
 Noklausoties LR Saeimas 2020. gada 24. septembra ārkārtas sēdē LR Kultūras 

ministra Naura Puntuļa izteikto apgalvojumu par trīs kultūras augstskolu pārtapšanu 

konsorcijā - universitātē ar visām no tā izrietošajām sekām un lokalizāciju bijušajā 

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē,  

 Iepazīstoties ar LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē paustajiem 

viedokļiem Augstskolu likuma grozījumu apspriešanas laikā, kontekstā ar Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vietu iecerētajā augstskolu tipoloģijā,  

 Izvērtējot Kultūras ministrijas atbalstīto un Izglītības un zinātnes ministrijas virzīto 

augstskolu resursu konsolidācijas politiku, nosakot apvienošanās kritērijus, lai 

augstskolas varētu turpināt īstenot savas specializācijas jomas akadēmiskās doktora 

studiju programmas un pretendēt uz struktūrfondu finansējumu,  

 Ievērojot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes 13.9.punktā noteikto 

Satversmes sapulces kompetenci izskatīt un izlemt konceptuālus Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas darbības un attīstības jautājumus,  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija īsteno augstākās izglītības studiju 

programmas mūzikā un skatuves mākslā, kā arī mūzikas pedagoģijā, kas ir specifiska 

un sarežģīta izglītības joma no izglītības procesa organizēšanas viedokļa arī 

salīdzinājumā ar pārējām mākslu augstskolām, tāpēc autonomijas saglabāšana 

lēmumu pieņemšanā par šī izglītības procesa organizēšanu, tam nepieciešamo resursu 

sadali, cilvēkresursu attīstības politiku un mūzikas jomas attīstību ir pamatnosacījums, 

lai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija arī turpmāk varētu nodrošināt kvalitatīvu 

mūzikas augstāko izglītību, izpildot tai dotos uzdevumus ierobežotu resursu (finanšu, 

infrastruktūras, cilvēkresursu, tai skaitā, studējošo) apstākļos.  

Vienlaikus, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija turpinās uzsākto sadarbību ar 

Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju kopīgās profesionālās 

doktora studiju programmas īstenošanā un kā vadošais sadarbības partneris un 

licences turētājs turpinās sadarbību arī profesionālās bakalaura studiju programmas 

“Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” un 1.līmeņa 

profesionālās studiju programmas “Mūzikas, “Dejas un mākslas profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības skolotājs”  programmu ietvaros. Tāpat, neatsakoties no tiesībām 

lemt par mūzikas pētniecības jomas attīstību, raudzīsies uz sadarbības paplašināšanu 

ne tikai ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju, bet arī ar citām 

augstākās izglītības institūcijām Latvijā un pasaulē arī akadēmiskās doktora studiju 

programmas ietvaros. Tomēr Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas personāls nav 

gatavs atbalstīt triju augstskolu apvienošanu vienā universitātē, nedzirdot argumentus 

par to, kādā veidā šī apvienošana uzlabos sniegtās izglītības kvalitāti, kas ir tiešā 

cēloņsakarībā ar iespēju operatīvi lemt par šī studiju procesa īstenošanas specifiskiem 

jautājumiem, atstājot to jomas profesionāļu – mūzikas un dejas akadēmiskā personāla 

ziņā. 

Iepriekš formulētais viedoklis tiek balstīts šādos apsvērumos: 

a. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija īsteno augstākās izglītības studiju 

programmas mūzikā un skatuves mākslā, kā arī mūzikas pedagoģijā, kas ir 

specifiska izglītības joma, raugoties no dažādiem aspektiem: 

i. Izteikta studentcentrēta un uz izcilību vērsta izglītības procesa 

organizēšana, kur ir ievērojami lielāks individuālo studiju kursu 

īpatsvars atšķirībā no citu studiju virzienu studiju programmām; 

ii. Nepieciešamas specifiskas zināšanas un rīki, lai varētu organizēt un 

vadīt šo studentcentrēto studiju procesu, tādēļ arī citviet pasaulē 



attiecīgās jomas augstākās izglītības programmas tiek īstenotas 

autonomās izglītības iestādēs ar samērā nelielu studējošo skaitu; 

iii. Specifisks regulējums attiecībā uz docētāju akadēmisko slodžu 

“garantijām” – docētāji netiek ievēlēti uz noteiktām slodzēm, jo katra 

viena studējošā izvēle vai došanās ERASMUS, vai akadēmiskajā 

pārtraukumā, ievērojami maina docētāju noslodzi, tāpēc docētājam 

slodze tiek noteikta tikai uz vienu akadēmisko gadu; 

iv. Lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvas studijas, ir liels docētāju īpatsvars 

attiecībā pret studējošo skaitu (nodrošina atsevišķus studiju kursus, 

tāpēc uz nelielām slodzēm). Šo šauro jomu speciālistu darbs ir 

plānojams, ņemot vērā gan viņu iespējas, gan studējošo individuālās 

nodarbības, orķestru, koru mēģinājumus, gan telpu pieejamību un 

specifiski nepieciešamo aprīkojumu; 

v. Nepieciešamas specifiski aprīkotas studiju, pētniecības un patstāvīgā 

darba telpas, kuru izmantošana tiek plānota, ievērojot augstākminētās 

īpatnības; 

vi. Ir izstrādātas un tiek attīstītas informācijas tehnoloģiju platformas, kas 

palīdz organizēt studiju procesu iepriekšminētajos apstākļos (ASIMUT 

telpu rezervēšanas un plānošanas sistēma, LUIS pielāgoti un specifiski 

izstrādāti risinājumi akadēmijas vajadzībām); 

vii. Vispārizglītojošo studiju kursu īstenošana tiek organizēta horizontāli 

(visu specialitāšu un profilu) studiju programmām, jau šobrīd iespējami 

apvienojot studējošos 100 un vairāk vienā grupā (kur tas iespējams), 

atbilstoši viņu izdarītajām izvēlēm B un C studiju programmu daļās. 

Konsolidācija vēl ar citu augstskolu studējošajiem ir neiespējama 

iepriekš norādītā individuālo kontaktstundu īpatsvara un sarežģītās 

plānošanas dēļ. 

b. Mūzikas un skatuves mākslas, kā arī mūzikas pedagoģijas jomas attīstība - ir 

un paliks tikai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā esošo docētāju 

intereses objekts, un mehāniska augstskolu apvienošana neradīs papildu 

ieguvumus šo jomu attīstībai, kas visticamāk arī turpmāk paliks katras 

specialitātes docētāju un pētnieku ziņā. Sadarbība starp mākslas jomām tiks 

īstenota kopīgās doktora studiju programmas ietvaros. Sadarbība ir iespējama 

un jau notiek arī ar ārvalstu partneriem mūzikas teorijas un mūzikas terapijas 

jomā. 

c. Studijas mūzikā un skatuves mākslā izmaksā dārgāk par studijām Latvijas 

Mākslas akadēmijā un Latvijas Kultūras akadēmijā, taču skaita ziņā, Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ir vismazākais studējošo skaits. Nonākot 

situācijā, kad būs nepieciešams resursu ietaupījums, lēmumu pieņemšanā par 

budžeta sadalījumu akadēmijai būs tikai viena no trijām balsīm, tāpēc, 

visticamāk, ka nepieciešamie resursi tiks iegūti tieši no dārgajām - mūzikas 

studiju programmām. 

Izvērtējot iepriekš aprakstītos argumentus: 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes sapulce NOLEMJ: 

1. Paust viedokli par nepieciešamību saglabāt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas autonomiju - tiesības izstrādāt un pieņemt savu Satversmi, veidot 

personālsastāvu, noteikt studiju programmu saturu un formas, studējošo 

uzņemšanas papildu noteikumus, zinātniskās pētniecības darba 

pamatvirzienus, organizatorisko un pārvaldes struktūru.  



 

 

2. Pilnvaro Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektoru profesoru 

Guntaru Prāni paust iepriekš formulēto Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas Satversmes sapulces viedokli visās norisēs, kas ir attiecināmas 

uz trīs mākslu augstskolu iespējamo apvienošanu vai apspriedēs par ārējos 

normatīvajos aktos noteiktu sadarbības formu starp trīs mākslas 

augstskolām definēšanu.  


