. 

 JVLMA Zinātniskās padomes locekle. 
 

profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

Publikāciju izstrāde: 

 Darbs pie raksta par komponista Ata Stepiņa radošā mantojuma analīzi.  

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

 Paula Hindemita mūzikas polifonā faktora vizuālo shēmu izstrāde 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas 

kolēģijas loceklis. 

3. Mākslinieciski radošā darbība 

Kompozīcijas: 

 Nakts triptihs altam un klavierēm. 

 Dienas triptihs altam un klavierēm. 

 Vasaras trio divām klavierēm. 

 Rīgas valsis diviem koriem, kokļu ansamblim un krievu tautas instrumentu 

orķestrim  
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lektore, Mg. art. Ieva Rozenbaha 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

 Fūga latviešu komponistu sakrālajos vokāli instrumentālajos darbos . 

Konferences referātu krājums Māksla un mūzika kultūras diskursā. III 

starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes 

augstskola, 2014, 150.-156.lpp. 

 2015. gada 22. jūnijā JVLMA promocijas padomē aizstāvēts promocijas darbs – 

disertācija Polifonija latviešu komponistu sakrālajos vokāli instrumentālajos 

darbos, iegūts mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāds muzikoloģijā. 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Piedalīšanās III starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Māksla un 

mūzika kultūras diskursā Rēzeknes augstskolā 2014.g. 19.-21. septembrī ar 

referātu Fūga latviešu komponistu sakrālajos vokāli instrumentālajos darbos  

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

 Piedalīšanās ar lekcijām Polifonijas teorija praksē un Polifonas mūzikas 

analīze Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas teorētisko 

mācību priekšmetu skolotājiu tālākizglītības kursos 2014.g. 29.oktobrī.  

 Piedalīšanās Rīgas Interešu izglītības Metodiskā centra rīkotajos pedagogu 

kvalifikācijas pilnveides kursos ar tēmu Harmoniskā dzirde: praktiski 

vingrinājumi harmoniskās dzirdes attīstīšanai darbā ar bērnu un jauniešu 

koriem 2015.g. 23.janvārī un 18. martā (organizētājs RDKS atbalsta biedrība). 

 Mūzikas teorijas nodarbību vadīšana Latvijas Nacionālā kultūras centra 

rīkotās tālākizglītības programmas Latviešu dejas skola sesijās 2014.g. 

oktobrī, 2015.g. janvārī, martā, jūnijā. 

 Studiju kursu Solfedžo studiju programmai Profesionālo mūzikas priekšmetu 

skolotājs, Vokālā mūzika, Pūšaminstrumentu/Sitaminstrumentu spēle , studiju 

kursa Muzikālās dzirdes attīstības praktikums studiju programmai Skaņu 

režija satura aktualizēšana un mācību materiālu izstrāde. 

 Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija angļu valodā (paredzēts dažādu 

studiju programmu ERASMUS studējošajiem) izstrāde, vadīšana, pārbaudīšana 

praksē, aktualizēšana. 

 Lekciju un nodarbību gatavošana un aktualizēšana. 

 Koncertmeistares – ērģelnieces pienākumi Rīgas izglītības iestāžu koru 

konkursa laurātu koncertā Rīgas gailis 2015 2015.g.maijā. 
 

lektore, Mg. art. Zane Šmite 

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

 06.09. Tradicionālo dziesmu dziedāšanas darbnīca Valsts Izglītības satura centrs 

rīkotajā Folkloras skolotāju vasaras skolā Līvānos. 

 12.09.-14.09. tradicionālās dziedāsanas meistarklases f/k Dzērves Luxemburgā.  

 19.09., 24.10.,08.11. Tradicionālās dziedāšanas darbnīca f/k Svātra Daugavpilī.  

 20.09. Jauniešu etnodienas Rēzeknē. Tradicionalās dziedāšanas darbnīca. 

 23.09.,17.10., 11.11.,05.12 Nacionālā Kultūras centra rīkotie semināri, 

gatavojoties starptautiskajam folkloras festivālam Baltika 2015. Praktiskās 

tradicionālās dziedāšanas nodarbības Rīgā, Dobelē, Rēzeknē un Kuldīgā.  

 18.10. Lektore un praktisko nodarbību vadītāja Valsts Izglītības satura centra 

Folkloras skolotāju profesionālās pilnveides kursos Rīga, VISC.  

 28.10. Lektore Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrības organizētajos 

Tālākizglītības kursos Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas 

teorētisko mācību priekšmetu skolotājiem P.Jurjāna mūzikas skolā.  
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 07.11., 14.11., 26.11. un 28.11. Lektore tālākizglītības kursos Kolektīvās 

muzicēšanas aspekti profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības 

programmā „Pūšaminstrumentu spēle” un “Stīgu instrumentu spēle” Rēzeknē un 

Rīgā. 

 15.11 un 29.11. Lektore Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrības organizētajos 

kursos „Inovatīvas mācību metodes un satura elementi mācību priekšmetos 

“Mūzika”, “Mūzikas valodas” dažādu veidu izglītības programmās”. 

 18.-22.11. lektore starptautiskā tradicionālās dziedāšanas konferencē Voice Trad 

Karaliskajā Mūzikas koledža Stokholmā, Zviedrija. 

 12.01. Nacionālā Kultūras centra rīkotie semināri, gatavojoties starptautiskajam 

folkloras festivālam Baltika 2015. Praktiskās tradicionālās dziedāšanas 

nodarbības Siguldā. 

 17.01., 14.02.,14.03. Lektore un praktisko nodarbību vadītāja Valsts Izglītības 

satura centra Folkloras skolotāju profesionālās pilnveides kursos Rīga, VISC. 

 24.-25.01. Latviešu tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas Varšavā, Polija.  

 27.-28.01. Tradicionālās dziedāšanas nodarbības ar grupu „Rēvele” Tallina, 

Igaunija. 

 06.03., 13.03.,27.03.,10.03., 18.04. Darbs žūrijā Valsts Izglītības satura centra 

rīkotajā bērnu un jauniešu folkloras ansambļu skatē Rīgā, Iecavā, Upītē, 

Rogovkā, Katlakalnā un Dignājā. 

 19.03.-21.03.  Pieredzes apmaiņas brauciens (lekcija, praktiskas nodarbības, 

diskusijas) uz Stokholmas Karalisko koledžu, Zviedrija. 

 28.-29.03. Tradicionālās dziedāšanas nodarbības ar Upītes jauniešu fk Upītē. 

 22.-23.05. Tradicionālās dziedāšanas nodarbības ar grupu Rēvele Tallina, 

Igaunija. 

 18.-20.06. Lektore starptautiskā dziedāšanas skolotāju konferencē Eurovox 2015 

JVLMA, Rīga. 

 JVLMA Etnomuzikoloģijas klases studentu koncerts 01.12. 2014.  “Skaņu 

kupenā” RTU. 

 Organizarote un lektore Dziedāšanas skolotāju starptautiskajā konferencē 

Eurovox 2015 18.-20.jūnijā JVLMA, Rīgā. 

 Organizatore un nodarbību vadītāja XI Skolēnu un jauniešu dziesmu un deju 

svētku folkloras sadaļā. 

2. Mākslinieciski radošā darbība 

 13.10. soliste RTU Zelta koru koncertā RTU Rīgā. 

 14.12. koncerts ar grupu Iļģi Cēsu koncertzālē. 

 15.12. koncerts ar grupu Iļģi Nacionālajā bibliotekā. 

 20.12. koncerts ar grupu Iļģi Jaunjelgavas k/n. 

 21.12. koncerts ar grupu Iļģi Koncertzālē Rīga Rīgā. 

 10.04. dalība RTU rīkotajā festivālā “Gaviles”. 

 27.04. soliste E.Ešenvalda multimediālajā simfonijā “Nordic Light”.  

 01.05. koncerts Nacionālajā bibliotēkā kopā ar tradicionālo dziedātāju Naģeždu 

Fiļipovu (Vjatka, Krievija) konferencē “Starp patiesību un varu: rakstnieku 

dažādās lomas Eiropas vēsturē”. 

 05.06. koncerts ar grupu Iļģi Drustos, festivālā “Rodam Raunas novadā”.  

 Koncerti ar Trio Šmite Kārkle Cinkuss 08.10.2014, 13.11.2014., 22.01.2015., 

17.06.2015. Rīgā, 13.04.2015 Zagrebā, 02./03.05.2015. Dublinā, 05.05.2015. 

Turaidā, 15.06.2015. Dzintaros, Jūrmalā. 
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4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, 

profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju 

virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 
 

 

JVLMA katedru/klašu un vadītāju uzskaitījums  

Klavieru katedra Prof. Juris Kalnciems 

Ērģeļu klase asoc. prof. Vita Kalnciema 

Akordeona klase doc. Jurijs Rižovs 

Vispārējo klavieru katedra asoc. prof. Jānis Matulis 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra prof. Gunta Sproģe 

Džeza mūzikas katedra doc. Indriķis Veitners 

Koncertmeistaru katedra asoc. prof. Dace Kļava 

Stīgu instrumentu katedra doc. Terēze Zīberte-Ijaba 

Kokles klase doc. Teiksma Jansone 

Pūšaminstrumentu katedra asoc.prof. Jānis Retenais 

Metāla pūšaminstrumentu klase asoc.prof. Jānis Retenais  

Koka pūšaminstrumentu klase doc. Guntis Kuzma 

Sitaminstrumentu klase asoc. prof. Edgars Saksons 

Senās mūzikas katedra asoc. prof. Māris Kupčs 

Kora diriģēšanas katedra pieaic. docētājs Māris Sirmais 

Dziedāšanas klase doc. A. Sauka 

Orķestra diriģēšanas katedra doc. Mārtiņš Ozoliņš 

Orķestra klase asoc. prof. Andris Vecumnieks 

Vokālā katedra lekt. Zigrīda Krīgere 

Operdziedāšanas klase prof. Viesturs Gailis 

Mūzikas skolotāju katedra lekt. Liene Batņa 

Kompozīcijas katedra prof. Selga Mence 

Mūzikas tehnoloģiju katedra doc. Rolands Kronlaks 

Muzikoloģijas katedra asoc. prof. Jānis Kudiņš 

Mūzikas vēstures klase asoc. prof. Jānis Kudiņš 

Mūzikas teorijas klase prof. Ilma Grauzdiņa 

Etnomuzikoloģijas klase prof. Anda Beitāne 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra doc. Toms Ostrovskis 

                            Svešvalodu klase pieaic. docētāja Valentīna Bērziņa 
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Katedru uzdevumi studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā  

Klavieru  katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā          

 
 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 Vispārējā metodika/taustiņ-

instrumentu spēles metodika 

  

B3 

  Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

Klavierspēles metodika  B3 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

Klavierspēles/Akordeona 

spēles pedagoģiskā prakse 

 B3 

 

 Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

Akordeona 

klase 

 

 

Akordeona spēle 

Akordeona spēles metodika 

 B3  Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

Instrumenta spēles skolotāju katedras  kompetence  studiju kursu īstenošanā 
Katedra Studiju kurss Studiju kursa tips Studiju programma/ 

specializācija B 

daļa 

(ierobež. izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās izvēles) 

 

Instrumenta 

spēles 

skolotāju 

katedra 

Klavierspēle +  Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs: 

specializācija  

Klavierspēles 

skolotājs 

Ansambļa spēle +  

Koncertmeistara klase +  

Klavierspēles metodika   

Pianisma vēsture un mūzikas literatūra +  

Koncertmeistara prakse +  

Ansambļa darba prakse +  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

+  

Akordeona spēle +  Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

specializācija  

Akordeona 

spēles skolotājs 

Ansambļa spēle +  

Akordeona  spēles mācīšanas metodika +  

Akordeona spēles vēsture un mūzikas literatūra +  

Akordeona spēles mācīšanas pedagoģiskā 

prakse 
+  

Ansambļa darba prakse +  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 
+  

Instrumenta uzbūve, apkope un remonts  + 

Stīgu instrumentu (vijole, alts, čells, kontrabass, 

ģitāra, arfa) spēle 

+  Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

specializācija  

Stīgu 

instrumentu 

spēles skolotājs 

Ansambļa spēle +  

Stīgu instrumentu spēles 

(pa specializācijām)  mācīšanas metodika 

+  

Stīgu instrumentu spēles vēsture un mūzikas 

literatūra 

+  
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Katedra Studiju kurss Studiju kursa tips Studiju programma/ 

specializācija B 

daļa 

(ierobež. izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās izvēles) 

Instrumenta 

spēles 

skolotāju 

katedra 

 

Stīgu instrumentu spēles  

(pa specializācijām) mācīšanas pedagoģiskā 

prakse 

+  

Stīgu 

instrumentu 

spēles skolotājs 
Ansambļa darba prakse +  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 
+  

 

Instrumenta 

spēles 

skolotāju 

katedra 

Pūšaminstrumentu/ 

sitaminstrumentu spēle (galv. instr.) 
+   

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

specializācija  

Pūšam- 

instrumentu un 

sitam-

instrumentu  

spēles skolotājs 

Papildinstrumenta spēle un metodika +  

Galvenā instrumenta spēles mācīšanas metodika +  

Pūšaminstrumentu/ 

sitaminstrumentu spēles vēsture un mūzikas 

literatūra 

+  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 
+  

Pedagoģiskā prakse +  

Ansambļa darba prakse  +  

Papildinstr. spēle  + + 

Papildinstr. spēles  

metodika 

+ + 

Papildinstr. spēles pedagoģiskā 

prakse 

+ + 

Instrumenta 

uzbūve un apkope 

 + 

Vispārējās klavieru katedras kompetence studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Vispārējā 

klavieru 

katedra 

Klavierspēle + B3  Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs/ 

stīgu, 

pūšaminstrumentu/sitami

nstrumentu skolotāja 

specializācijas (izņemot 

klavierspēles skolotājs) 

Klavierspēle   + 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts pārbaudī-

jumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Kamer-

ansambļa un 

klavier-

pavadījuma 

katedra 

Kameransamblis 

/jauktais/ 

  + Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Klavierpavadījums   + Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 
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Džeza mūzikas katedras kompetence studiju kursu īstenošanā 

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Džeza mūzikas 

katedra 
Džeza mūzika   + Visas prof. bakalaura 

studiju programmas Džeza improvizācija   + 

Koncertmeistaru katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Koncert-

meistaru 

katedra 

 

Kora diriģēšana +    

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Dziedāšana +  + 

Ritmika +   

Blokflautas spēle   + 

Orķestra diriģēšana   + 

Koris +   

Instrumenta spēle (stīgu, 

pūšaminstrumentu, 

sitaminstrumentu) 

+   Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs  

Instrumenta spēle   + 

Diriģēšanas pamati   + 

Stīgu instrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā            
 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

 

 

 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 Stīgu instrumenta spēle  +  Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

 
 

Stīgu instrumenta spēle   + 

Vispārējā metodika/ stīgu 

instrumentu spēles metodika 

 B3  

Vijoļspēles/alta spēles 

metodika 

 B3  

Čella spēles metodika  B3 

 

+ 

Kontrabasa spēles metodika  B3 

 

+ 

Arfas spēles metodika  B3 

 

 

Vijoļspēles/alta spēles 

pedagoģiskā prakse 

 B3  

Čella  spēles pedagoģiskā 

prakse 

 B3 

 

+ 

Kontrabasa spēles 

pedagoģiskā prakse 

 B3 

 

+ 

Arfas spēles pedagoģiskā 

prakse 

 B3 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 

 

 

Kokles 

klase 

 

 

 

 

Kokles spēle  B3 

 

+ Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

Kokles spēles metodika  B3 

 

 

Kokles spēles 

pedagoģiskā prakse 

 B3 

 

 

Pūšaminstrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 Vispārējā metodika/ 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu spēles 

metodika 

 B3  

 

 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Pūšaminstrumenta 

spēles metodika  

(atsevišķi pa 

specializācijām) 

 B3  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Pūšaminstrumenta 

spēles pedagoģiskā 

prakse 

 

 

B3  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Koka pūšam-

instrumentu 

klase 

Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

 B3  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

  + 

Metāla 

pūšam-

instrumentu 

klase 

Metāla 

pūšaminstrumenta spēle 

 B3  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs Metāla 

pūšaminstrumenta spēle 

  + 

Sitam-

instrumentu 

klase 

 

 

Sitaminstrumenta spēle  B3  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  
Sitaminstrumenta spēle   + 

Sitaminstrumentu spēles 

metodika 

  

B3 

 

 

 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Sitaminstrumentu spēles 

pedagoģiskā prakse 

 

  

B3 

 Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Senās mūzikas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Senās mūzikas 

katedra 

 Senās mūzikas 

ansamblis 

  + Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 
Latīņu valoda +   
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Kora diriģēšanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Kora 

diriģēšanas 

katedra 

 Kora diriģēšana un 

partitūras spēle 

+   Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 
Kora mācība/kora darba 

metodika 

+   

Kora diriģēšana  B5  

Kora literatūra un 

stilistika 

 B5  

Koris un kora darba 

prakse 

+    

Vispārējā metodika/ 

diriģēšanas metodika; 

Vispārējā metodika/ 

kora diriģēšanas 

metodika 

  C1  

 

Kora diriģēšanas 

mācīšanas metodika 

  C1   

Kora diriģēšanas 

pedagoģiskā prakse 

  C1 

Dziedāšanas 

klase 

 

Mūsdienu mūzikas 

vokālās tehnikas 

  C3 

 

C4 

 

Vokālā prakse   C4 

Dziedāšana un vokālā 

darba metodika 

+ +  

Solo dziedāšana  B2  

 

Dziedāšana un vokālā 

metodika 

  

+ 

 Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

specializācija 

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

skolotājs 

 

Orķestra diriģēšanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus

) 

B 

daļa 

(ierobež

. izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Orķestra 

diriģēšanas 

katedra 

Oķestra diriģēšana   + Visas prof. 

bakalaura studiju 

programmas   
Orķestra diriģēšanas pamati   + 
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Vokālās katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 

A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

Vokālā 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējā (vokālā) 

metodika 

 

 

 

 

 
B2 ,C3 Vispārējās 

izglītības mūz. 

skolotājs 

Vokālā metodika 

 

 

  B2   Vispārējās 

izglītības mūz. 

skolotājs 

Balss nostādīšanas 

metodika (bērnu, zēnu 

un jauniešu balss 

nostād.) 

 

 

 

 
C3 Vispārējās 

izglītības mūz. 

skolotājs 

Kora vokālā pedagoga 

balss nostādīšanas 

prakse 

 

 

 

 
C3   Vispārējās 

izglītības mūz. 

skolotājs 

Solo dziedāšanas 

pedagoģiskā prakse 

  B2 Vispārējās 

izglītības mūz. 

skolotājs 

Operdziedā-

šanas klase 

Skatuves runa +   Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs/ 

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

skolotājs 

Mūzikas skolotāju katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju programma A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

 

Mūzikas 

skolotāju  

katedra 

 

 

Psiholoģija  +   Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs, 

 Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Pedagoģija  +   

Pedagoga ētika  +   

Izglītības vadība  +   

Mūzikas pedagoģija   +   

Mūzikas mācīšana un  skolas kora 

darba metodika (+ aranžēšana,  

+ improvizācija) 

+    

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

 Pedagoģiskā prakse: mācību stundas 

Mūzika vadīšana, kolokvijs specialitātē   

+   

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

+   

Skolas kora darba prakse  +   

K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle 

(kokle, blokflauta, sitaminstrumenti) 

+   

Informācijas tehnoloģijas pedagoģijā 

 

+   

Ritmika +   Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs, 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu skolotājs 
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Kompozīcijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Kompozīcijas 

katedra 
Partitūras spēle  B5  Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Kompozīcija   + Studiju kursu var izvēlēties 

visu studiju programmu 

studenti 
Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

  + 

Aranžēšana 

 

 

 

 

 +  Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Improvizācija    Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

 

specializācija 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu skolotājs 

Kompozīcijas 

pamati 

   

Orķestra stilu 

vēsture 

   

Instrumentu mācība    

Kompozīcijas 

mācīšanas 

metodika 

   

Kompozīcijas 

mācīšanas 

pedagoģiskā prakse 

   

Kompozīcija   + 

 

Mūzikas tehnoloģiju katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Mūzikas 

tehnoloģiju 

katedra 

Spec. programma 

Sibelius 
  + Studiju kursu var 

izvēlēties visu studiju 

programmu studenti  Elektroakustiskā 

mūzika 

  + 

Akustika   + 
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Muzikoloģijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju 

programma A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Muzikoloģijas 

katedra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolokvijs mūzikas vēsturē 

un teorijā 

Valsts 

pārbaud. 

  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

 

Mūzikas vēsture un teorija 

 

+ 
  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, Prof. 

mūz. priekšm 

skolotājs 

 

Mūzikas 

vēstures 

klase 

 

 

Mūzikas vēsture/Ievads 

mūzikas vēsturē 

+   Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs, 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Latvijas mūzikas vēsture +   

 

Mūzikas 

teorijas 

klase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūzikas teorija un analīze +   Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

Solfedžo +   

Vispārējā metodika/ 

mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika 

 B4 C2  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika/ 

Solfedžo un mūzikas 

literatūras mācīšanas 

metodika/ 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika 

  

B4 

 

C2 

Solfedžo un mūzikas 

literatūras ped.prakse  

 B4  

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu pedagoģ. prakse  

  C2 

Solfedžo +   Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 
Mūzikas teorija +   

Harmonija +   

Polifonija +   

Mūzikas forma +   
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Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju 

programma A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Muzikoloģijas 

katedra 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mūzikas 

teorijas 

klase 
 

 

 

 

 

Harmonija  +  Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

specializācija 

 

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

skolotājs 

 

 

 

 

 

Polifonija  +  

Formas mācība  +  

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika 

 +  

Solfedžo pasniegšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  

Mūzikas literatūras 

pasniegšanas pedagoģiskā  

prakse 

 +  

Bakalaura diplomreferāta 

izstrāde un aizstāvēšana 

 +  

Etno-

muzikoloģ

ijas klase 

Tradicionālā mūzika +   Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

 

Horeogrāfijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Horeogrāfijas 

katedra 

Dejas pamati 

 

 B1  Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 
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Vispārizglītojošo studiju kursu  katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
 

B 

daļa 
(ierobežotā 

izvēle) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

 

 

Vispārizglītojošo studiju kursu  

katedra  

 

 

 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi  

Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

+   

Ievads kultūras 

analīzē 

+   

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

Autortiesības un 

blakus tiesības, 

vides aizsardzība, 

civilā aizsardzība)) 

+   

Literatūra mūzikā +   

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) 

+   

Mākslas vēsture +   

Filosofija un 

estētika 

+   

Informācijas 

tehnoloģijas 

  + 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

  + 

 

Vispārizglītojošo 

studiju kursu  

katedra  

 

 

Svešvalodu 

klase 

 

 

 

 

Svešvaloda 

(vācu, angļu, 

franču) 

+  + 

 

 

Visu bakalaura 

studiju progr. 

studenti, t.sk. 

Skaņu režija 

Krievu valoda   + Visu bakalaura 

studiju progr. 

studenti 

 

Zinātniskās pētniecības centra kompetence studiju programmu īstenošanā  

ZPC veic fundamentālus pētījumus Mākslas zinātnes nozares Muzikoloģijas apakšnozarē, 

realizē Latvijai nozīmīgus mūzikas kultūras attīstības projektus, kā arī piedalās aktuālu zinātniskās 

pētniecības jautājumu risināšanā un projektu īstenošanā. 

         ZPC nodrošina saikni starp JVLMA īstenotajām izglītības programmām un zinātnisko 

darbību mūzikas un mūzikas pedagoģijas jomā, sekmē jauno zinātnieku iekļaušanos nacionālā 

mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas pedagoģijas pētniecībā, 

starpdisciplināru pētījumu īstenošanā. 

       Vienojoties ar attiecīgajām katedrām, ZPC piedalās bakalauru, maģistru, doktora studiju 

programmu pilnveidē (jaunu studiju programmu, jaunu kursu izstrādē, studijām nepieciešamu 

materiālu un mācību līdzekļu sagatavošanā u.tml.). 
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5. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 

 

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

ir ieguvuši augstāko izglītību, intensīvi piedalās savas profesionālās meistarības pilnveidē, ir 

apguvuši vai arī apgūst jaunāko tehnoloģiju pielietošanu.  

  Mācību palīgpersonāls ir apvienots struktūrvienībās, tās ir: 

Studiju programmu direkcija ir JVLMA struktūrvienība, kas plāno, koordinē un kontrolē 

studiju programmu īstenošanas procesu, izveido, uztur un analizē informatīvo bāzi par 

studējošajiem, studiju programmām, studiju programmu apguves sasniegumiem, sadarbībā ar 

studējošajiem, katedru un nodaļu vadītājiem nodrošina studiju programmu pašnovērtēšanas 

ziņojumu izstrādi, sekmē docētāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi. 

Studiju programmu direkcijas ietvaros ir izveidotas 3 nodaļas (bakalaurantūra, 

maģistrantūra, doktorantūra). Nodaļa ir struktūrvienība, kas izveidota studējošo akadēmiskās 

darbības organizēšanai vienā vai vairākās specializācijās vai profilos. Nodaļas uzdevums ir 

organizēt un vadīt studējošo studiju procesu.  

Bibliotēka nodrošina studējošos un docētājus ar studiju programmas satura apguvei 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem (literatūra, nošu materiāli, video un audio materiāli) un citu 

informāciju.   

         Informācijas tehnoloģijas daļa nodrošina atbilstošo studiju kursu apguvi ar nepieciešamo 

elektronisko tehnoloģiju un informācijas pieejamību (e-studiju vide, interneta pieeja, datoru 

izmantošas pieejamība patstāvīgā darba procesā u.c). 

Sporta centrs nodrošina studējošajiem iespējas nodarboties ar sportu 

 

6. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai 

mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas Europass formātā. 

 

Skaidrojums: 

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas atrodas 

Personāldaļā un 2013./2014.akadēmiskā gada studiju virziena Mākslas pašnovērtējuma ziņojuma 

pielikumā. 

 

 

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

nolikumi. 

 

2014.2015. akadēmiskajā gadā laikā no 11.09.2014. līdz 19.02.2015. ir noslēgti 18 

pedagoģiskās prakses līgumi (informācija sniegta saskaņā ar Pedagoģiskās prakses līgumu 

uzskaites žurnāla datiem - līguma Nr. no 180 līdz 197.) Pradagoģiskās prakses līgumu viens 

eksemplārs atrodas Studiju programmu direkcijas lietu nomeklatūras lietā Nr.03-26, otrs – 

prakses vietas izglītības iestādēs.  
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Nolikums par prakses darba organizāciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā  
 

Apstiprināts 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

2013. gada 6. februāra Senāta sēdē, protokols nr. 2 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

Nolikums par prakses darba organizāciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (turpmāk 

tekstā – Akadēmija) ir dokuments, kas reglamentē kārtību, kādā Akadēmijas īstenotajās otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās studējošie iegūst praktiskās iemaņas.  

2. Prakses organizēšana 

2.1. Studiju prakses apjomu kredītpunktos, to sadalījumu pa studiju semestriem, kā arī 

kompetences vērtējuma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju 

kursa apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstrādātā prakses darba programma.  

2.2. Studiju programmu ietvaros īsteno šādas prakses:  

2.2.1. mākslinieciski radošā prakse, t.sk. orķestra prakse, ansambļu prakse, kora darba 

prakse, orķestra/ansambļa darba prakse, koncertprakse, operdziedāšanas prakse;  

2.2.2. muzikoloģijas prakse, t.sk. lektora prakse, redaktora prakse, publicistikas prakse, 

žurnālistikas prakse, lauka pētījumu prakse, arhīvu prakse; 

2.2.3. mūzikas tehnoloģiju prakse, t.sk. apskaņošanas prakse, skaņu ierakstu prakse, ierakstu 

producēšanas prakse;  

 2.2.4. pedagoģiskā prakse (bakalaura līmeņa studiju programmās), asistenta prakse 

(maģistra līmeņa studiju programmās). 

2.3. Par visu veidu prakses darba organizēšanu un norisi atbild katedru vadītāji, kuru 

kompetencē ir nodota studiju kursa īstenošana.  

2.4. Prakses var būt īstenotas Akadēmijā vai arī ārpus tās – citās kultūras institūcijās vai 

izglītības iestādēs.  

2.5. Prakses organizācijai nepieciešamie obligātie dokumenti, kuru veidlapas prakses vadītājs 

saņem Studiju programmu direkcijā: 

2.5.1. Prakses līgums, ja prakse notiek ārpus Akadēmijas;  

2.5.2. pielikums pie Pedagoģiskās prakses līguma – pedagoģiskās prakses vadītāja 

iesniegums izglītības iestādes vadītājam;  

2.5.3. Prakses darba programma (individuālajām nodarbībām – individuāli izstrādāta katram 

semestrim, kolektīvās muzicēšanas nodarbībām – muzicējošai vienībai prakses darba 

programma semestrim); individuālajām nodarbībām prakses darba programmas viens 

eksemplārs atrodas pie prakses vadītāja, otrs – pie studenta; 

2.5.4. Prakses pārskats (dienasgrāmata), dokuments, kas atspoguļo prakses darba programmā 

paredzēto uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sastāvdaļa.  

3. Prakses īstenošanas kārtība 

3.1. Mākslinieciski radošā prakse:  

3.1.1. saskaņā ar studiju kursa apraksta prasībām attiecīgā katedra sastāda mākslinieciski 

radošās prakses plānu, kas ir katedras darba plāna sastāvdaļa;  

3.1.2. prakses plāna konkrētos datumus katedras vadītājs saskaņo ar:  

1) JVLMA Koncertdaļu, ja prakse notiek Akadēmijā. Koncertdaļa plānotos prakses 

pasākumus reģistrē Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina prakses reklāmu, saņem no 

katedras vadītāja prakses pasākuma programmu, pavairo un nodrošina pasākuma 

organizēšanu un norisi. Programmas un citi reklāmas materiāli glabājas Koncertdaļā un, 

atbilstoši Akadēmijas Lietu nomenklatūras prasībām, tiek nodoti glabāšanai Akadēmijas 

arhīvā; 

2) kultūras vai izglītības institūcijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus Akadēmijas. Šādu 

radošo praksi  organizē katedras vadītājs sadarbībā ar konkrētās institūcijas atbildīgo 
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personu. Prakses informatīvos un reklāmas materiālus katedras vadītājs nodod Koncertdaļai, 

kura veic prakses uzskaiti. Radošās prakses darba rezultātus apspriež un novērtē atbilstošās 

katedras sēdēs un atbildīgais docētājs studējošā prakses darba rezultātus – vērtējumu – 

ieraksta studējošā Sekmju lapā;  

3.2. Muzikoloģijas prakse:  

3.2.1. muzikoloģijas praksi plāno Muzikoloģijas katedras vadītājs saskaņā ar studiju kursa 

apraksta prasībām, nodrošina studentus ar prakses vadītāju, ar prakses vietām vai akceptē 

praktikanta izvēlētu prakses vietu, sagatavo prakses līguma noslēgšanu, kontrolē prakses 

norises kvalitāti; 

3.2.2. prakses docētājs sastāda semestra prakses darba programmu katram studentam, prakses 

sākumā informē studentus par prakses norises kārtību un prasībām, vada praksi, kontrolē 

prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses pārskatā, novērtē 

prakses norises gaitu.  

3.3. Mūzikas tehnoloģiju prakse: 

3.3.1. mūzikas tehnoloģiju praksi plāno Mūzikas tehnoloģiju katedras vadītājs saskaņā ar 

studiju kursa apraksta prasībām, nodrošina studentus  ar prakses vadītāju, ar prakses vietām 

vai akceptē praktikanta izvēlētu prakses vietu, sagatavo prakses līguma noslēgšanu, kontrolē 

prakses norises kvalitāti; 

3.3.2. prakses docētājs sastāda semestra prakses darba programmu katram studentam, prakses 

sākumā informē studentus par prakses norises kārtību un prasībām, vada praksi, kontrolē 

prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses pārskatā, novērtē 

prakses norises gaitu.  

3.4. Pedagoģiskā prakse: 

3.4.1. pedagoģiskā prakse tiek īstenota vispārējās vai profesionālajās/profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs; 

3.4.2. saskaņā ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vadītājs izstrādā pedagoģiskās 

prakses darba programmu katram studentam – praktikantam;  

3.4.3. atbilstoši pedagoģiskās prakses darba programmā noteiktajiem uzdevumiem, 

pedagoģiskās prakses vadītājs nodrošina studentu ar prakses vietu vai akceptē studenta – 

praktikanta izvēlētu prakses vietu, prakses sākumā informē studentus par prakses norises 

kārtību un prasībām, vada praksi, kontrolē prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta 

ierakstus prakses pārskatā, novērtē prakses norises gaitu.  

3.5. Asistenta prakse:  

3.5.1. asistenta prakse galvenokārt tiek īstenota Akadēmijā. Asistenta praksi īsteno saskaņā 

ar studiju kursa apraksta saturu uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmu bāzes; 

3.5.2. asistenta prakses vadītājs attiecīgajam semestrim izstrādā asistenta prakses darba 

programmu katram maģistrantam;  

3.5.3. atbilstoši asistenta prakses darba programmā noteiktajiem uzdevumiem, asistenta 

prakses vadītājs nodrošina maģistrantam asistenta prakses norises vietu un studējošos, 

prakses sākumā informē maģistrantus par prakses norises kārtību un prasībām, vada praksi, 

kontrolē prakses programmas uzdevumu izpildi un maģistranta ierakstus prakses pārskatā, 

novērtē prakses norises gaitu.  

4. Prakses līguma noslēgšanas kārtība: 

4.1. prakses līguma veidlapas parauga projektu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība formulētajām 

prasībām, izstrādā studiju programmu direktors, saskaņo to ar Akadēmijas juristu un 

akadēmiskā darba prorektoru; 

4.2. prakses līgums tiek slēgts starp Akadēmiju un prakses vietu;  

4.3. prakses līguma projektu divos eksemplāros sagatavo prakses vadītājs, paraksta to un 

iesniedz līgumu prakses vietas atbildīgās personas parakstīšanai, parakstīto līgumu nodod 

Akadēmijas studiju programmu direkcijā; 
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4.4. studiju programmu direktors reģistrē prakses vietas atbildīgās personas parakstīto 

līgumu un nodod to  Akadēmijas rektoram parakstīšanai. Rektora parakstītā līguma vienu 

eksemplāru studiju programmu direktors ievieto Prakses līgumu uzskaites lietā, otru līguma 

eksemplāru un kopiju nodod prakses vadītājam; 

4.5. prakses vadītājs prakses līguma vienu eksemplāru (oriģinālu) iesniedz prakses vietas 

atbildīgai personai; 

4.6. prakses līguma satura struktūra: 

līgumā norāda 

4.6.1. prakses nosaukuma veidu, līguma noslēgšanas vietu un datumu, slēdzēju puses – 

Akadēmiju, tās rektora personā, prakses vietas institūciju, tās vadītāja personā, Akadēmijas 

studiju kursa nosaukumu, prakses vadītāja amatu un vārdu, uzvārdu;  

4.6.2. līguma priekšmetu, prakses līguma mērķi un uzdevumus; 

4.6.3. pušu pienākumus un tiesības: 

-Akadēmija,  

- prakses vieta, 

- Akadēmijas prakses vadītājs. 

4.6.4. papildus nosacījumus; 

4.6.5. juridiskās adreses un slēdzēju pušu parakstus. 

 

 

8. Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas studiju programmas 

izstrādi un īstenošanu, ja studiju virzienam atbilst kopīgā studiju programma. 

Kopīgās studiju programmas JVLMA neīsteno. 

 

9. Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta attiecīgajā ārvalstī noteiktajā 

kārtībā, ja studiju virzienam atbilst kopīgā studiju programma, kura tiek īstenota kopā ar ārvalsts 

augstskolu vai koledžu. 

Kopīgās studiju programmas JVLMA neīsteno. 

 

10. Ja studiju virziens ir ticis akreditēts jau iepriekš, informācija par iepriekšējā studiju virziena 

akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešanas rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanu. 

Studiju virziens Izglītība, pedagoģija un sports  ir akreditēts 

2011./2012.akadēmisklajā  gadā. Akreditācijas procesā divu studiju programmu 

īstenošana tika novērtēta ļoti augsti, trūkumi netika konstatēti, bet ekspertu ieteikumi 

studiju programmu īstenošanā tika ieviesti jau 2012./2013.akadēmiskajā gadā. Studiju 

kursā Pedagoģija tika palielināts kredītpunktu un atbilstoši kontaktstundu skaits.  

 

11. Citi dokumenti pēc augstskolas vai koledžas ieskatiem. 

 Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie dokumenti pieejami JVLMA 

mājas lapā: www.jvlma.lv, sadaļa Dokumenti, apakšsadaļa Iekšējie normatīvie dokumenti.  

2016.gada 6.janvāra Senāta sēdes lēmuma Par 2014./2015.akadēmiskā gada studiju virzienu 

un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšanu izraksts. 

 

http://www.jvlma.lv/
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IZRAKSTS 
 
 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Reģ. Nr. 90000028796 

Krišjāņa Barona ielā 1, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67228684, fakss 67820271 

 

SENĀTA SĒDES PROTOKOLS 

Rīgā 

2016. gada 6. janvārī  Nr. 1 

SĒDĒ PIEDALĀS sešpadsmit senatori: 

                        stud. Anete Ašmane, prof. Anda Beitāne, prof. Lilija Greidāne, doc. Regīna Kaupuža, 

doc. Rolands Kronlaks, asoc. prof. Jānis Kudiņš, doc. Toms Ostrovskis, stud. Krišs 

Pozemkovskis, asoc. prof. Guntars Prānis, prof. Gunta Rasa, prof. Artis Sīmanis, stud. 

Matīss Tučs, asoc. prof. Romāns Vanags, lekt. Ilze Vilde, prof. Normunds Vīksne, asoc. 

prof. Ligita Zemberga,  

 kā arī Studiju programmu direktore Irēna Baltābola.  
 

SĒDĒ NEPIEDALĀS senatori asoc. prof. Dace Kļava, asoc. prof. Jānis Retenais, stud. Ēriks Zeps, prof. 

Ventis Zilberts. 
 

SĒDI VADA  Senāta priekšsēdētājs asoc. prof. Guntars Prānis 

PROTOKOLĒ:     Jana Lāce 

DARBA KĀRTĪBĀ:  
 

1. Pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas un studiju virziena Izglītība, 

pedagoģija un sports  pilnveidei 2014./2015.akadēmiskajā gadā apstiprināšana; 

2. …  
 

x   x   x 
 

Sākumā sēdes vadītājs Guntars Prānis konstatē, ka ir pietiekams senatoru skaits, lai Senāts būtu 

lemttiesīgs un lūdz apstiprināt Senāta sēdes darba kārtību.  

Balsošanas rezultāti: par – 16, pret – 0, atturas – 0. 
 

1. Pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas un studiju virziena 

Izglītība, pedagoģija un sports pilnveidei 2014./2015.akadēmiskajā gadā apstiprināšana 

Studiju programmu direktore Irēna Baltābola informē, ka sakarā ar jauniem normatīviem aktiem - 

Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.407 Augstskolu, koledžu un studiju virzienu 

akreditācijas noteikumi – ir mainīts arī šo dokumentu nosaukums un nedaudz arī struktūra. Sakarā ar 

to, ka tie ir pārskati, vairs nav apjoma ierobežojumu un ir iespējams pievienot tik svarīgos pielikumus. 

Irēna Baltābola sniedz senatoriem Pārskatu kopsavilkumu. 

Atskaites periodā tika īstenotas 13 studiju programmas, t.sk.:  

1) studiju virziena Mākslas vienpadsmit studiju programmas 

*  septiņas profesionālās bakalaura  studiju programmas,  

*  divas  profesionālās maģistra  studiju programmas, 

*  viena akadēmiskā maģistra studiju programma, 

*  viena doktora studiju programma, 

2) studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports divas profesionālās bakalaura studiju 

programmas. 

Studiju virzienu atbilstošo studiju programmu mērķi un uzdevumi ir skaidri un sasniedzami, tie 

ir pārbaudāmi, ņemot vērā to, ka studiju programmu saturs ir izstrādāts, pamatojoties uz valsts 

izglītības standartos un profesiju standartos noteiktajām prasībām.  

Studiju virzienu un studiju programmu vadībā tiek ievēroti demokrātijas principi. To pierāda 

iekšējos normatīvajos dokumentos skaidri noteiktas administratīvā personāla, akadēmiskā 

personāla un studējošo tiesības, pienākumi, atbildība un savstarpējās attiecības.  

Pateicoties rektorāta, Ārlietu daļas, katedru vadītāju, docētāju un studējošo mērķtiecīgai 

darbībai, notika sekmīga sadarbība ar ārvalstu augstskolām, kā rezultātā tika nodrošinātas plašas 

iespējas mobilitātei.  
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Mobilitātes nodrošināšanai būtiska nozīme ir akadēmiskā personāla un studējošo svešvalodu 

zināšanām. JVLMA vairāku docētāju svešvalodu zināšanas un prasmes ir pietiekamā līmenī, lai varētu 

sagatavot un īstenot studiju programmas svešvalodā.  

Ņemot vērā noslēgtos sadarbības līgumus starp Latvijas augstskolām, studentiem tika 

nodrošinātas iespējas vairākus studiju kursus apgūt citās augstskolās - JVLMA studentiem ārpus 

Mūzikas akadēmijas, bet citu augstskolu studentiem Mūzikas akadēmijā.  

 Akadēmiskā personāla un studējošo radošais un zinātniskās pētniecības darbs ir organiski 

iekļauts studiju virziena īstenošanā. Zinātniskās pētniecības darbu (t.sk. bakalaura, maģistra) 

tematika ir aktuāla, saistīta ar studiju virziena studiju programmu saturu.  Akadēmiskā personāla 

radošais un pētnieciskais darbs tiek plānots un apmaksāts no JVLMA budžeta.  

Arī studējošiem tiek nodrošinātas plašas iespējas gan pētniecības projektu īstenošanai, gan 

iesaistīties radošajās aktivitātēs – dalība koncertos, starptautiskajos konkursos, festivālos, u.c. 

Studējošo dalība radošajās aktivitātēs tiek apmaksāta gan no mecenātu, gan no budžeta līdzekļiem.  

Studiju virzienu resursu nodrošinājums kopumā atbilst studiju programmu īstenošanai.  

Budžeta līdzekļu ieņēmumi un to izlietojums tika īstenots atbilstoši JVLMA Senāta 

apstiprinātajam plānam. Finanšu resursu izmantošanas kontroli veica neatkarīgs audits. 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte atbilst studiju virziena īstenošanas 

prasībām. Notiek regulāra akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide, kvalifikācijas kontrole, 

akadēmiskā personāla attīstības politikas plānošana un īstenošana. 

Studiju virzienu metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un materiāltehniskais 

nodrošinājums kopumā atbilst attiecīgās profesijas reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Aprīkojums atbilst mūsdienu tehnoloģiju iespējām, tiek izmantoti datori un internets, telpas ir 

aprīkotas ar pietiekamu elektrības pieslēgumu, vietu skaitu studējošo portatīvajiem datoriem. 

Bibliotēku fondi, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un rada 

pozitīvu studiju vidi (nepieciešams pilnveidot bibliotēkas fondu pieejamību svešvalodās), ir pieejamas 

un tiek lietotas starptautiskās datubāzes. 

Kopumā Irēna Baltābola pārskatu tapšanas procesu raksturo kā ļoti veiksmīgu, atzīst, ka 

ieviestā iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst Starptautiskās augstākās izglītības kvalitātes 

asociācijas vadlīniju prasībām. Tiek regulāri pārskatītas studiju programmu īstenošanas vajadzības, 

mērķi un studiju rezultāti, studiju process, resursi un partnerattiecības, vadības sistēma. 

Senāta priekšsēdētājs Guntars Prānis pateicas Irēnai Baltābolai par ziņojumu, kā arī par 

Pārskatu sagatavošanā ieguldīto darbu, un lūdz senatorus izteikties.  

Vairāk diskusiju par šo jautājumu nav, un līdz ar to Senāta priekšsēdētājs aicina senatorus 

atklāti balsojot apstiprināt Pārskatus par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas un studiju 

virziena Izglītība, pedagoģija un sports pilnveidei 2014./2015.akadēmiskajā gadā. 
 

 Balsojuma rezultāti: par – 16, pret - 0, atturas – 0. 
 

Senāta lēmums nr. 1 

Izvērtējot Senātam iesniegtos pārskatus par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas un 

studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports pilnveidei 2014./2015. akadēmiskajā gadā, 

noklausoties Studiju programmu direktores ziņojumu par Pārskatu izstrādes procesu, dokumentu 

izstrādes gaitā lietotām metodēm, Senāts atzīst, ka studiju virzienu un studiju programmu pārskatu 

saturs un struktūra atbilst Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 Augstskolu, 

koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi izvirzītajām prasībām. 

Iepazīstoties ar studiju virzienu un studiju programmu pārskatos sniegto informāciju par  

studiju virziena vadības procesiem, studiju virziena resursu nodrošināšanu, akadēmiskā personāla 

un studējošo zinātniskās pētniecības vai radošā darba aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem, par 

sadarbību un internacionalizāciju, par kvalitātes nodrošinājumu un garantijām, Senāts secina, ka 

kopumā studiju virzieni un visas studiju programmas ir īstenotas kvalitatīvi.  

Izvērtējot pārskatos sniegto informāciju tika secināts, ka JVLMA kolektīvs sekmīgi ir veicis 

JVLMA Satversmē izvirzītos uzdevumus, kvalitatīvi īstenoja studiju programmas, nodrošināja 

studiju, mākslinieciskā un pētniecības darba nedalāmību, piemēroja tādus studējošo kompetences 

vērtēšanas kritērijus, nosacījumus un procedūras, kas ļauj pārliecināties par plānoto studiju rezultātu 

sasniegšanu, plaši un rezultatīvi sadarbojās ar Latvijas un citu valstu augstskolām. Studiju 

programmas īstenoja radoši, pieredzes bagāti mākslinieki, docētāji savu pedagoģisko darbību 
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sekmīgi apvienoja ar mākslinieciski radošo un zinātnisko darbību, kopumā bija nodrošināta 

labvēlīga studiju vide. 

Ņemot vērā senatoru viedokļus un secinājumus par studiju virzienu un studiju programmu 

īstenošanas procesu,  

Senāts nolemj:  

1. apstiprināt pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas pilnveidei 2014./2015. 

akadēmiskajā gadā un studiju programmu raksturojumus, kopā 11 (vienpadsmit) studiju 

programmas: 

1.1. profesionālās bakalaura studiju programmas 

Mūzikas vēsture un teorija  42212   

Diriģēšana                          42212   

Vokālā mūzika                     42212   

Instrumentālā mūzika          42212   

Kompozīcija                        42212   

Horeogrāfija                       42212   

Skaņu režija                        42212 

1.2. profesionālā maģistra studiju programma  Mūzika               47212  

1.3. profesionālā maģistra studiju programma   Horeogrāfija     47212  

1.4. akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika                 45212   

1.5. doktora studiju programma Muzikoloģija                             51212  

2. apstiprināt pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports 

pilnveidei 2014./2015. akadēmiskajā gadā un studiju programmu raksturojumus: 

2.1. profesionālās bakalaura studiju programmas 

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs            42141  

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs      42141  

3. uzdot katedru vadītājiem turpināt studiju darba pilnveidi:  

   plašāk iesaistīt studiju programmas īstenošanā ārvalstu mūzikas augstskolu docētājus;  

 plānot akadēmiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi, analizēt darba 

rezultātus katedras sēdēs;  

 turpināt starptautiskos kontaktus akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas 

programmās, īpaši palielinot ārvalstu augstskolu apmaiņas studentu skaitu, balstoties 

uz starptautisko pieredzi, ieviest inovācijas studiju saturā; 

 turpināt veikt studentu un absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum 

aptauju un analīzi; 

 turpināt veikt aptauju, lai iegūtu studējošo viedokli par studiju programmu konkrētu 

studiju kursu īstenošanu, satura un docēšanas formu atbilstību studiju kvalitātes 

prasībām;  

 iespēju robežās pieaicināt ārvalstu augstskolu ekspertus studiju procesa un studējošo 

zināšanu novērtēšanai valsts pārbaudījumos; 

 izstrādājot 2015./2016. akadēmiskā gada studiju programmu darbības pārskatus, visu 

katedru vadītājiem turpināt sniegt visu līmeņu studiju programmu profesionālās daļas 

satura salīdzinājumu ar vismaz divām Eiropas Savienības valstu augstskolām; 

4. Senāta lēmuma izpildes kontroli veikt senatoram, akadēmiskā darba prorektoram 

profesoram Normundam Vīksnem. 

5. Pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas pilnveidei un pārskatu par 

veiktajām darbībām studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports pilnveidei 2014./2015. 

akadēmiskajā gadā oriģināli uzglabājami JVLMA Studiju programmu direkcijā. Visi materiāli 

jāievieto arī Akadēmijas mājas lapā www.jvlma.lv. 

... 

Senāta priekšsēdētājs  /paraksts/  asoc. prof. Guntars Prānis  
 

Protokoliste    /paraksts/   Jana Lāce  
 

 

IZRAKSTS /3 lpp/ PAREIZS 

JVLMA Kancelejas vadītāja    Ruta Burbo 

http://www.jvlma.lv/
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08.01.2016.     Z.v. 
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