
 

 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

PROFESORU PADOMES informācija 

 
Sakarā ar izsludinātajām vēlēšanām uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem (no 

2020. gada 1. septembra uz 6 gadiem) ir izvērtēta pretendentu dokumentu atbilstība prasībām.  

Izsludinu tiesības piedalīties konkursā šī gada 21. oktobrī sekojošiem pretendentiem: 

 

 profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Džeza mūzika 

studiju kursu džeza saksofons, džeza kombo, džeza mūzikas praktikums, profilējošu teorētisko studiju 

kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla 

apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Džeza mūzika studiju kursa 

džeza mūzikas pētniecība docēšanai /Džeza mūzikas katedra/ 

profesora amats (1 vakance) – Indriķis Veitners 

  
 

 studiju virziena Mākslas profesionālo bakalaura studiju programmu profesionālās darbības mūzikas 

pamatkursu, profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas 

Mūzika mūzikas teorētisko un praktisko  studiju kursu, akadēmiskās  maģistra studiju programmas 

Mūzika muzikoloģijas apakšnozares studiju kursu, doktora studiju programmas Muzikoloģija un 

profesionālās doktora studiju programmas Mākslas apakšprogrammas Mūzika un skatuves māksla 

studiju kursu un studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports profesionālo bakalaura studiju 

programmu mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu docēšanai /Muzikoloģijas katedra/ 
 

profesora amats (1 vakance) – Valdis Bernhofs  
 

 

 profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana apakšprogrammas Kora diriģēšana 

profesionālās darbības kora diriģēšanas specializācijas studiju kursu studiju kursu docēšanai un 

profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika 

specializācijas Diriģēšana profila Kora diriģēšana  studiju kursu docēšanai /Kora diriģēšanas 

katedra/ 

profesora amats (1 vakance) – Māris Sirmais 
 

 

 profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Džeza mūzika 

profesionālās specializācijas džeza ģitāras studiju kursu 

vai  

profesionālās bakalaura studiju programmas Vokālā mūzika apakšprogrammas Džeza vokāls 

profesionālās specializācijas studiju kursu un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un 

skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Džeza ģitāra  

vai specializācijas Vokālā mūzika  profila Džeza vokālā mūzika studiju kursu docēšanai /Džeza mūzikas 

katedra/ 
 

asociētā profesora amats (1 vakance) – Inga Bērziņa  

Andrejs Jevsjukovs   

 

 profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas 

Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Trompetes spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās 

maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas 

Instrumentālā mūzika profila Trompetes spēle un profesionālās doktora studiju programmas Mākslas 

apakšprogrammas Mūzika un skatuves māksla studiju kursu docēšanai /Pūšaminstrumentu katedra/ 
 

asociētā profesora amats (1 vakance) – Jānis Porietis 

 
 

 
 

19.10.2020. 

Profesoru padomes priekšsēdētāja prof. Anda Beitāne 


