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Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk tekstā - JVLMA) darbības 

pārskata periods ir nozīmīgs ar to, ka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir iegājusi 

augstskolas pastāvēšanas simtgades taisnē. 

Pārskata periodā JVLMA profesionāli un radoši ir veikusi gan studiju, gan zinātniski 

pētniecisko, gan mākslinieciski radošo darbu – visās darbības jomās, nodrošinot kvalitāti, 

konkurētspēju, studiju pieejamību un mobilitāti. 

 

1. Pārskats par JVLMA Attīstības stratēģijā  

2016. – 2020.gadam noteiktu mērķu izpildi 
 

Jau divus gadus ir īstenoti mērķi un uzdevumi, kas ir definēti JVLMA Attīstības 

stratēģijā 2016. – 2020.gadam. Darbības pārskata periods ir bijis spraigu diskusiju laiks, 

kurā ir iegūta pieredze sadarbības kultūrā un kompromisu mākslā.   

 Pārskata periodā Iekšējās kvalitātes audita komisija ir veikusi auditu “JVLMA 

izstrādāto politikas un plānošanas dokumentu atbilstība JVLMA attīstības stratēģijai un 

plānošanas dokumentos noteikto mērķu izpildes uzraudzība”. Kopumā dokumentā “Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas attīstības stratēģija 2016-2020” ir noteikti 76 rezultatīvie 

rādītāji. Audita ietvaros tika analizēti 32 rezultatīvie rādītāji, no kuriem tika konstatēta šāda 

izvērtēto rezultatīvo rādītāju izpilde: 

 Rezultatīvo rādītāju izpilde Skaits 
% (no auditā 

izvērtētajiem) 

Ir izpildīts 9 28 

Nav izpildīts, bet ir veiktas darbības, kas varētu 

nodrošināt tā izpildi 
12 38 

Nav izpildīts un maz ticams, ka tiks izpildīts noteiktajā 

termiņā 
11 34 

KOPĀ izvērtēti 32 100 
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2. Pārskats par veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas 

un studiju virziena Izglītība un pedagoģija pilnveidei un 

studiju programmu īstenošanu. 
 

 Atskaites periodā tika īstenotas divu akreditētu studiju virzienu 14 studiju 

programmas: 

1)  studiju virziena Mākslas desmit studiju programmas: 

*  septiņas profesionālās bakalaura  studiju programmas,  

*  viena profesionālās maģistra  studiju programmas, 

*  viena akadēmiskā maģistra studiju programma, 

*  viena akadēmiskā doktora studiju programma. 

 
Studiju 

programmas kods 
Studiju programmas  

nosaukums 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

42212 Diriģēšana 

42212 Instrumentālā mūzika 

42212 Kompozīcija 

42212 Horeogrāfija 

42212 Mūzikas vēsture un teorija 

42212 Vokālā mūzika 

42212 Mūzika un skatuves māksla 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

45212 Mūzika 

Profesionālās maģistra studiju programmas 

47212 Mūzika un skatuves māksla 

Akadēmiskā doktora studiju programma 

51212 Muzikoloģija 

 

2) studiju virziena Izglītība un pedagoģija četras profesionālās bakalaura  studiju 

programmas. 

 

Studiju 
programmas kods 

Studiju programmas  
nosaukums 

42141 Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs 

42141 Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs 

42141 Deju un ritmikas skolotājs 

42141  Mūzikas skolotājs 

 

http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5763
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5762
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5756
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5757
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5759
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5760
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6297
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5652
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5758
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6187
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5764
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5761
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Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas Informatīvo ziņojumu valdībai 

“Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas 

skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā”, 2020.gadā studiju virziena Izglītība un 

pedagoģija  četras  profesionālās bakalaura  studiju programmas tiks apvienotas vienā 

studiju programmā – profesionālā bakalaura studiju programma Mūzikas, teātra mākslas, 

dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” ar četrām apakšprogrammām: Skolotājs 

mūzikā un kultūras studijās, Skolotājs dejā un kultūras studijās, Skolotājs mākslā un 

kultūras studijās, Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās , kā arī tiks īstenota jauna 

studiju programma “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma Mūzikas, 

dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”. Abas studiju 

programmas ir apstiprinājis JVLMA Senāts 29.05.2019. 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, 

mākslas un kultūras studiju skolotājs” kods 42141 un Pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmas Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības skolotājs” kods 41141 standartus, atbilstoši JVLMA Pedagogu 

izglītības attīstības plānā paredzētajiem uzdevumiem un termiņiem, izstrādāja JVLMA 

apstiprinātie eksperti sadarbībā ar Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, 

Latvijas Universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas 

deleģētajiem ekspertiem. Jaunās pedagoģiskās studiju programmas JVLMA īstenos 

sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju, ievērojot  šo 

augstskolu stratēģiskās specializācijas (studiju programmu īstenošanas nosacījumi tiek 

formulēti Sadarbības līgumos). 

Pārskata periodā ir veiktas izmaiņas studiju programmu vadības – Studiju 

programmu direkcijas struktūrā. 

Studiju programmu direkcija ir JVLMA struktūrvienība, kas apvieno akadēmiskās 

un atbalsta struktūrvienības - Studiju daļu, studiju nodaļas un katedras, Tālākizglītības 

nodaļu, Maksas studiju nodaļu. Struktūrvienības ietvaros savus pienākumus veic arī 

Studiju virzienu vadītājs. 

Direkcijas struktūrvienību un Studiju virzienu vadītāja darba pārraudzību un 

kontroli nodrošina akadēmiskā darba prorektors. 

Nodaļa apvieno studiju programmu viena vai vairāku specializāciju vai profilu 

studējošos un docētājus studiju, zinātniskās un mākslinieciskās darbības organizēšanai un 

īstenošanai. 

JVLMA ir nodibinātas 3 nodaļas: Atskaņotājmākslas nodaļa; Muzikoloģijas, 

Kompozīcijas un Mūzikas tehnoloģiju nodaļa; Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļa.  

Katedra ir nodaļas studiju, zinātniskā, radošā, mākslinieciskā un metodiskā darba 

apakšstruktūra, kura pārstāv apstiprināta studiju virziena noteiktu 

apakšprogrammu/specializāciju vai profilu un apvieno katedras kompetencē nodoto 

studiju kursu īstenošanā iesaistīto akadēmisko personālu, kā arī studiju kursu īstenošanai 

pieaicinātos mācībspēkus. 

 Studiju daļa ir struktūrvienība, kuras darbības pamatuzdevums ir risināt ar studijām 

saistītus vispārīgos un kopīgos organizatoriskos jautājumus, t.sk. reflektantu uzņemšana, 

studējošo uzskaite, imatrikulācija un eksmatrikulācija, pārskatu un atskaišu sagatavošana 

un sniegšana par studējošo personālsastāvu, informatīvās bāzes ar studijām saistītajos 

jautājumos uzturēšana.  
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3. Pārskats par reflektantu uzņemšanas procesu 
 

 Lai nodrošinātu konkursu uzņemšanai JVLMA studiju programmās ar mērķi veikt 

studējošo augstvērtīgu atlasi, JVLMA organizēja virkni pasākumus, kas sekmēja personu 

interesi par studijām Mūzikas akadēmijā. 

 Nodrošināta informācija uzņemšanas jautājumos 

 2019. gada marta mēnesī JVLMA pārstāvji viesojās deviņās mūzikas vidusskolās, 

kurās prezentēja Mūzikas akadēmijas studējošo un docētāju studiju un māksliniecisko 

projektu sasniegumus, sniedza konsultācijas un koncertus: 

 
Vidusskola Datums 

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un Rīgas Doma kora skola 04. marts 

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola 05. marts 

Ventspils mūzikas vidusskola 06. marts 

Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 06. marts 

Jūrmalas mūzikas vidusskola 07. marts 

Rēzeknes mūzikas vidusskola 11. marts 

Daugavpils mūzikas vidusskola 11. marts 

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola 14. marts 

 

 JVLMA piedalījās starptautiskajā izglītības izstādē SKOLA 2019 Rīgā Ķīpsalas 

izstāžu namā no 1. līdz 3. martam. JVLMA stenda iekārtošanu izstādei atbalstīja 

instrumentu firma YAMAHA MUSIC, kā arī tika veikta sadarbība ar izstādes 

organizatoriem, kuras rezultātā izdevumi par piedalīšanos izstādē tika samazināti vidēji 

par 50%. JVLMA stendu apmeklēja interesenti no mūzikas skolām, mūzikas un 

vispārējām vidusskolām. Studējošie sniedza priekšnesumus visas trīs izstādes dienas. 

Organizēšanā un JVLMA reprezentēšanā aktīvi iesaistījās arī JVLMA Studējošo 

pašpārvalde. 
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 20. martā tika organizēta Atvērto durvju diena, kuru apmeklēja 43 interesenti. Tai 

skaitā no visām Latvijas mūzikas vidusskolām, kā arī bija ieradies apmeklētājs no Japānas.  

 

 
 

 Atvērto durvju dienas apmeklētāju skaits pa specialitātēm: 

 

Specialitāte Apmeklētāju skaits 

Čella spēle 1 

Deju un ritmikas skolotājs 9 

Džeza sitaminstrumentu komplekta spēle 1 

Flautas spēle 2 

Ģitāras spēle 1 

Horeogrāfija 1 

Klavierspēle 3 

Klavierspēle, vispārējās izglītības mūzikas skolotājs 1 

Kokles spēle 1 

Kompozīcija 1 

Kora diriģēšana 1 

Saksofona spēle 2 

Simfoniskā orķestra diriģēšana 1 

Skaņu režija 5 

Skolotāju programma 1 

Trombona spēle 1 

Vijoļspēle 3 

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs 2 

Vokālā mūzika 5 

Vokālais pedagogs 1 
 

 Uzņemšanas konsultācijām pieteicās, un tās apmeklēja 81 reģistrēts iespējamais 

reflektants. 

 Kopumā apmeklētāju bija vairāk, jo daudzi apmeklēja tikai grupu konsultācijas, 

kurām iepriekšēja reģistrēšanās netika prasīta. 
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4. Pārskats par studējošo sastāvu 
 

Ar IZM rīkojumu Par studiju vietu skaitu augstskolās 2019.gadā, šogad JVLMA 

ir piešķirtas 540 valsts finansētās studiju vietas. 

 

      No kopējā skaita 

Prog.kods Prog.nosaukums Pavisam Budž. Maksa 

 Studējošie KOPĀ: 546 492 54 

42.. B 440 394 46 

42141 Vispārējās izglītības mūzikas 

skolotājs 

32 32  

42141 Profesionālo mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

40 31 9 

42141 Mūzikas skolotājs [RPIVA Rīga] 36 32 4 

42141 Deju un ritmikas skolotājs 41 40 1 

42212 Instrumentālā mūzika 143 129 14 

42212 Vokālā mūzika 55 42 13 

42212 Diriģēšana 25 22 3 

42212 Kompozīcija 9 9  

42212 Mūzikas vēsture un teorija 20 20 0 

42212 Horeogrāfija 24 22 2 

42212 Skaņu režija 15 15  

45.. AM 6 6 6 

45212 Mūzika 6 6 6 

47.. PM 90 83 7 

47212 Mūzika un skatuves māksla 90 83 7 

51.. D 10 9 1 

51212 Muzikoloģija 10 9 1 

 

 Akadēmiskā gada laikā tika eksmatrikulēti 31 studējošais. 

 Eksmatrikulācijas iemesli bija dažādi: 

1) uz pašu vēlēšanos – 8 studējošie (valsts budžeta finansētajās studiju vietās); 

2) pēc studiju pārtraukuma studijas neatsāka – 7 studējošie (no tiem 6 valsts budžeta 

finansētajās studiju vietās studējošie, 1 par personiskiem līdzekļiem finansēts studējošais); 

3) piemērojot disciplinārsodu eksmatrikulēts 1 par personiskiem līdzekļiem f inansēts 

studējošais; 

4) par neapgūtu studiju programmu eksmatrikulēti 15 studējošie (12 valsts budžeta 

finansētajās studiju vietās studējošie, 3 par personiskiem līdzekļiem finansēti studējošie). 

 No profesionālajām bakalaura studiju programmām - 11 studenti, no maģistra 

studiju programmām - 3 maģistranti, no doktora studiju programmas – 1 doktorants. 
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Sagatavoto speciālistu skaits 

 

Prog.kods Prog. nosaukums Pavisam 

  Absolventi 159 

42.. B 54 

42141 

Vispārējās izglītības mūzikas 

skolotājs 10 

42141 

Profesionālo mūzikas priekšmetu 

skolotājs 8 

42141 Mūzikas skolotājs [RPIVA Rīga] 19 

42141 

Deju un ritmikas skolotājs [RPIVA 

Rīga] 17 

42212 Instrumentālā mūzika 31 

42212 Vokālā mūzika 11 

42212 Diriģēšana 5 

42212 Kompozīcija 3 

42212 Mūzikas vēsture un teorija 3 

42212 Horeogrāfija 6 

42212 Skaņu režija 3 

45.. AM 4 

45212 Mūzika 4 

47.. PM 39 

47212 Mūzika un skatuves māksla 39 

51.. D - 

51212 Muzikoloģija - 

 

Kopumā studiju saturu studējošie apgūst labā profesionālā līmenī, par to liecina 

studējošo kompetences līmeņa novērtējumi. 

Studiju darba sasniegumus vērtē ne tikai JVLMA docētāji pārbaudījumu procesā, 

bet mākslinieciskā snieguma rezultātus vērtē arī meistarklasēs, konkursos, festivālos, citos 

projektos. 

Studiju programmas noslēgumā studējošo profesionālās sagatavotības līmeni 

diplomeksāmenos arī šogad vērtēja Latvijas profesionālo institūciju vadošie speciālisti,  kā 

arī partneraugstskolu profesori. Diplomeksāmenu priekšsēdētāji ir neatkarīgie eksperti, 

kuri atklāti un principiāli izvērtēja darba sasniegumus, sniedzot kopējā darba analīzi. 

Pamatojoties uz diplomeksāmenu protokolu ierakstiem, studentu un maģistrantu sniegums 

ir novērtēts kā augsts un ļoti augsts, komisiju priekšsēdētāji atzīmēja mūsu docētāju darba 

augsto profesionalitāti. 

Šogad ar izcilību profesionālo maģistra studiju programmu Mūzika un skatuves 

māksla pabeidza četri maģistranti. 
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5. Pārskats par studējošo sasniegumiem 
 

 Visu studiju programmu ietvaros gada griezumā notikusi aktīva mākslinieciska, 

radoša un pētnieciska darbība, kura vainagojusies ar dažādu konkursu lauriem un citiem 

apbalvojumiem, kā arī ar sabiedrības atzinību citās formās. 

 Liela daļa Senās mūzikas katedras maģistrantu ir plaši sabiedrībā jau pazīstami 

senās mūzikas atskaņotājmākslinieki, kas regulāri darbojas kā solisti baroka orķestra 

Collegium Musicum Riga operuzvedumos un koncertos - T.Gretere, A. Bētiņš. L. Šarova 

paralēli studijām un docētājas pienākumiem JVLMA ir arī Rīgas Senās Mūzikas centra 

galvenā producente, atbildīga par visiem 3 senās mūzikas festivāliem, starptautisko 

rezidenču organizēšanu sadarbībā ar Creative Europe programmu un partneriem Eiropā, 

bet līdztekus ir arī starptautiskā senās mūzikas ansambļa Neymann Ensemble 

mākslinieciskā vadītāja un baroka orķestra Collegium Musicum Rīga 2.koncertmeistare, 

sniedzot regulārus koncertus gan Latvijā, gan Austrijā. E.Leiškalne (bakalaura 

programmas studējošā) kļuvusi par dziedāšanas konkursa Itālijā laureāti.  

 Stīgu instrumentu katedras studējošais Andrejs Jegorovs (2. sem.) ieguvis The 

Music Makers un Arkādija Fomina fonda stipendiju. Notiek regulāra Stīgu instrumentu 

katedras studentu sadarbība ar starptautiskiem jauniešu orķestriem – Junge Deutsche 

Philharmonie, Camerata Frankonia Erlangenā Vācijā, Collegium Musicum Schloss 

Weissenstein Pommersfelden, Orkester Norden, Baltic Youth Philarmonic, Ziemeļvalstu 

orķestris, Neue Philharmonie München u.c. 

Kameransambļu un klavierpavadījuma katedras Prof. Daces Kļavas klases 

klavieru duets Laura Balabane un Lelde Rasnace ieguvis trešo vietu VII Stockholm 

International Music Competition Duetu kategorijā. Prof. Daces Kļavas klases maģistrante 

koncertmeistare Evija Auziņa jau otro gadu saņēmusi Kultūras ministrijas atzinības balvu 

par sasniegumiem konkursos 2019. gadā. Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras 

rīkotajā ikgadējā 27. konkursā JVLMA labākais studentu kameransamblis piedalījušies 

četrpadsmit kameransambļi. Konkursa žūrijas priekšsēdētājs pianists viesprofesors 

Džeimss Medokss /James Maddox, Diseldorfa/ atzinīgi novērtēja konkursa līmeni un 

organizāciju. Pirmo vietu duetu kategorijā un konkursa galveno balvu – ieraksta laiku 

Latvijas Radio Pirmajā studijā – ieguvuši Perpetuum Ritmico: Mikus Bāliņš marimba un 

Elvijs Endelis marimba. Pirmo vietu lielo ansambļu kategorijā un konkursa galveno balvu 

– ieraksta laiku Latvijas Radio Pirmajā studijā – ieguvis doc. Dianas Ozoliņas klases 

čellistu kvintets: Dārta Svētiņa, Agate Ozoliņa, Mārtiņš Turss, Undīne Balode un Justīne 

Baulina. Ansambļu ierakstu prezentācija ar intervijām izskanēs Latvijas Radio 3 

Programmā Klasika š. g. oktobrī, kas vienmēr iegūst plašu rezonansi Latvijā.  

 Kokles klases studējošā Līga Griķe aktīvi piedalījusies Latvijas un ārvalstu 

koncertdzīvēs, kā arī veiksmīgi startējusi starptautiskos konkursos. 

 Kora diriģēšanas katedras 2.kursa students Matīss Pēteris Circenis piedalījies 

prestižā kordiriģentu konkursā Slovēnijā un ieguvis 4.vietu. 

 Klavieru katedras studējošie aktīvi nodarbojušies ar māksliniecisko praksi - 

Lāsma Neulāne guvusi 3. vietu starptautiskā pianistu konkursā Itālijā (prof. J. Kalnciema 

klase), kā arī ieguvusi O. Zīversa balvu. Studējošās Lelde Rasnace un Laura Balabane 

ieguvušas 3. vietu starptautiskā pianistu konkursā Zviedrijā (prof. J. Kalnciema un asoc. 

prof. D.Kļavas klase). Solokoncertus snieguši studējošie L.Neulāne, V.Trofimova, 



11 

 

K.Pričina, A.Kalējs, K.Suroveca un L.Rasnace. 4. decembrī noritējis Klavieru katedras 

parādes koncerts Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē. Klavieru  katedra aktīvi piedalījusies 

festivāla “Baltā nakts” norisēs 2018. gada 8. septembrī – sadarbības projektā ar Lietuvas 

Mūzikas un teātra akadēmiju Vērmanes dārzā uzstājušies 6 akadēmijas studējošie un 6 

Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas studējošie, kā arī Klavieru katedras lektors Andrejs 

Osokins un lietuviešu pianists Petras Geņušas. 

 Džeza mūzikas katedras studenti regulāri uzstājas koncertos un ierakstos.  LR 

bigbends sastāv no mūsu Džeza mūzikas katedras bijušajiem un esošajiem studentiem, 

vārdi kā Evilena Protektore, Daumants Kalniņš, Beāte Zviedre, Atis Andersons utt. 

Regulāra katedras sadarbība notiek ar klubu “Hamlets” ( studentu koncerti reizi mēnesī), 

šogad jau vairāki koncerti mūzikas vidusskolās (Liepājā un Ventspilī), sadarbība ar 

Saulkrasti jazz vasarā (studentu kombo koncerts), regulārie meistarklašu koncerti džeza 

klubos “Hamlets” un “Trompete. 

  Horeogrāfijas katedras 3. kursa studente, LNOB baleta soliste Baiba Kokina par 

panākumiem baleta mākslā saņēmusi Trīs Zvaigžņu ordeni. 

● 2019.gadā pirmo reizi Latvijā tika pasniegta DEJAS BALVA. 

● Nominācijā Klasiskās dejas dejotājs balvu saņēma Horeogrāfijas katedras 3. kursa 

students, baleta solists Kārlis Cīrulis. 

● Nominācijā Klasiskās dejas dejotāja nominētas Horeogrāfijas katedras 2. kursa 

studentes, baleta solistes Alise Prudāne un Annija Kopštāle. 

● Nominācijā Pārsteigums dejas mākslā balvu saņēma Deju lielizrāde Abas malas, 

tai skaitā galvenās lomas izpildītāja, Horeogrāfijas katedras 2. kursa studente, bale ta 

soliste Alise Prudāne. 

● Horeogrāfijas katedras Maģistratūras programmas 2.  kursa students Jānis Kalniņš 

ieguva 1. vietu VISC organizētajā bērnu jaunrades deju konkursā Mēs un deja. 

● Horeogrāfijas katedras 1. kursa students Dāvis Ērglis LNKC rīkotajā Jaunrades 

deju konkursā ieguva 3. vietu. 

● TAD Teiksma rīkotajā jauno horeogrāfu koncertā Jaunus rakstus izrakstīt Ķīpsalas 

hallē ar lieliem panākumiem piedalījās 1. kursa students Dāvis Ērglis, maģistratūras 1. k. 

studente Marta Helēna Vanaga un maģistratūras 2. kursa students Jānis Kalniņš. 

● 1.kursa students Dāvis Ērglis LNKC rīkotajā Jaunrades deju konkursā, pirmo reizi 

piedaloties un izturot konkurenci ar pieredzējušiem horeogrāfiem, ir ieguvis 3. vietu; TAD 

Teiksma rīkotajā jauno horeogrāfu koncertā piedalījās ar 3 dejām.  

● 1. kursa studentes Līgas Indriksones dejas iekļautas TAD Dancis repertuārā. 

 Visi studenti aktīvi piedalījās katedras organizētajās meistarklasēs , radoši 

sadarbojās ar ERASMUS apmaiņas programmas studentu no Romas Nacionālās Dejas 

akadēmijas Riccardo Venezia. 

 Ritmikas un deju skolotāja 4. kursa studente Olgas Aleksejeva piedalījās 

starptautiskajā konkursā BALTIC ROYAL DANCE GRAND PRIX, iegūstot klasiskās 

dejas nominācijā 2.vietu, studējošo kvalifikācijas eksāmenu norises vietu izvēle dzimtajā 

pilsētā – ne tikai Rīgā, bet arī Madonā, Salaspilī, Tukumā, Jaunpiebalgā, Kandavā, kas 

izraisa interesi sabiedrībā un reklamē JVLMA studiju programmu Deju un ritmikas 

skolotājs.  
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 Vispārējās izglītības mūzikas skolotāju katedras studenti gatavo skolēnu korus 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Šī gada kora atlases skatēs ar 

teicamiem rezultātiem startēja: 1. kursa students Emīls Rusovs (I pakāpes diploms), 2. 

kursa students Kārlis Rihards Ostrovskis (I pakāpes diploms), 2. kursa studente Ungure 

Egija (I pakāpes diploms) un 4. kursa studente Una Bužere (augstākā pakāpe), 4. kursa 

studente Karīna Pundzjus (I pakāpes diploms).  

 Vairāki Vokālās katedras studējošie ir guvuši panākumus konkursos: maģistrante 

Laima Krīgere - 3. vieta starptautiskajā konkursā Slovēnijā, 4. semestra s tudente Annija 

Kristiāna Adamsone - 2. vietu konkursā "Ineses Galantes talanti", kur 3. vietu ieguva jau 

pieminētais Daniels Kuzmins. Maģistrante Laura Purena veiksmīgi piedalās operetes 

festivālos, Maģistrantei Diānai Bisterei loma jauniestudējumā "Karmelīšu dialogi" LNOB. 

2019. gada absolvents Edgars Ošleja aicināts ar nākamo sezonu kļūt par Prāgas operas 

solistu, dzied vairākas lomas LNOB, kur saņēmis lomu arī jauniestudējumā "Spēlēju, 

dancoju". Viņš šogad saņēmis arī Ivara un Anitas Gaides balvu par panākumiem 

iepriekšējā koncertsezonā. Šovasar Siguldas Opersvētkos piedalīsies 2019. gada 

absolventi Viktorija Pakalniece un Edgars Ošleja. 

 Mūzikas tehnoloģiju katedras vadītājs R. Kronlaks uzskata, ka skaņu režisori 

darba tirgū integrējas veiksmīgi, lai gan no pagājušā akadēmiskā gada piecām JVLMA 

absolventēm tikai divas profesionāli strādā skaņu režijas joma. Katedras vadītājs šādu 

situāciju uzskata par izņēmumu, jo kopējā tendence tomēr ir ar pozitīvāku iznākumu.  

 Kompozīcijas katedras vadītāja S. Mence katedras vārdā raksta, ka patlaban 

vērojama ļoti pozitīva tendence – muzikālajā sabiedrībā ir liela interese par JVLMA 

kompozīcijas studentu radošo darbu. Atskaņotājmākslinieki uzmeklē vecāko kursu 

studentus, lai rosinātu radīt skaņdarbus. JVLMA Gada balvas ieguvēja maģistrante Anna 

Ķirse ilgstoši jau sadarbojas ar profesionāliem kolektīviem un teātriem, patlaban strādā 

pie starptautiska projekta Koku opera. Arī Oļesja Kozlovska atradusi kontaktus ar ārzemju 

atskaņotājmāksliniekiem, piedaloties meistarkursos. Edgars Mākens ir atzīts teātra 

mūzikas autors, vairāku studentu darbi tikko izskanēja Vācijā, Berlīnes Skaļruņu orķestra 

programmā. Kārļa Rēriha pūtēju orķestra jaundarbs, iespējams, tiks iekļauts nākamo 

Dziesmusvētku repertuārā. Savukārt pagājušā gada absolvents Jēkabs Jančevskis 17. maijā 

Argentīnā UNESCO Starptautiskajā komponistu jaunrades darbu skatē Rostrum jauno 

komponistu līdz 30 gadiem kategorijā ieguvis galveno balvu ar savu bakalaura studiju 

laikā sacerēto kompozīciju When. 

 JVLMA Jaunās mūzikas festivāls deciBels kopīgās jaunrades programmās apvieno 

gan kompozīcijas, gan mūzikas tehnoloģijas un citu specialitāšu studentus, gan mūsu un 

ārvalstu profesionālos komponistus un atskaņotājmāksliniekus. Regulāra radošās 

sadarbības forma Kompozīcijas katedrai ir ar Pētera Vaska fondu, katru gadu notiek 

kompozīciju konkurss, veltīts kādam konkrētam kamermūzikas žanram, šogad tie bija 

skaņdarbi vijolei un čellam sadarbībā ar Stīgu instrumentu katedru.  

Muzikoloģijas katedrā var izcelt studentu panākumus žurnālistikas jomā. Šī gada 

janvārī muzikologs un Latvijas Radio 3 žurnālists Dāvis Eņģelis ieguvis Normunda 

Naumaņa Gada balvu mākslas kritikā kategorijā Jaunais kritiķis. Arī JVLMA iepriekšējo 

gadu absolventes Signe Lagzdiņa, Lauma Malnace, kā arī šī brīža studente Anna Marta 

Burve ir Latvijas Radio 3 žurnālistes. 
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6. Pārskats par docētāju sastāvu 
 

 Studiju programmās iesaistītais akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts un 

kompetents, nodrošina studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, teorētisko 

zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. 

 Senās mūzikas katedrā darbu uzsākuši papildus 3 jauni docētāji (2 vokālās jomas 

speciālisti - Grēvele un Kandalincevs). Ticis ieviests jauns modelis: ja katedras studējošie 

apgūst dziedāšanu pie docētāja, kas nav speciālists interpretācijas daļā, tad apmēram vienu 

trešo daļu no kontaktstundām iespējams apmeklēt pie katedras rekomendētajiem 

docētājiem (Grēveles un Kandalinceva), tādējādi ievērojami uzlabojot studiju rezultātus.  

 Stīgu instrumentu katedrā studiju programmas apkalpošanai papildu katedras 

sastāvam pieaicināti vairāki augsti profesionāli speciālisti, kuri strādā studiju kursu 

īstenošanai atbilstošā specialitātē (studiju kurss Orķestra repertuārs, Pedagoģiskā prakse 

un atskaņotājmākslinieki). JVLMA Stīgu instrumentu katedrā kā viesprofesors strādā 

Lucernas Mūzikas augstskolas un Lozannas Mūzikas augstskolu profesors Gunārs Larsens 

(vijoles klase), no 2017. gada 1. februāra Stīgu instrumentu katedrā pieaicināts LNSO 

koncertmeistars Georgs Sarkisjans. Tiek veicināta ārvalstīs studējošo labu izglītību 

guvušo mūziķu pieaicināšana (G. Sarkisjans, T. Zīberte-Ijaba, E. Bindere, S. Šteinbergs, 

S. Zariņa, Ē. Kiršfelds). Vienlaikus tiek veikts darbs mūžizglītības veicināšanā, 

apmeklējot citvalstu viesprofesoru meistarklases un pasniedzēju apmaiņu Erasmus un 

Nordplus programmu ietvaros.  

 Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras visiem docētājiem ir maģistra 

grādi un augsta līmeņa kvalifikācija. Asoc. prof. Herta Hansena saņēmusi JVLMA un 

LMT Gada balvu 2018 labākajam mācībspēkam. 

 Klavieru katedrā par asoc. profesoru 2019. gada maijā (no 2019. gada septembra) 

ievēlēts Toms Ostrovskis, bet par lektoru no 2018. gada septembra – Andrejs Osokins. 

Kopumā katedras docētāju sastāvs raksturojams kā daudzpusīgs un augsti kompetents.  

Džeza mūzikas katedras docētāju sastāvs raksturojams kā kompetents un ļoti 

pieredzējis. Konsekventi tiek meklētas iespējas piesaistīt ārzemju pasniedzējus, patlaban 

katedrā jau docē trīs pasniedzēji (Taavo Remmel (Igaunija), Dominykas Višniauskas 

(Lietuva), Neff Irizary (Somija). Taču, saistībā ar studentu aptaujā paustajām vēlmēm 

(džeza katedrā ir regulāra, pastāvīga studentu aptauja, kas notiek jau vairākus gadus, par 

darbu katedrā, problēmām, vēlmēm utt.), nākamajā gadā plānots piesaistīt vairākus jaunus 

mācībspēkus no Latvijas džeza jaunās paaudzes, projektu un radošo darbu veidā.  

Mūzikas skolotāju katedrā (ievēlēti 7 docētāji) strādā vadošie Latvijas speciālisti 

gan pedagoģijā/psiholoģijā, mūzikas pedagoģijā un mācību metodikā. Neskatoties uz 

docētāju ievērojami augsto izglītības līmeni (6 doktori), katedras mācībspēki ir gatavi 

papildināt savas zināšanas (tuvākās aktivitātes – angļu valodas pastiprināta apguve, 

profesionālā pilnveide kora diriģēšanā un darba metodikā). Drīzumā jāpārdomā katedras 

docētāju sastāva atjaunošana – divi docētāji pensijas vecumā, kā arī stratēģiski jāplāno 

personāla paplašināšana pedagoģijas jomā, kas saistīta ar jaunveides programmu 

īstenošanu. 

Horeogrāfijas katedrā un dejas un ritmikas klasē strādā docētāji ar atbilstošu 

izglītību un kvalifikāciju, lielu radošā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredzi; tiek 

aktualizēta pētnieciskā darbība. 
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Visi Kompozīcijas katedras docētāji ir sabiedrībā atzīti augstas klases profesionāļi 

ar bagātu radošā darba atdevi, izvērstu pedagoģiski metodisko un organizatorisko darbību. 

Mūzikas tehnoloģiju katedrā strādā augsta līmeņa profesionāļi un praktiķi skaņu 

režijas jomā. Šogad darbam katedrā pievienojās Gustavs Ērenpreiss, kuram ir maģistra 

grāds skaņu režijā, kas iegūts Dānijas Karaliskās mūzikas augstskolā.  Šobrīd katedrā ir 

optimāls jaunības un pieredzes balanss. Lielākā problēma ir atalgojums, neviens no 

docētājiem nav gatavs strādāt vairāk par vienu dienu nedēļā, jo profesionālais darbs ir 

nesalīdzināmi ienesīgāks par pedagoģisko. 

Visi Vokālās katedras pedagogi ir maģistri ar vokālo izglītību. Docentei Zigrīdai 

Krīgerei vēl arī ir pedagoģijas doktora grāds. 
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7. Pārskats par docētāju māksliniecisko darbību, 

starptautisko mobilitāti 

 
Visas studiju programmu īstenošanā iesaistītās akadēmiskās struktūrvienības 

veikušas aktīvu māksliniecisko darbību un izmantojušas JVLMA piedāvātās starptautiskās 

mobilitātes iespējas akadēmisku, māksliniecisku un pētniecisku aktivitāšu veikšanai.  

Senās mūzikas katedras studenti un pasniedzēji kopā ar M. Kupču piedalījušies 

divos nozīmīgos starptautiskos Monteverdi operu iestudējumos - 2018. novembrī Oslo un 

2019. martā Kopenhāgenas operā. Docētāja A.Kanniņa kļuvusi par Lionas baroka orķestra 

vieskoncertmeistari. Lielā koncertu un iestudējumu prakse ir tā, kas studentiem nodrošina 

konkurētspējīgu izglītību ar Eiropas vadošajām augstskolām - bet tas tiek nodrošināts, 

pateicoties Rīgas Senās Mūzikas centra  ar JVLMA nesaistītām aktivitātēm, nevis mācību 

programmas ietvaros. Collegium Musicum Riga orķestra un kora koncertus regulāri 

apmeklē plašs klausītāju loks, koncerti ir pārpildīti, LR3 veic regulārus koncertu ierakstus 

un sniedz ļoti pozitīvas recenzijas, tā kā katedras ietekme LV mūzikas dzīvē ir aktīva un 

turpina paplašināties. 

Stīgu instrumentu katedras docētāji un studenti regulāri piedalās starptautiskajos 

projektos, piemēram, Ziemeļu un Baltijas valstu mūzikas akadēmiju studentu stīgu 

kamerorķestra koncertos “Bahs Baltijā”, kopā ar viesmākslinieku vijolnieku Sergeju 

Ostrovski (Izraēla/Šveice), kurā muzicē Helsinku, Tallinas, Rīgas un Viļņas studenti, 

atskaņojot J. S. Baha, J. Haidna un P. Vaska darbus. Organizēts starptautisks projekts BAO 

– Baltijas Mūzikas akadēmiju orķestris Latvijas valsts simtgadei: koncerti Tartu, Tallinā, 

Cēsīs, Rēzeknē, Kauņā, Viļņā, Gdaņskā, Berlīnē. Katedras docētāji aktīvi piedalās 

starptautiskās mobilitātes programmās - Collegium Musicum Schloss Pommersfelden 

Vācijā, Festival and Academy Igaunijā - meistarklašu pasniegšana Jarvi Academy String 

Course ietvaros u.c. 

 Starp Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras aktivitātēm jāmin dalība 

40. Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu kameransambļu festivālā, kas Eiropas 

Kamermūzikas pedagogu asociācijas ECMTA konferences ietvaros noticis Lisabonas 

mūzikas augstskolā /Escola Superior de Musica de Lisboa/ no š. g. 26. līdz 28.aprīlim. 

Pasākumā ar spožiem panākumiem piedalījies profesoru Gunāra Larsena un Alda Liepiņa 

maģistranšu Klavieru trio Vīzija – vijolniece Kristiāna Ozoliņa, čelliste Dārta Svētiņa un 

pianiste Sintija Šteinkopfa. Klavieru trio Vīzija piedalījies arī noslēguma koncertā, kas 

noticis slavenā Calouste Gulbenkian fonda Kamerzālē. Savukārt Eiropas Kamermūzikas 

pedagogu asociācijas ECMTA konferencē piedalījušies 30 dalībnieku no 11 dalībvalstīm, 

viņu vidū arī mūsu akadēmijas profesori Gunārs Larsens, Jānis Maļeckis un Aldis Liepiņš. 

Profesors Jānis Maļeckis sniedzis prezentāciju “Mūzikas vizualizācija. Māksla kā palīgs 

muzikālā tēla izpratnē”, kura piesaistījusi klausītāju uzmanību ar netradicionālu pieeju, 

krāšņām gleznu reprodukcijām un spilgtiem skaņdarbu audio ierakstiem.  

Kokles un ģitāras klase aktīvi apguvusi ERASMUS finansējumu (L. Griķe 

pirmajā pusgadā studējusi Karlsrūes Mūzikas akadēmijā, Vācijā), kā arī NORDPLUS 

programmas finansējumu lekt. A. Eglītes pieredzes apmaiņas braucienam un meistarklašu 

vadīšanai Lietuvas Mūzikas akadēmijā. 

Kora diriģēšanas katedras veiksmīgo starptautisko projektu starpā jāmin 

“Decibels”: kora diriģēšanas un mūzikas skolotāju sadarbība ar kompozīcijas nodaļas 
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studentiem, pirmatskaņojumu koncerts, jauktā kora un simfoniskā orķestra koncerts Rīgā 

un Valkā, Grand Prix starptautiskajā koru konkursā Mariborā (Slovēnijā, diriģents Jānis 

Ozols), meistarklases ārzemēs (asoc. prof. M. Sirmais, asoc. prof. R. Vanags, prof. 

S.Kļava), kā arī 1. starptautiskais I.Kokara koru konkurss 2019. gada maijā 

(mākslinieciskais vadītājs asoc. prof. R. Vanags). 

Klavieru katedras vadītājs prof. Juris Kalnciems akadēmiskā gada laikā vadījis 

meistarklases, Siguldas starptautisko meistarkursu ietvaros, Jūrmalas Klavierspēles 

meistarkursu ietvaros (bijis arī šo kursu mākslinieciskais vadītājs), Daugavpils 

Universitātē (kur sniedzis arī koncertu), un Latgales Priekšpilsētas Mūzikas un mākslas 

skolā (kur bijis arī pianistu konkursa žūrijas priekšsēdētājs). 8. novembrī Uzbekistānas 

Valsts Konservatorijas Lielajā zālē izskanējis Latvijas klasiskās mūzikas koncerts 

“Latvijai 100”. Šī pasākuma ietvaros prof. Kalnciems koncerta idejas autors 

apmeklētājiem stāstījis par programmas skaņdarbiem. Koncertprogrammā Arvīda  Žilinska 

Pirmo koncertu klavierēm ar orķestri atskaņojis solists Kārlis Bukovskis (EDMV). Prof. 

J. Kalnciems apmeklējis Yamaha klavieru centru Hamburgā, piedaloties dažādās lekciju 

– semināra tipa prezentācijās par jaunākām tehnoloģijām, kuras tiek inovat īvi iestrādātas 

jaunākos Yamaha klavieru modeļos, kā arī kopā ar doc. T. Ostrovski piedalījies Eiropas 

Klavieru skolotāju asociācijas konferencē Maltā, Valetā, izglītojoties par klavierspēles 

metodoloģijas jautājumiem, pedagoģiskajām skolām, u.c. jautājumiem. Pēc Klavieru 

katedras iniciatīvas iznācis jauns nošu izdevums Arvīda Žilinska Pirmajam 

klavierkoncertam (izdevniecība "Musica Baltica", prof. Kalnciema redakcija). Atzīmējot 

Latvijas un Lietuvas valstu simtgades, 19. novembrī Klaipēdas Koncertzālē prof . 

Kalnciems sniedzis klaviermūzikas koncertu. No 19. līdz 21. novembrim prof. Juris 

Kalnciems "Interpretācijas semināra" ietvaros vadījis klavierspēles meistarklases, 

aptverot visas Klaipēdas mūzikas iestādes, tai skaitā S. Šimkus konservatoriju, E. Balsis  

mākslu ģimnāziju, J. Karoso mūzikas skolu un J. Kačinska mūzikas skolu. Prof. Kalnciems 

arī darbojies Vislatvijas konkursa TALANTS LATVIJAI žūrijā, piedalījies ar 

priekšnesumu festivālā “Decibels”, organizējis savas klases studentu un maģistrantu 

koncertus Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Siguldas mūzikas skolā “Baltais flīģelis” un 

JVLMA Lielajā zālē, darbojies starptautiska pianistu konkursa žūrijā un sniedzis 

meistarklases Tbilisi Valsts konservatorijā, kopā ar doc. T. Ostrovski sniedzis 

meistarklases Lincas Antona Bruknera privātajā universitātē, kā arī darbojies valsts 

eksāmenu komisijās Latvijas mūzikas vidusskolās. Docents Toms Ostrovskis ar 

meistarklasēm viesojies Birmingemas Karaliskajā konservatorijā, Lielbritānijā, kā arī 

Čengdu Mūzikas centrā, Ķīnā. Iznācis doc. T. Ostrovska ieskaņots disks "Alfrēds Kalniņš. 

Moments Musicaux", kurā ietverti 7 skaņdarbu un 7 poēmu cikli, kā arī skaņdarbi no cikla 

"Jaunībai" un 4 kapričeto, kuru notis nav tikušas izdotas (ieskaņojumam izmantoti 

komponista rokraksti). Emeritus prof. Ventis Zilberts darbojies J. Putniņas pianistu 

konkursa žūrijā (Valmierā), kā arī aktīvi sniedzis priekšnesumus koncertmeistara statusā. 

Asoc. prof. Juris Žvikovs saņēmis Fulbright stipendiju darbam Kalifornijas Mākslu 

institūtā 2018./2019. akadēmiskajam gadam. Lekt. Andrejs Osokins sniedzis solokoncertu 

Ziemeļblāzmas pilī, kā arī aktīvi uzstājies citviet Latvijā un ārvalstīs. Kā svarīgs Klavieru 

katedras projekts jāmin Diānas Zandbergas pētījums par Klavieru katedras vēsturi, kuram 

tiek piesaistīts finansējums radošo projektu ietvaros, arī sadarbībā ar Latvijas Klavieru 

skolotāju asociāciju. Klavieru katedra organizējusi JVLMA absolventes, pianistes 
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Antoņinas Suhanovas meistarklases, kura pirms neilga laika Gildholas Mūzikas un drāmas 

skolā ieguvusi Maģistra Diplomu ar izcilību, kā arī Mākslinieces Diplomu (Artist 

Diploma) un kļuvusi par šīs prestižās augstskolas asistējošo docētāju. Organizētas arī 

Konrāda Marijas Engela meistarklases (Berlīnes Hansa Eislera augstskola), Vašingtona 

Garsijas (Omaha, ASV), Gintaras Januševičius (Lietuva) un Ineses Klotiņas (Zviedrija) 

meistarklases. 

Džeza mūzikas katedra regulāri sadarbojas studentu un pasniedzēju mobilitātes 

projektos ar Viljandi (Igaunija) kultūras akadēmiju un Viļņas (Lietuva) kolegija džeza 

nodaļām, kas izpaužas kā studentu un pasniedzēju grupas apmaiņas braucieni ar kopēju 

darbu un koncertu. Norit arī regulāra sadarbība ar Latvijas bruņoto spēku bigbendu - divi 

kopēji koncerti 29. un 30. martā “Brīvais lidojums”. Katedra piedalījusies festivā la 

"Decibels” etno-džeza koncertā, noritējuši studentu kombo koncerti un vizīte ASV 

Nebraskas universitātē Omahā. Katedras pārstāvji piedalījušies ASV rīkotajā izglītojošajā 

pasākumā “Black History month” ar pasniedzēju Neff Irizary, Mākslas akadēmijas 

karnevālā, projektā “Malka” (1. kursa studenti līdzdarbojušies projektā, kurā pirmo reizi 

sadarbojas JVLMA, LMA, LKA). Studenti piedalījušies Brazīlijas mūzikas festivālā - 

koncertos un meistarklasēs, devušies braucienā uz kopēju projektu Siena Jazz, Itālijā (3 

studenti un docētājs Z.Žukovskis). Noritējuši bigbenda koncerti ar Jāak Sooāar (Igaunija), 

Mārtiņa baznīcā D.Ellington “Sacred concert”, Džeza dienas koncertā (ar ģitāristu 

Fr.Guiana - Itālija), kā arī kompozīciju ieskaites koncerts JVLMA Ērģeļu zālē un  

priekšnesums Rīgas Doma skolas jubilejas koncertā. Regulāri reizi semestrī tiek 

organizēts koncerts džeza klubā “Hamlets”. 

Džeza mūzikas katedra regulāri sadarbojas - studentu un pasniedzēju mobilitātes 

projektos ar Viljandi (Igaunija) kultūras akadēmiju un Viļņas (Lietuva) kolēģija džeza 

nodaļām, kas izpaužas kas kā studentu un pasniedzēju grupas apmaiņas braucieni ar kopēju 

darbu un koncertu. Tas notiek jau trešo gadu. 

● Regulāra sadarbība ar Latvijas bruņoto spēku bigbendu - divi kopēji koncerti 29. 

un 30. martā “Brīvais lidojums”, kas šogad notika jau 4 reizi. 

● “Decibela” etno-džeza koncerts 2. martā - arī jau 5 reizi. 

● Džeza katedras studentu kombo koncerti un vizīte ASV - Nebraskas universitātē 

Omahā, š.g. februārī. 

● Dalība ASV rīkotajā izglītojošajā pasākumā “Black History month” ar pasniedzēju 

Neff Irizary 15. februārī. 

● Dalība Mākslas akadēmijas karnevālā 1. februārī - jau otro gadu speciāla džeza 

skatuve tikai Mūzikas akadēmijas studentiem. 

● 2018.g. 21. novembrī - 1. kursa dalība projektā “Malka” -pirmo reizi visu Latvijas 

mākslas akadēmiju sadarbība (JVLMA, LMA, LKA). Izcils projekts, ko nolemts turpināt! 

● Studentu dalība Brazīlijas mūzikas festivālā - koncertos un meistarklasēs 2018. g. 

septembrī. 

● Studentu grupas brauciens uz kopēju projektu Siena Jazz, Itālijā (3 studenti + 

Z.Žukovskis) 2018. gada decembrī 

● Bigbenda koncerti - 2018.g. 6. oktobrī ar Jāak Sooāar (Igaunija), 2. decembrī - 

Mārtiņa baznīcā D.Ellington “Sacred concert”, Džeza dienas koncertā 30 aprīlī (kopā ar 

ģitāristu Fr.Guiana - Itālija), kompozīciju ieskaites koncerts JVLMA ērģeļu zālē 9. maijā, 
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uzstāšanās Rīgas Doma skolas jubilejas koncertā 25. maijā, kā arī plānota uzstāšanās ar 

ASV pasniedzējiem un studentiem Saulkrasti Jazz 2019. 

● Regulāri reizi semestrī - koncerts džeza klubā “Hamlets”. 

 

Horeogrāfijas katedrā šobrīd studējošo aktīvo un radošo studentu panākumi 

aprakstīti iepriekš, bet katedra patiesi lepojas ar saviem absolventiem, bez kuriem nav 

iedomājama Latvijas dejas dzīve, un tieši šajā studiju gadā tas ir nenoliedzami pierādījies 

Latvijas dejas mākslai svarīgos notikumos. 

● Balets. Sabiedrībā lielu rezonansi izraisīja 2 baleta viencēlienu pirmizrādes LNOB, 

kuras veidoja Horeogrāfijas katedras absolventi Antons Freimans un Elza Leimane. Pirmo 

reizi jaunajiem horeogrāfiem tika dota iespēja savas radošās idejas realizēt uz lielās operas 

skatuves. Patiešām lepojamies ar rezultātu! LNOB baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars 

Leimanis 23. maijā notikušajā baleta mākslinieku jaunrades koncertā Iespējams, kurā 

savus darbus rādīja gan esošie studenti, gan absolventi, novērtēja JVLMA Horeogrāfijas 

katedras ieguldījumu jauno horeogrāfu sagatavošanā, rezumējot, ka “Ir izaugusi jauna 

baleta horeogrāfu paaudze”. 

● Latviešu skatuviskās tautas dejas žanrā jaunie horeogrāfi sevi pierādīja kā 

interesanti, radoši mākslinieki TAD Teiksma rīkotajā koncertā Jaunus rakstus izrakstīt, 

kurā 2 horeogrāfi bija Horeogrāfijas katedras absolventi (Reinis Rešetins, Māris 

Konstants) un 3 pašreizējie studenti (Marta Helēna Vanaga, Jānis Kalniņš, Dāvis Ērglis).  

● DEJAS BALVA 

 Nominācijā Klasiskās dejas horeogrāfs/e balvu saņēma Horeogrāfijas katedras 

absolvente Milana Komarova; 

 Nominācijā Pārsteigums dejas mākslā balvu saņēma Horeogrāfijas katedras 

absolventi: Raimonds Martinovs, Gints Baumanis, Dace Adviljone, Reinis Rešetins, 

studente Alise Prudāne; 

 Nominācijā Ieguldījums dejas mākslā balvu saņēma Horeogrāfijas katedras 

maģistratūras programmas absolvente Olga Žitluhina. 

 Nominēti: Horeogrāfijas katedras docētājs un absolvents Jānis Purviņš; absolventi: 

Jānis Ērglis, Agris Daņiļevičs, Ilmārs Dreļs, Ilze Mažāne, Zanda Mūrniece, Gunta Skuja, 

Juris Gogulis, Gints Baumanis, Ilze Zīriņa, Katrīne Martinsone-Škapare, absolvents 

Viktors Seiko, Adris Kačanovskis, Lilija Lipora; 4. kursa students Aleksandrs Osadčijs. 

● Turpinās Horeogrāfijas katedras sadarbība ar Romas Nacionālās Dejas akadēmiju 

(2 pasniedzējas sniedz meistarklases šajā studiju gadā); katedras vadītāja Zita Errsa 

saņēmusi uzaicinājumu atkārtoti viesoties RNDA ar klasiskās dejas meistarklasēm.  

 Deju un ritmikas skolotāji piedalījās meistarklasēs studiju kursa Ritmika 

ietvaros, kuras vadīja Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātes Mūzikas un 

kustību pedagoģijas institūta profesores Elīzabete Orlovska, Verēna Cainere, Jutta  

Goldgrubere-Gallera, kā arī Koventri universitātes un Mančesteras mūzikas koledžas 

profesors Džons Habrons. 

 Mūzikas skolotāju katedras ikgadējie norises plāni tiek saredzēti kā tās 

sasniegumi – Mūzikas olimpiādes fināla organizēšana un norises vadīšana, kā arī katedras 

docētāju dalība Starptautiskās Mūzikas skolotāju asociācijas konferencē Malmē  un 

Studentu foruma organizēšana. Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas visu katedru radoša 

sadarbība tika realizēta izstādē Skola -2030. 
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 Vokālās katedras lielākie sasniegumi ir jau iepriekš minētie studentu sasniegumi 

konkursos, studentu dalība LNOB un citu teātru izrādēs, starptautiskos projektos. 

Meistarklases ārzemēs šajā mācību gadā snieguši: Kristīne Gailite, Krišjānis Norvelis, 

starptautiskos pasākumos piedalās Antra Jankava, diplomeksāmenu žūrijā Tbilisi darbojās 

Zigrīda Krīgere. 

 Mūzikas tehnoloģiju katedras docētāji Andris Ūze, Krišjānis Geidāns un Ivars 

Ozols vairākkārtīgi pēdējo gadu laikā ir apmeklējuši AES (Audio Engineering Society) 

konferences (šogad Dublinā 21.03.–23.03.) un 10. jūnijā, notiks šīs organizācijas Baltijas 

grupas izveide, kurā iesaistījušies daudzi Latvijā pazīstami skaņu inženieri.   Krišjānis 

Geidāns apmeklēja Nebraskas universitāti Omahā, sniedzot meistarklases mūzikas 

tehnoloģijās, kā arī iepazīstoties ar studiju procesu šajā universitātē. Paredzēta turpmāka 

sadarbība.  

 Visu Kompozīcijas katedras docētāju radošā darbība sniedzas pāri valstu 

robežām. S. Mence min dažus faktus blakus daudzu skaņdarbu atskaņojumiem un 

pirmatskaņojumiem Latvijā:  

 docenta Jāņa Petraškeviča simfoniskā darba Dead wind pirmatskaņojums oktobrī 

prestižajā festivālā Donaueshingen Musiktage; 

 asociētā profesora Rolanda Kronlaka skaņdarba Up in the Air pirmatskaņojums 

Viļņas festivālā Gaida; 

 profesora Andra Vecumnieka diriģenta darbs Bratislavas mūzikas akadēmijas 

simfoniskā orķestra programmas ietvaros; 

 profesorei Selga Mences kora jaundarbu pasūtījis festivāls Europa cantat, maijā 

notika kora cikla Die Zeit pirmatskaņojums jauktā kora Collegium Vocale Bern 

izpildījumā; 

 pieaicinātais docētājs Ēriks Ešenvalds sacerējis pirmatskaņojumus gan Čikāgas 

simfoniskajam orķestrim, gan BBC Proms; 

 pieaicinātais docētājs Arturs Maskats pieder pie ārzemēs visvairāk atskaņotajiem 

latviešu komponistiem, patlaban saņēmis Bostonas simfoniskā orķestra 

pasūtījumu. 

 Visi docētāji piedalās starpaugstskolu projektos. Piemēram, Rolands Kronlaks 

pildīja DE komisijas priekšsēdētāja pienākumus Tallinā, Selga Mence sniedza 

meistarklases Budapeštā, Ēriks Ešenvalds regulāri sniedz kompozīcijas me istarklases 

Amerikas un Kanādas augstskolās. 

 Muzikoloģijas katedras docētāji aizvadītajā akadēmiskajā gadā devuši nozīmīgu 

jaunpienesumu zinātnisko publikāciju un pedagoģiskās prakses jomā.  

 Profesors Mārtiņš Boiko publicējis šķirkli The Sage International Encyclopedia of 

Music and Culture vol 3., kas ir globāli nozīmīgs enciklopēdisks izdevums, kā arī vadījis 

bakalaura darbu studentei Ilzei Cepurniecei, kas rezultējās ar vērtējumu izcili.  

 Savukārt profesors Jānis Kudiņš lasījis vieslekcijas Ļubļanas universitātes 

Filozofijas (Mākslu) fakultātē (Slovēnijā) 2019. gada 6.–10. maijā, piedalījies British 

Association for Slavonic and Eastern European Studies  konferencē Kembridžas 

universitātē ar lasījumu un publikāciju Phenomenon of Baltic Singing Revolution at 1987–

1991. Three Latvian Songs as Historical Symbols of Non-Violent Resistance, kā arī 

publicējis zinātnisko monogrāfiju Oskars Stroks. Tango karaļa mantojums. Līdzās 

minētajām publikācijām ir minamas vēl divas, kuras izdotas zinātniskajos žurnālos, kas  
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indeksēti SCOPUS datubāzē: Latvian Music History in the Context of 20th Century 

Modernism and Postmodernism. Some Specific Issues of Local Historiography un 

Composition School, Tradition or a Remarkable Personality? Some Remarks on Jāzeps 

Vītols’ Creative and Pedagogical Work in the Frame of 20th Century European Music.  

Lektore Zane Šmite piedalījusies Igaunijas Folkloras arhīva rīkotajā konferencē 

Expressions and Impressions: Personal and Communal Aspects of Traditional Singing ar 

referātu The Latvian Herdsmen’s vocal style ganu gavilēšana. Notes of a singing teacher 

(07.–09.11), vairākās meistarklasēs Latvijā, radošajos projektos, tostarp dejas izrādē No 

zobena saule lēca (režisors U. Brikmanis, horeogrāfs A. Daņiļēvičs), Ziemassvētku 

koncertā ar grupu Iļģi. Kā organizatore pildījusi pienākumus Latvijas dziedāšanas 

skolotāju konferencē Rīga, Doma kora skolā (31.08.–01.09.) un mūsdienu mūzikas 

festivāla deciBels koncerta ethno+jazz koncertā.  

 Ņemot vērā, ka Muzikoloģijas katedras docētāji ir saistīti arī ar darbu JVLMA 

Zinātniskās pētniecības centrā, tiek izcelti arī šīs struktūrvienības sasniegumi. Ir uzsākts 

un enerģiski norisinās Latvijas mūzikas vēstures 1. sējuma rakstīšanas projekts, ko vada 

prof. Lolita Fūrmane. Pirmie rezultāti tika prezentēti 2019. gada 26 aprīļa JVLMA ZPC 

konferencē Latvĳas mūzikas vēstures krustpunkti: 17. un 18. gadsimts , kur pētnieku 

sniegums raksturojams kā ļoti augsta līmeņa. 

 Šī gada janvārī un februārī notika vairākas vadības un ekspertu sēdes,  

kurās tika pārrunāta muzikoloģiskās izglītības reformēšana JVLMA.  

Patlaban vēl tiek konceptualizēta reformas izstrāde, kas tiks uzticētā Ievai  

Rozenbahai un Mārtiņam Boiko. 
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8. Pārskats par Studējošo pašpārvaldes darbību 
 

2018./2019. akadēmiskajā gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde aktīvi turpinājusi 

darboties gan iekšlietu un ārlietu virzienos, gan rūpēties par studējošajiem, rīkojot dažādus 

pasākumus un finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes konkursā par finansējuma 

piešķiršanu studējošo radošajiem braucieniem.  

Kopš 2019. janvāra JVLMA Studējošo pašpārvalde darbojas šādā sastāvā:  

Matīss Tučs - priekšsēdētājs 

Ance Skopane - priekšsēdētāja vietniece 

Egija Ungure - iekšlietu koordinatore 

Kristians Krievāns - ārlietu koordinators 

Viktorija Pakalniece - pasākumu koordinatore 

Lāsma Neulāne 

Ketija Ringa - Karahona 

Emīlija Leiškalne 

Ansis Bētiņš  

 

Darbība JVLMA 

  

Šajā akadēmiskajā gadā JVLMA SP ir pārstāvējusi JVLMA studentus šādās 

JVLMA iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē, 

Akadēmiskajā šķīrējtiesā, JVLMA ētikas komisijā, Latvijas Finiera balvas komisijā, 

JVLMA Gada balvas komisijā, iekšējā audita komisijā, JVLMA simtgades komisijā, kā 

arī darba grupā par JVLMA jaunās mājaslapas izveidošanu.  

2018./2019. akadēmiskā gada ietvaros JVLMA SP izsludināja 4 JVLMA studējošo 

radošo braucienu finansēšanas konkursus - oktobrī, decembrī, martā un maijā. Kopā tika 

izskatīti 56 pieteikumi: 12 oktobrī, 10 decembrī, 19 martā un 15 maijā.  

 

Kopējā pieprasītā summa: 14410,23 EUR  Kopējā piešķirtā summa: 10582,54 EUR  

2199,65 EUR oktobrī              2199,65 EUR oktobrī 

2382,89 EUR decembrī  2382,89 EUR decembrī 

5547,21 EUR martā 3000,00 EUR martā 

4280,48 EUR maijā 3000,00 EUR maijā 

 

Pozitīvu ietekmi deva iespēja palielināt SP atbalstu radošo braucienu konkursos. 

Šo pozitīvo efektu piedzīvoja marta un maija konkursa dalībnieki, jo JVLMA SP 

pārskatot, savas budžeta pozīcijas lēma, sākot no 2019. gada janvāra katram radošo 

braucienu konkursam atvēlēt 3000 EUR.  

2018. gada decembrī tika organizēta JVLMA studējošo kopsapulce, kurā tika 

ievēlēti jaunie SP biedri. Tika saņemti 6 pieteikumi, un pēc vēlēšanām par jaunajiem SP 

locekļiem kļuva Ance Skopane, Egija Ungure, Kristiāns Krievāns un Ketija Ringa - 

Karahona.  
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Studējošo pašpārvalde tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju, un piešķīra 

savas simpātiju balvas 27. JVLMA labākā kameransambļa konkursā.  

Gatavojoties JVLMA Atvērto durvju dienai, Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar 

JVLMA studiju daļu devās vairākos izbraukumos pie Latvijas mūzikas vidusskolām, lai  

informētu par studentu iespējām mūsu augstskolā. 

JVLMA SP organizēja arī vairākus tradicionālus JVLMA pasākumus – balli 1. 

septembrī un balli pēc JVLMA un LMT Gada balva 2018 pasniegšanas ceremonijas. 

Pašlaik notiek aktīvs darbs pie 2019. gada izlaiduma balles organizēšanas. 

JVLMA SP veica JVLMA studentu anketēšanu par JVLMA e-pasta izmantošanu 

un, ņemot vērā iegūtos rezultātus, lēma par vairākiem soļiem, kā uzlabot saziņu ar JVLMA 

studentiem.  

Akadēmiskā gada laikā norisinājās aktīvs darbs pie jaunās JVLMA mājaslapas 

izveides, kurā JVLMA SP pārstāvji ieteica vairākus būtiskus uzlabojumus.  

Šajā akadēmiskajā gadā ievērojami uzlabota SP sadarbība ar rektorātu, apmainoties 

ar viedokļiem, kā arī informējot akadēmijas vadību par jaunām idejām, kuru īstenošanas 

procesi ir veiksmīgi aizsākušies.  

 

JVLMA Studējošo pašpārvalde piedalās Latvijas Studentu apvienības darbā gan, 

apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kur tiek pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan 

piedaloties ikgadējā LSA Kongresā, gan apmeklējot dažādu darba grupu un pašpārvalžu 

vadītāju sēdes. LSA gada balvas 2018 ceremonijā, JVLMA kopā ar Latvijas Mākslas 

akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju saņēma lielo balvu nominācijā “Gada 

ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā”. Tam par pamatu bija grozījumi 

normatīvajos aktos, kas ļauj īstenot praksē jeb mākslinieciskajā jaunradē balstītas 

doktorantūras studiju programmas mākslās. 
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9. Pārskats par augstskolas starptautisko sadarbību  

 
 JVLMA darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un 

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

pasniedzēju apmaiņu un nodrošinātu augstu kvalitāti mūzikas izglītībā.  

 JVLMA darbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm (viesprofesoru meistarklases, 

semināri, lekcijas), studentu un pasniedzēju apmaiņu, dažādiem pasākumiem (koncerti, 

konkursi, festivāli, konferences, individuālie pētījumi), dažādu ES projektu realizāciju, 

VIAA pārvaldītajām programmām, vēstniecību projektiem, kas tiek realizēti ar Eiropas 

valstu diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un transnacionālām programmām – Yamaha, 

USA Fulbright.   

Studentu un pasniedzēju apmaiņa galvenokārt notiek ES programmas ERASMUS 

+ un NORDPLUS ietvaros. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus ar apm. 100 Eiropas 

mūzikas augstskolām.   Šajā mācību gadā ERASMUS+ programmas ietvaros turpinājās 

studentu un pasniedzēju apmaiņu ar Baltkrievijas Mūzikas akadēmiju – pie mums 

mācījās 4 studenti no Minskas.  Otro gadu ERASMUS+ programmas ietvaros 

sadarbojāmies ar Tbilisi Konservatoriju un Omahas Universitāti Nebraskā.  Pirmo 

reizi uzņēmām arī 3 studentus no Tbilisi, no kuriem 2 turpinās studijas arī rudens semestrī.  

6 JVLMA pasniedzējiem bija un vēl būs iespēja pabūt Tbilisi gan ar meistarklasēm, 

gan diplomeksāmenu žūrijā: Andrejs Osokins, Guntis Kuzma, Zigrīda Krīgere, Māris 

Sirmais, Guntars Prānis. Juris Kalnciems darbojās Tbilisi pianistu konkursa žūrijā un arī 

sniedza meistarklasi. 

Indriķis Veitners jau otro reizi pārstāvēja Akadēmiju ASV, sniedzot meistarklases 

un koncertējot Omahā, pie tam šoreiz viņam līdz devās arī mūsu studentu kombo. 

 

2019-2019.akad.g.saņemtais finansējums: 

ERASMUS KA103   EUR 220 785  

ERASMUS   KA107 (Baltkrievija, Gruzija, ASV) – EUR 46 470 

      Kopā:  EUR   267 255 

 

NORDPLUS – EUR 33 720 

 

2018/2019. māc. gadā partneru augstskolās mācījās tikai 27 JVLMA studenti 

(pieteikto 36 vietā).  Diemžēl jāsecina, ka šis skaitlis sarūk ar katru gadu (pag.gadā 33) – 

studenti iesniedz pieteikumus, bet pēc tam nav spējīgi laikā sagatavot ierakstus, jeb 

vienkārši neparādās. Ļoti gribētos, lai pasniedzēji mazliet vairāk kontrolētu šo procesu.  

Tajā pašā laikā arvien populārāka kļūst Erasmus prakse, kaut arī šis pasākums 

galvenokārt balstās uz personīgo iniciatīvu. 

JVLMA atbrauca 18 studenti un 2 praktikanti ERASMUS programmas 

ietvaros – no Vācijas, Spānijas, Itālijas, Dānijas, Čehijas, Turcijas, Baltkrievijas un 

Gruzijas. 
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JVLMA pasniedzēju MEISTARKLASES partneru augstskolās (38):  

 

Pūšamo un sitaminstrumentu katedra: 

 Guntis Kuzma - Viļņa 

Ilona Meija – Reikjavika 

Ilze Urbāne – Ostrava, Milāna 

Artis Sīmanis, Ainars Šablovskis, Katrīna Kivleniece – Jasi  

Edgars Saksons – Padova 

 

Kameransambļu un klavierpavadījuma katedra: 

Dace Kļava - Lodza 

Jānis Maļeckis – Lisabona 

 

Stīgu katedra 

 Gunārs Larsens – Lisabona 

 Eva Bindere – Vičenca 

 

Muzikoloģijas katedra: 

 Valdis Bernhofs – Ļubļana 

 Anda Beitāne - Vīne 

 Gundega Šmite un Jānis Kudiņš – Viļņa 

 

Kompozīcijas katedra: 

 Selga Mence - Budapešta 

 

Džeza katedra: 

Indriķis Veitners – Omahas Universitāte, Viljandi Kultūras akadēmija 

Andrejs Jevsjukovs – Igaunijas Mūzikas akadēmija 

Madars Kalniņš – Viļņas Kolēģijas Universitāte 

 

Klavieru katedra: 

 Toms Ostrovskis – Birmingema 

 Juris Kalnciems - Tbilisi 

 Juris Kalnciems & Toms Ostrovskis – Linca 

 Andrejs Osokins - Tbilisi 

 

Instrumentu spēles skolotāju katedra 

 Dzintra Ērliha - Reikjavika                               

 

Diriģēšanas katedra 

 Māris Sirmais – Ļubļana, Viļņa 

 Romans Vanags – Minska 

 Jānis Ozols - Brisele 

 

Vokālā katedra  

 Zigrīda Krīgere – Minska, Lodza 

 Kristīne Gailīte, Antra Jankava – Gēteborga 

 Krišjānis Norvelis – Gēteborga 
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Darbs konkursu un diplomeksāmenu komisijās 

 

Terēze Zīberte, Arigo Štrāls, Anda Eglīte, Jānis Retenais – Viļņa 

Ilze Urbāne, Arvīds Kazlausks, Edgars Saksons – Tallina 

Guntars Prānis Zigrīda Krīgere - Tbilisi 

 

ERASMUS PIEREDZES APMAIŅAS PROGRAMMA (pasniedzēji, koncertmeistari, 

administrācija un Studiju programmu direkcija, skaņu režisori, skaņotājs) - 45 braucieni 

(semināri, kursi, meistarklases, konkursi, iepazīšanās ar partneru augstskolu darba 

procesu).   

 

JVLMA notika vairāk nekā 60 meistarklases un vieslekcijas: 

 

KLAVIERES Konrad Maria Engel (Eisler, Berlīne) 

 Nino Jvania (Tbilisi) 

Gintaras Januševičius (Lietuva-Vācija) 

Wachington Garcia (Omaha) 

Antoņina Suhanova (Rīga-Londona) 

   

ĒRĢELES  Manuel Tomadin (Trieste) 

 

AKORDEONS Ludo Marien (Antverpene) 

 Kazys Stonkus (Kauņa) 

 Samuele Telari (Itālija) 

 

STĪGAS Tim Frederiksen (Kopenhāgena), Tatjana Mazurenko  

(Leipciga) alti 

 Ariadne Daskalakis (Ķelne) – vijole 

Nicolas Jones (Mančestra), Florians Arnicāns (Cīrihe) - 

čelli  

 

ĢITĀRA  Adam Marec (Slovakija) 

 

KAMERANSAMBLIS& KLAVIERPAVADĪJUMS 

 James Maddox (Diseldorfa) 

 Christian Attila (Helsinki) 

  

PŪŠAMINSTRUMENTI 

 Koka pūšaminstrumentu simpozijs – oktobris 

 Brass simpozijs – aprīlijs 

Low Brass Days - janvāris 

 

Flauta Paolo Taballione (Zalcburga), Agata Igras (Varšava), 

 Christie Beard (Omaha) 

Oboja Gregor Witt (Rostoka), Robertas Beinaris (Viļņa) 
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Klarnete Karel Dohnal (Ostrava), Harri Maki (Helsinki), Igor 

Františak (Ostrava) 

Fagots Peeter Sarapuu (Tallina) 

Saksofons      Christian Maurer (Vīne), Philippe Portejoije (Parīze) 

Trompete Martin Wageman (Graca) 

Mežrags Thomas Hauschild (Leipciga) 

Trombons Dušan Kranjc (Ļubļana), Niels-Ole Bo Johansen (Orhusa) 

Eifonijs Thomas Rüedi (Lucerna) 

Tuba Krszysztof Muha (Vroclava) 

 

SITAMINSTRUMENTI Henrik Larsen (Orhusa) 

 

DIRIĢĒŠANA Zbignew Graca (Polija) 

 Ekhart Wycik (Veimāra) 

 Charles Mihiels (Antverpene) 

 Ajtony Csaba (Kanāda) 

 

VOKĀLĀ MĀKSLA   Claudia Friedlander (ASV) 

 Teimuraz Gugushvili (Tbilisi) 

 Robert Hyman (Stokholma) 

 Siegfried Gohritz (Veimāra) 

 Charlotte Riedijk (Roterdama) 

 Ekhart Wycik (Veimāra) 

 Hermann Keckeis (Zalcburga) – Operas klase 

   

KOMPOZĪCIJA Tristan Murail 

 Mann Maneri 

Klas Torstensson  

 

MŪZIKAS TEHNOLOĢIJAS  Miikka Huttinen (Helsinki) 

 

MUZIKOLOĢIJA  XXIV Eiropas Etnomuzikoloģijas seminārs - septembris 

Turpinās lektoru apmaiņa ar Lietuvas Mūzikas akadēmiju 

 Audra Versekenaite 

 Charris Eftthimiou (Graca)   

  

DŽEZA KATEDRA  Brazīlijas mūzikas festivāls un meistarklases 

 Carlo Morena (Itālija) 

 Jaak Sooaar (Tallina) 

 Kenneth Dal Knudsen (Orhusa) 

 Ahto Abner un studentu kombo (Viljandi) 

 Vilniaus Kollegia grupa 

 Francesco Guaiana (ģitāra, Palermo) 

Kristin Korb (ASV-Dānija) 
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Laba sadarbība ar Rīgas Ritmiem, kas vienmēr piedāvā 

izcilu personību meistarklases. 

 

HOREOGRĀFIJA Stefania Brugnolini un Giorgia Maddamma (Roma) 
   

ALEKSANDRA TEHNIKA  Stephen Parker (Oslo) 

  

PROJEKTI un NOTIKUMI 

 

XXIV Eiropas Etnomuzikoloģijas seminārs – 3.09-7.09.2018 

 

Starptautiskais Koka pūšaminstrumentu simpozijs  09.10-13.10.2018 

Starptautiskais Metāla pūšaminstrumentu simpozijs 09.04-13.04.2019 

 

Low Brass dienas   29.01-31.01.2019     

   

YAMAHA konkurss trompetes specialitātē – 1000 EUR balvu iegūst Dāvis 

Sedols   22.02.2019                                                          

 

Ceturtais Jaunās mūzikas festivāls DECIBELS (25.02 – 02.03.2019) turpinās 

kā starptautisks notikums – ar ievērojamu viesu piedalīšanos/Sinfonietta Rīga, 

Klas Torstensson, Charlotte Riedijk) 

 

NordClassic kamerorķestris ar programmu “Bahs Baltijā”  28.03-03.04.2019 

 

Melngalvju brālības konkurss      05.04-06.04.2019 

Galvenā balva – Aleksandrs Kalējs un Dāvis Sliecāns 

 

JVLMA EIROPĀ  

 

Lielākais sasniegums – JVLMA jauktā kora uzvara Mariboras konkursā 

 

Starptautiskā vasaras akadēmija Austrijā 2018: Oļesja Kozlovska, Sigita Razminoviča 

 

NORDOPERAS ietvaros Māris Kupčs ar radošo komandu (Agnese Kanniņa, Laura 

Šarova, Guna Jegorova un Estere Lūsis Grīnberga) piedalījās baroka operas iestudējumā 

Oslo Operas Akadēmijā 

 

Nordoperas auditions un Intensīvais kurss Oslo Operas akadēmijā  – 

 6 vokālās katedras studenti un maģistranti 

 

Baltic-Nordic Brass Academy Helsinkos – Jānis Retenais, Gatis Evelons un JVLMA 

brass ansamblis /2018.g.novembris/ 

 

Andrejs Jevsjukovs ar 5 studentiem Tallinas Mūzikas akadēmijā 5.11-7.11.2018 

 

Madars Kalniņš ar 5 studentiem Viļņas Kolēģijā 4.03-7.03.2019 

 

JVLMA& RKDS bigbends koncertēja Happy BigBand Weekend Tartu 30.03-31.03  
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10. Pārskats par Zinātniskās pētniecības centra darbību 

 
2018./2019. akadēmiskajā gadā ZPC turpinājuši strādāt Dr. art., Valdis Bernhofs, 

Dr. art. Guntars Prānis, Dr. art. Anda Beitāne, Dr. phil. Mārtiņš Boiko, Dr. art. Lolita 

Fūrmane, Dr. art. Baiba Jaunslaviete, Mg. art. Mārīte Lodziņa, Mg. ing. Oskars Patjanko, 

Dr. art. Zane Prēdele, Dr. art. Līga Pētersone, Mg. art. Lana Burmistrova (līdz 

30.09.2018) un Dr. paed. Zigmunds Žukovskis (līdz 27.03.2019). No 2019. gada 2. 

janvāra par pētnieku uz sešiem gadiem ievēlēts Jachin Pousson. 2019. gada maijā uz 

sešiem gadiem par pētniekiem ievēlēti Dr. art. Lolita Fūrmane, Dr. art. Baiba 

Jaunslaviete, Mg. art. Kristīne Grosa un Dr. art. Jānis Kudiņš. JVLMA ZPC vadītājas 

pienākumus līdz 2019. gada 15. maijam veica Dr. art. Zane Prēdele.  

2018. gadā kopējais pētnieku PLE ir 5.99. 

 

ZPC nozīmīgākie projekti, konferences. 

 

● No 3. līdz 7. septembrim JVLMA norisinājās 34. Eiropas seminārs 

etnomuzikoloģijā (European Seminar in Ethnomusicology, ESEM), kurā 

piedalījās etnomuzikoloģijas nozares autoritātes no ASV, Austrijas, Horvātijas, 

Itālijas, Īrijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Slovēnijas, Spānijas, 

Šveices, Ukrainas, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas. Konferences tēma – 

“Experience and Expectation.”  

● Noslēdzies projekts “Sakrālā mūzikas mantojuma izpēte” (03.04.2018. – 

31.10.2018., Dr. art. Lolitas Fūrmanes vadībā)  

● 2018. gada februārī vadošie Latvijas mūzikas zinātnieki uzsāka fundamentālu 

Latvijas mūzikas vēstures pētniecību, ko plānots izdot vairākos sējumos. Projekta 

zinātniskā vadītāja ir Dr. art. Lolita Fūrmane. 2019. gada 26. aprīlī, pētnieku pirmo 

darba rezultātu prezentēšanai, norisinājās Zinātniskās pētniecības centra rīkotā 

konference “Latvijas mūzikas vēstures krustpunkti: 17. un 18. gadsimts.”  

● Tradicionālās mūzikas digitālais arhīvs. (Pētnieks O. Patjanko). 

● 2019. gada martā iznāca Mūzikas akadēmijas raksti XV. Rīga: JVLMA,2018, 

204 lpp. Krājuma sastādītāja un galvenā redaktore – Dr. art. Baiba Jaunslaviete. 

ZPC pētnieki arī individuāli ir iesaistījušies starptautiskajos un Latvijas 

zinātniskajos projektos:  

 

● Iesaistīšanās Heidelbergas (Vācija) universitātes pētniecības grupas 

projektā Neuronale Grundlagen der Klangwahrnehmung und musikalisches 

Lernen grupā Music and Brain, sadarbībā ar Grācas universitāti un Bāzeles 

universitātes klīniku. Pētnieka, Dr. art. V. Bernhofa individuāla dalība projektā. 

● Pētnieks, Dr. art. Valdis Bernhofs projekta vadītājs pētījumam Brain-computer 

music interfacing for embodied musical interaction . Projekts ieguvis pozitīvu 

kvalitatīvās izvērtēšanas vērtējumu visās valstīs un tika apstiprināts finansējuma 

saņemšanai.   
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ZPC pētnieku dalība konferencēs, semināros un priekšlasījumos 

● Beitāne, Anda. „“Who Will Sing When We All Die?“ The Inside from different 

Perspectives“. 22nd Symposium of the Study Group on Historical Sources of 

Traditional Musi.: The Inside and Outside, or Who is the Other? Different 

Perspectives on Historical Sources in Ethnomusicology.  Budapest: Institute for 

Musicology, RCH, HAS, 12-16 April 2018 

● Prēdele, Zane. “19. gadsimts un latviešu muzikālās atmodas etapi / Das 19. 

Jahrhundert und die Etappen der lettischen musikalischen Erweckung.” 

Starptautiskā konference Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas province 19. 

gadsimtā. 2018. gada 6.-8. decembris, Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

● Boiko, Mārtiņš. “Jesuits, Ancestor Worship and the Office of the Dead in South-

eastern Latvia.” Europe: Urban, Rural, or Cosmopolitan? The 13th Annual 

Vanenburg Meeting of the Center for European Renewal. Bīriņu pils, Latvija, 

2018.g. 23.-26. augusts. 

● Boiko, Mārtiņš. “Herder's experience of Latvian traditional singing and his concept 

of the '(poetic) tone'.” XXXIV European Seminar in Ethnomusicology Experience 

and Expectation, Rīga, JVLMA, 2018. g. 3.-7. septembris. 

● Boiko, Mārtiņš. “Baltische Aufklärung und katolische Reformation im Spiegel der 

Wandlungen der traditionellen Musik.” Latvijas Simtgades jubilejai veltītā 

starptautisko zinātnisko konferenču cikla trešā konference. Rīga, LNB, 2018. g. 

20.-22.septembris.  

ZPC pētnieku nozīmīgākās zinātniskās publikācijas, monogrāfijas  

● Beitāne, Anda. “Notes from Latvia. Multipart Music in the Field.” 

European Voices: Audiovisuals 1. Series editor Ardian Ahmedaja. Vienna: 

Department for Folk Music Research and Ethnomusicology of the University of 

Music and Performing Arts Vienna, Riga: Jāzeps Vītols Latvian Academy of 

Music, 212 p., ISBN 978-9934-547-02-7 

● Boiko, Mārtiņš. “Dziesmu virknes. Problēma un fenomena refleksija 19. un 20. gs. 

pētnieciskajā literatūrā.” (2018) Letonica. Humanitāro Zinātņu Žurnāls, Nr.37. 

Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts: 82.-108. lpp. 

● Boiko, Mārtiņš. “Par latgaļu, sēļu un kuršu pēdām tradicionālās mūzikas senajā 

slānī.” (2018) In: Vitolds Muižnieks (red.) Ceļā uz latviešu tautu. Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja raksti Nr. 24. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs: 82.-87.lpp. 

● Boiko, Mārtiņs. “Jezuītu lauku misiju grāmatas un latgaliešu tradicionālā mūzika. 

Dažas piezīmes, pieņēmumi un atziņas.” (2018) In: Andris Vilks, Sanita 

Briežkalne, Ieva Jansone (red.) Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam. 

LNB, Zinātniskie raksti 4/XXIV. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka: 84.-93. lpp. 

● Jaunslaviete, Baiba. “Origins of Post-Modern Music in Latvia: Its Historical 

Background and Manifestation in the Work by Marģeris Zariņš.” (2018) Crossing 

Borders in Arts: Beyond Modern & Postmodern. Sofia: Institute of Art Studies: pp. 

142.-150. 
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● Fūrmane, Lolita. “Erdmanns Lehrer Bror Mollerstein und seine Rigaer 

Klavierklasse” (2018). Archive zur Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, Bd. 15. 

Hrsg. von Werner Grünzweig und Gerhard Gensch. Noiminstere: Bockel Verlag: 

pp. 125-132. 

● Jaunslaviete, Baiba. “The Composition School of Maija Einfelde: Some 

Pedagogical and Stylistic Aspects.” (2018) Lietuvos Muzikologija 19. Viļņa: 

Lietuvos Muzikos ir teatro akademija: pp. 84-91. 

● Prānis, Guntars. “Missale Rigense Livonijas garīgajā kultūrā . Gregoriskie 

dziedājumi viduslaiku Rīgā.” (2018) Rīga: Neputns.  
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11. Pārskats par JVLMA Profesoru padomes darbību 

 

JVLMA Profesoru padome darbojās 9 cilvēku sastāvā, no kuriem 6 ir akadēmijas 

profesori, 3 - Latvijas kultūras iestāžu un profesionālo māksliniecisko kolektīvu pārstāvji.  

Notika viena Profesoru padomes sēde 2019.gada 8.maijā, tās darba kārtībā – vēlēšanas uz 

vakantajiem asociēto profesoru amatiem. Pēc pretendentu dokumentu atbilstības prasībām 

izvērtēšanas uz 3vakancēm tiesības piedalīties konkursā bija 3 pretendentiem.  

 

Sagatavojoties vēlēšanām akadēmiskajos amatos, saskaņā Nolikumu par 

akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Profesoru padomes 

locekļi veica rakstisku novērtējumu, vadoties no JVLMA asociētā profesora amata 

kvalifikācijas vērtēšanas kritērijiem.  

 

Atbilstoši Nolikumam rakstisku novērtējumu veikt tika uzaicināts starptautiski 

atzīts eksperts Prof. Dr.art. Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors 

studiju un zinātniskajā darbā. 

 

Visi Profesoru padomes locekļi, iedziļinājušies pretendentu iesniegto dokumentu 

saturā un savus vērtējumus atspoguļojuši rakstiskā veidā, sēdē 2019. gada 8. maijā pēc 

Profesoru padomes priekšsēdētājas izveidotā kopsavilkuma un eksperta slēdziena 

paziņošanas, diskusijām un pretendentu uzklausīšanas konstruktīvi un argumentēti lēma 

par pretendenta atbilstību vai neatbilstību akadēmiskajam amatam.  

 

Vēlēšanu rezultātā 3 vakantajos asociēto profesoru amatos ievēlēti 3 pretendenti.  

Vēlēšanu rezultāti publiskoti. 
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12. Pārskats par JVLMA koncertdarbību 
 

Koncertdaļa kā struktūrvienība darbību uzsāka 2005./2006.  akadēmiskajā gadā. 

Šobrīd tās sastāvu veido vadītājs un viens koncertadministrators /katram 1 slodze/.  

Kopumā 2018./2019. akadēmiskajā gadā Koncertdaļa koordinējusi, organizējusi un 

piedalījusies 302 dažādu publisko sarīkojumu norisē.  

Tabulai ir informējošs raksturs, jo liela daļa pasākumu būtu attiecināmi vismaz uz 

2 kategorijām. / Detalizētu informāciju lūdzu skat. tabulā/: 

  IX X XI XII I II III IV V VI Kopā 

Klaviermūzikas 

koncerti 
1 2 1 1  2 1 1   9 

Ērģeļmūzikas 

koncerti 
   1 

 
  1 1  3 

Akordeona mūzikas 

koncerti 
   1 

 
1  1   3 

Kamermūzikas 

koncerti 
1  2 3 

 
 5 3 1  15 

Stīgu instrumentu 

koncerti 
  4  

 
 2  1  7 

Pūšaminstrumentu 

koncerti 
8 1   

 
  4   13 

Džeza mūzikas 

koncerti 
 1   

 
 1 1 1  4 

Kora mūzikas 

koncerti 
1  1   1     3 

Vokālās mūzikas 

koncerti 
   2  1   2  5 

Horeogrāfu koncerti        1 1  2 

Operas   1  1    2  4 

Orķestra koncerti 

/SO, PO, Kamerorķ./ 
2  1 1 2 1  3   10 

Citi koncerti 1 2    6 1    10 

Koncerteksāmeni   3 2 6 1 2  16 23 53 

Konkursi     1 1 1 1 1  5 

Festivāli, olimpiādes      1  1   2 

Meistarklases 12 16 9 1 2 6 12 9 8  75 

Koncerti ārpus 

JVLMA 
1 4 2 5  2 4 5   23 

Prezentācijas 2 1 1 1     1 1 7 

Atklātās vieslekcijas, 

semināri, tikšanās,  
1 4 2 2 2 1 3 1 3 1 20 

Konferences  1    1  1   3 

Atlases  1     1    2 

Promocijas darbi   1        1 

Īpašie pasākumi  1 1  1      3 

Īrētie pasākumi 1 2  3  1 2 3   12 

Citi 2   2   2  1 1 8 

Kopā 25 44 30 25 15 24 38 38 37 26 302 
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 No tiem īpašie pasākumi un projekti: 

● Piektais Koka pūšaminstrumentu simpozijs “Rīga 2017” 

● Izcilības balva kultūrā 

● JVLMA un LMT GADA BALVAS 2018 pasniegšanas ceremonija un koncerts 

● Dž. Paizjello "Dzirnavniece" jeb Opera ar laimīgām beigām pirmizrādes!  

● Piektais JVLMA Mūsdienu mūzikas festivāls "deciBels" 

● Pirmo reizi JVLMA simfoniskā orķestra projekts “Plecu pie pleca” 

● Izbraukuma koncerti, kuros studenti muzicē kopā ar mūzikas skolu audzēkņiem  
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13. Pārskats par Rektorāta biroja darbību 
 

Sadarbībā ar SIA “Datorzinību centrs” tiek pakāpeniski ieviesta elektroniskā 

lietvedības sistēma, optimizējot dokumentu apriti JVLMA. Sākot ar 2019.gada 2.janvāri 

Rektorāta sarakstes dokumenti tiek reģistrēti elektroniskā veidā. Sadarbībā ar Juristi 

izstrādāta Dokumentu aprites kārtība, kas iepriekš netika atrunāta nevienā dokumentā. 

Atbilstoši Trauksmes celšanas likumam sadarbībā ar Juristi ir izstrādāta Trauksmes 

celšanas kārtība un Rektorāta biroja vadītāja ir noteikta kā atbildīgā kontaktpersona šajā 

jautājumā. 
  

Sabiedrisko attiecību darba joma 

 Sabiedrisko attiecību speciālists Mūzikas akadēmijā sācis darboties 2018. gada 20. 

augustā, par primāro mērķi izvirzot vienota koptēla radīšanu, pozitīvas reputācijas 

veidošanu un sadarbību ar ieinteresētajām personām un medijiem. Lai mērķi sasniegtu, 

tika uzsākts JVLMA jaunas identitātes un mājaslapas projekts, veidojot lietotājam ērtu un 

pārskatāmu dizainu, kas iezīmē arī vienotu vizuālo koncepciju. 2019. gada vasarā tiek 

plānota pāreja uz jauno koptēlu (dokumenti, prezentācijas, burtveidoli, krāsu palete utt.) 

un izveidota pilnvērtīga un mūsdienīga mājaslapa vairākās valodās.  

 

Sociālie tīkli 

 Liela uzmanība pievērsta JVLMA sociālo tīklu satura veidošanai – bilžu un video 

materiālu uzņemšanai un atspoguļošanai Mūzikas akadēmijas jaunizveidotajos Facebook 

un Instagram kontos, kā arī Youtube kanālā un vietnē Twitter.  

Tā kā Mūzikas akadēmijai Facebook bija gan privātpersonas profils, gan arī vairākas viltus 

lapas. Lai studentu, mācībspēku un interesentu vidū nerastos apjukums, 2018. gada 

septembrī tika likvidēti liekie profili un tā vietā izveidota jauna FB JVLMA lapa (2,170 

sekotāji), kurā regulāri tiek atspoguļotas augstskolā īstenotās aktivitātes un svarīgākie 

notikumi. 2018. gadā izveidots arī Instagram konts (675 sekotāji). 

 

PR īstenotās aktivitātes 

 Sabiedriskā speciālista ikdienas darbā norit aktīva sadarbība ar JVLMA 

Koncertdaļas un Ārlietu daļas pārstāvjiem, apzinot Mūzikas akadēmijā notiekošos 

pasākumus, mēģinājumu un koncertu grafikus, kā arī pirmo reizi īstenots simfoniskā 

orķestra projekts “Plecu pie pleca” – izbraukuma koncerti, kuros JVLMA studenti muzicē 

kopā ar mūzikas skolu audzēkņiem.  

Sadarbībā ar Studiju daļu organizēta Atvērto durvju diena, popularizējot Mūzikas 

akadēmijas skolotāju programmas. 

 

 Lai nodrošinātu JVLMA notikumu publicitāti, tiek izsūtītas relīzes par dažādiem 

Mūzikas akadēmijas notikumiem, kā arī veidota sadarbība ar dažādiem mediju un 

reklāmas pārstāvjiem (interneta vietnes Delfi, LSM, Satori, nra.lv, žurnāls Sestdiena, 

laikraksti Diena, Latvijas avīze, vides reklāmas medijs JC Decaux, LR3 Klasika, LTV 

raidījumi 100 g kultūras, Rīta Panorāma, 900 sekundes u.c.). 
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 Kopumā 2018./2019. g. sezonā organizēta viena preses konference (nākamā 

plānota 6. augustā par simtgades sezonu), izsūtītas 34 relīzes, organizētas vairākas 

fotosesijas Mūzikas mājaslapas un albuma vajadzībām. Gada laikā izveidojusies 

veiksmīga sadarbība ar fotoklubu “Rīga”, gatavojoties 2020. gada izstādei Vērmanes 

dārzā. Projekta laikā ir izveidota apjomīga bilžu galeriju bāze, kas uzglabāta vienuviet 

jaunā Google Drive diskā, un ir ērti lietojama un pārskatāma JVLMA darbiniekiem. Šajā 

diskā ievietotas arī iepriekšējo gadu Mūzikas akadēmijas bildes, jo līdz šim nebija 

izveidota vienota sistēma fotogaleriju uzglabāšanai.  

 

 Sociālo tīklu vajadzībām nofilmēti vairāk nekā 50 video un veiktas regulāras 

Mūzikas akadēmijas fotogrāfiju reportāžas. Portālā Instagram publicētas video/bilžu īsās 

ziņas, Facebook kalendārā publicēti 90 JVLMA organizētie pasākumi un to apraksti.  

 

 Projektu pieteikumu ietvaros izveidoti profesionālās doktorantūras, JVLMA 

koncerta “PĀRI” un Jāzepa Vītola 6. starptautiskā kordiriģēšanas konkursa komunikācijas 

plāni, kā arī nodibināta ilgtermiņa sadarbība ar AS “Latvijas Finieris”, formulējot 

finansiālā atbalsta mērķi un nolikumu.  

 

 Gatavojoties simtgadei, uzsākts darbs pie jaunas JVLMA prezentācijas filmiņas 

izveides, kas iepazīstinātu partneraugstskolas un plašāku sabiedrību ar Mūzikas akadēmijā 

notiekošajiem procesiem un vēstītu par to, kas esam šodien. Tāpat tiek veidots JVLMA 

albums angļu valodā Above Resonance, kur augstskola tiek daudzpusīgi izcelta no 

personību skatpunkta un vizuāli ietver skaņas viļņa atstātā nospieduma jeb skaņas 

vizualizācijas konceptu. Albuma tapšanā iesaistīti JVLMA studenti, mācībspēki, 

absolventi un radošā komanda – fotogrāfs, albuma dizaina un teksta veidotāji.  
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14. Pārskats par JVLMA projektu vadību 
 

1. Periodā atbalstītie un šobrīd īstenotie projekti: 

 Projekta 

nosaukums 

Piesaistītais 

finansējums 

Mērķis Aktivitātes Padarītais 

1. Jāzepa 

Vītola 

Latvijas 

Mūzikas 

akadēmijas 

īstenoto 

radošo 

industriju 

studiju 

programmu 

modernizāc

ija 

SAM 8.1.1. 

(495 473,00 

EUR) 

Piesaistīts 

papildus 

finansējums 

37 000,00 

horeogrāfijas 

(sporta)  

zāles 

remontam un 

aprīkošanai 

Modernizēt 

JVLMA īstenotās 

radošo industriju 

studiju 

programmas, lai 

nodrošinātu 

studējošajiem 

kvalitatīvu un 

mūsdienu 

prasībām 

atbilstošu studiju 

vidi un 

aprīkojuma 

pieejamību. 

JVLMA īstenoto radošo 

industriju studiju programmu 

aprīkojuma un materiāltehniskās 

bāzes nodrošināšana:  

1.1.Mūzikas instrumentu iegāde.  

1.2. Zinātniskās pētniecības 

centra aprīkojuma iegāde.  

1.3. Sistemātiskās muzikoloģijas 

un mūzikas psiholoģijas kabineta 

aprīkojuma iegāde.  

1.4. Skaņu režijas telpas 

aprīkošana.  

1.5.Datortehnikas un 

audiovizuālās tehnikas iegāde 

mācību telpu aprīkošanai.  

1.6.Lielās zāles aprīkojuma 

iegāde.  

1.7.Pirmās pieturas punkta 

modernizācija.  

1.8.Atjaunoto (remontēto un 

specifiskām tehnoloģijām 

aprīkoto) mācību telpu 

aprīkojuma iegāde.  

2. Mācību telpu atjaunošana un 

pielāgošana JVLMA īstenoto 

radošo industriju studiju 

programmām (telpu remonts). 

Noslēgušies iepirkumi mūzikas 

instrumentu, IT aprīkojuma, 

sistemātiskās muzikoloģijas 

pētījumu attīstības aprīkojum aun 

programmatūru iegādei. 

 

Piesaistīts papildus 

finansējums 37 000,00 

horeogrāfijas (sporta) zāles 

remontam un aprīkošanai. 

Darbi tiks īstenoti līdz 2019. 

gada beigām. 

2. Jāzepa 

Vītola 

Latvijas 

Mūzikas 

akadēmijas 

starptautisk

ās 

sadarbības 

SAM 

pasākums 

1.1.1.5. 

(86 760,00 

EUR) 

Veicināt JVLMA 

iesaisti 

daudzpusēju 

starptautisku 

sadarbības 

pētniecības un 

inovāciju projektu 

izstrādē un 

Pasākumi pētniecības programmu 

"Apvārsnis 2020" un Eiropas 

Savienības 9. Ietvara programmas 

starptautiskās sadarbības projektu 

pētniecības un attīstības jomā 

snieguma palielināšanai: t.sk. 

ilgtermiņa sadarbības attīstības 

tīklošanas, mācību un mobilitātes 

Norit apmācības un projektu izstrādes process. 

 

Tiek organizēti iekšējie konkursi starptautisku pētījumu tēmu attīstībai ar iespēju 

saņemt finansējumu projektu sagatavošanai. 
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projektu 

attīstība 

pētniecībā 

un 

inovācijās 

īstenošanā 

mūzikas zinātnes 

un ar to sinerģisku 

zinātnes jomu 

attīstībā, kā arī 

nodrošināt 

JVLMA 

pētniekiem iespēju 

piedalīties 

starptautiskās 

pētniecības 

tīklošanās, mācību 

un mobilitātes 

pasākumos. 

pasākumi un projektu pieteikumu 

sagatavošana; starptautisku 

zinātnisko konferenču 

organizēšana. 

3. Tālākizglītī

bas nodaļas 

Pedagogu 

profesionāl

ās 

kompetenc

es 

pilnveides 

B 

programma

s 

pedagoģijā 

Pedagoģisk

ās darbības 

pamati 

mūzikas, 

dejas un 

mākslas 

nozarēs 

SAM 8.5.3. 

(7996,24 

EUR par 

vienu grupu)   

Dot iespējas 

mūzikas/mākslas 

vai horeogrāfijas 

nozares augstāko 

izglītību un 

profesionālo 

kvalifikāciju 

ieguvušiem 

speciālistiem iegūt 

tiesības veikt 

pedagoģisko darbu 

profesionālajās 

izglītības iestādēs. 

 

Laika posmā no 2018. gada – 

2022. gadam organizēt 

tālākizglītības kursus 10 grupām. 

2018./2019.akadēmiskā gada rudens semestrī 

nodrošināt tālākizglītības kursi 2 grupām. 

4. Sakrālās 

mūzikas 

mantojuma 

izpēte 

Latvijas 

luterāņu 

baznīcās 

Latvijas 

mūzikas 

vēstures 

VKKF 

(1100,00 

EUR) 

Veikt lauku 

pētījumu par 

sakrālās mūzikas 

kultūras 

mantojumu 

Latvijas luterāņu 

baznīcu krājumos 

un to sniegtajām 

liecībām Latvijas 

mūzikas vēsturē. 

1.Pētījumu veikšanas vietu 

apzināšana un vienošanās ar 

baznīcu pārstāvjiem. 

2.Baznīcas krājumu sastāva 

sākotnējā izpēte 

3.Baznīcas krājumu objektu 

padziļināta izpēte 

4.Pētījumu rezultātu 

sistematizēšana un kataloģizēšana 

Projekts noslēdzies. 

 

Veikti pētījumi un sastādīts katalogs par pētījuma rezultātiem. Pieejams: 

https://estudijas.jvlma.lv/enrol/ 

index.php?id=111#section-0 

https://estudijas.jvlma.lv/enrol/
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pētījuma 

sagatavoša

nai un 

izdošanai 

 5.Pētījumu rezultātu pieejamības 

nodrošināšana un sabiedrības 

informēšana 

5. Labas 

pārvaldības 

nodrošināš

ana Jāzepa 

Vītola 

Latvijas 

Mūzikas 

akadēmijā 

SAM 8.2.3. 

(777 800,00 

EUR) 

Ieviesta JVLMA 

attīstības stratēģija 

un nodrošināta 

efektīva 

pārvaldība 

1.Esošo studiju programmu 

studiju virzienā “Mākslas” satura 

pilnveide un salāgošana ar 

nozares attīstības vajadzībām  

2. JVLMA organizatoriskās un 

pārvaldības struktūras pilnveide 

3. JVLMA kvalitātes vadības 

pilnveide, t.sk. jaunveidoto 

pedagoģijas studiju programmu 

pārvaldības uzlabošana 

4. JVLMA e-studiju vides un 

modulārās studiju kursu 

pārvaldības informācijas sistēmas 

pilnveide 

5. JVLMA vadības personāla 

kompetenču pilnveide 

6. Pārmaiņu vadības procesa un 

rezultātu komunikācija un 

publicitāte 

1) Uzsākts pētījums par studiju virziena “Mākslas” studiju programmu atbilstību 

nepieciešamo cilvēkresursu attīstības prognozēm un profesiju standartos 

noteiktajām prasībām 

 

2) Notiek vienošanās slēgšana ar starptautisko izvērtēšanas aģentūru MusiQuE par 

mākslas studiju programmu un to ieviešanas izvērtēšanu 

 

3) Sastādīts vadības personāla kompetenču pilnveides plāns. Atbilstoši tam pirmās 

apmācības angļu valodā vadībai notiks 2019. gada rudenī 

6. Mākslu un 

kultūras 

studiju 

pedagoģija

s studiju 

programmu 

jaunveide 

SAM 8.2.1. 

1.k. (305 

006,00 EUR) 

Pedagoģijas 

studiju 

programmu 

jaunveide, 

nodrošinot resursu 

efektīvu 

koplietošanu un 

mazinot 

pedagoģijas 

studiju 

programmu 

fragmentāciju 

1.Studiju programmu izstrāde un 

licencēšana 

2.Studiju programmu akreditācija 

3. Studiju programmu 

komunikācija un publicitāte. 

 

Sadarbībā ar ekspertiem izstrādāti studiju programmu apraksti un dokumentācija 

licencēšanai. Senāts apstiprinājis programmu virzīšanu licencēšanai 29.05.2019.  

7. JVLMA 

akadēmisk

ā personāla 

stiprināšan

a 

jaunveidoja

mo 

SAM 8.2.2. 

2.k. 

(326 190,00 

EUR) 

Pedagoģijas 

studiju 

programmu 

īstenošana 

iesaistītā 

akadēmiskā 

1.Doktorantu iesaiste 

akadēmiskajā darbā studiju 

virzienā “ Izglītība, pedagoģija 

un sports” 

2. Ārvalstu akadēmiskā personāla 

piesaiste studiju virzienā “ 

Izglītība, pedagoģija un sports” 

Piesaistīts viens ārvalstu docētājs un LU doktorantūras students pedagoģijas studiju 

kursu docēšanai. 

 

Norit iepirkumi un sagatavošanas darbi profesionālās angļu valodas apmācībām un 

profesionālo prakšu īstenošanai  

pedagoģijas studiju programmu īstenošanā iesaistītajiem docētājiem, kas tiks 

īstenoti 2019./2020. ak.g. 
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pedagoģija

s studiju 

programmu 

kvalitatīvai 

īstenošanai 

personāla 

stiprināšana 

3.Akadēmiskā personāla 

stažēšanās izglītības iestādēs 

4.Akadēmiskā personāla 

profesionālās angļu valodas 

apmācības 

8. Profesionāl

ās 

doktorantūr

as mākslās 

studiju 

programma

s jaunveide 

SAM 8.2.1 

2.k (100 

000,00 EUR) 

Mākslu augstskolu 

efektīva resursu 

koplietošana 

doktorantūras 

studiju 

programmas 

mākslās izveidē 

un īstenošanā 

1.Studiju programmas 

doktorantūra mākslās angļu 

valodā izstrāde un licencēšana 

2.Programmas aprobācija un 

starptautisko sadarbības partneru 

pieredzes izpēte 

3.Studiju programmas 

akreditācija starptautiskā 

profesionālā organizācijā 

4.Studiju programmas 

starptautiska komunikācija un 

publicitāte 

Sadarbībā ar ekspertiem tiek izstrādāti studiju programmu apraksti un 

dokumentācija licencēšanai. Plānots iesniegt Senātam apstiprināšanai jūnija Senāta 

sēdē. 

 

 

2. Sagatavošanā vai vērtēšanā esošie projekti: 

Nr. 

p.k. 

Projekts Finansēšanas avots un 

apjoms 

Mērķis Aktivitātes 

3. JVLMA akadēmiskā personāla 

stiprināšana stratēģiskās specializācijas 

jomās 

SAM 8.2.2. 1.k. 

(450 000,00 EUR) 

Profesionālās doktorantūras mākslās un studiju 

virziena “Mākslās”  akadēmiskā personāla 

stiprināšana 

1.Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā 

2. Ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste 

3. Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide: 

stažēšanās radošo industriju uzņēmumos; 

profesionālās angļu valodas mācības; sadarbības 

kompetenču attīstība efektīvas sadarbības ar 

industriju un profesionālajām organizācijām 

īstenošanai  
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15. Pārskats par JVLMA finansējumu 
 

Finanšu daļā ir sagatavots un iesniegts 2018. gada finanšu pārskats, par kuru 

auditoru kompānija „ Visa Vērte„ ir sniegusi atzinumu bez iebildumiem. 

 

JVLMA Ieņēmumi 

 
Viss budžets       

  

2018.gads 

Faktiskie 

ieņēmumi 

(EUR) 

% no 

kopējiem 

ieņēmumiem 

2019.gads 

PLĀNS 

(EUR) 

% no 

kopējiem 

ieņēmumiem 

Pieaugums, EUR 

un % 

IEŅĒMUMI KOPĀ 4 547 990 100.00 4 628 996 100 81 006 1.78 

PAŠU IEŅĒMUMI 

UN DOTĀCIJA 
3 573 717 78.58 3 642 644 78.69 68 927 1.93 

PAŠU IEŅĒMUMI 426 624 9.38 375 514 8.11 -51 110 -11.98 

Ieņēmumi no izglītības 

pakalpojumiem 
234 405 5.15 200 000 4.32 -34 405 -14.68 

Studiju maksa 221 147   190 000   -31 147 -14.08 

Pārējie ieņēmumi par 

izglītības 

pakalpojumiem 

13 258   10 000   -3 258 -24.57 

Ieņēmumi no telpu 

nomas 
53 855   53 855   0 0.00 

Ieņēmumi par biļešu 

pārdošanu 
8 919   8 000   -919 -10.30 

Ieņēmumi par mūzikas 

instrumentu un 

aprīkojuma  īri 

4 655   4 500   -155 -3.33 

Ieņēmumi par 

autostāvvietu 
15 819   15 819   0 0.00 

Zemes noma 4 851   4 851       

Kopēšana 1 862   1 800       

VIAA stipendijas 6 974   6 000       
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DOTĀCIJA un Papildus 

finansējums 
3 147 093 69.20 3 267 130 70.58 120 037 3.81 

Dotācija KM 3 134 430   3 266 302   131 872 4.21 

KM papildfinansējums 

Izcilības balvas 

organizēšanai 

11 835           

Papildus finansējums 

Koklētāju ansambļa vadītāja 

algai 

828 0.02 828 0.02 0   

PROJEKTI 809 562 17.80 856 631 18.51 47 069 5.81 

Erasmus + 281 127   282 000       

Erasmus  Baltkrievija, 

Gruzija, ASV 
65 818   50 000       

Baltijas akadēmiju orķestris 61 804   61 200       

NORDPLUS 18 485   49 500       

KKF 51 400   52 000       

ERAF infrastruktūra 280 892   113 089       

ERAF zinātne 4 256   20 094       

ESF (8.2.1.0) pedagoģijas 

programmas 
24 640   106 295       

ESF (8.2.2.0) pedagoģijas 

programmas 
7 867   58 492       

ESF Labas pārvaldības 

nodrošināšana 
3 639   42 197       

VIAA Taivānas projekts 9 634   21 764       

Zinātniskās un radošās 

darbības finansējums 
125 274 2.75 98 999 2.14 -26 275   

ZPC bāzes finansējums 39 437 0.87 30 722 0.66 -8 715   

 

 

 

13 729

34 780

39 437

30 722

2016.gads
(EUR)

2017.gads
(EUR)

2018.gads
(EUR)

2019.gads
(EUR)

ZPC bāzes finansējums
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2019.gadā plānots krass mācību maksas ieņēmu samazinājums, sakarā maksas 

studentu rotāciju uz brīvajām budžeta vietām. 

 

 
 

 
 

JVLMA izdevumi 
  

⮚ 2018. gada nogalē darbinieku bērniem sarīkota Ziemassvētku eglīte, 

un bērniem, sarūpēta dāvaniņa. Kopējā izdevumu summa 500 EUR, 

kas segti no Pašu ieņēmumiem. 

⮚ No 2019. gada 01.janvāra par 10% pedagogiem palielinātas darba algas 

likmes. 

      

Ar esošajiem resursiem Nodrošināta Finanšu uzskaite, gan budžeta dotācijai un pašu 

ieņēmumiem, gan Finanšu daļas resursiem. 

⮚ četros ESF projektos apgūti izdevumi 31 981 t. Euro; 

⮚ divos ERAF projektos gadā apgūtā izdevumu summu 319 553 t. Euro;  

⮚ Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda 

projektā, par kopējo summu 9 634 t. Euro;  

⮚ KKF projektos par kopējo summu 65 810 t. Euro; 

⮚  Baltijas akadēmiju orķestra projektā par kopējo summu 61 804 t. 

Euro. 

 Uz 2019.gada 01.maiju JVLMA Finanšu daļa nodrošina finanšu apguvi no 18 

dažādiem finansēšanas avotiem, salīdzinot ar 2017.gadu kopējais akadēmijas budžets 

ir palielinājies par 1 185 642 Euro, visu līdzekļu apguve tiek nodrošināta ar esošajiem 

  

321 805
264 150

319 286 331 340

204 825

2015.gads
(EUR)

2016.gads
(EUR)

2017.gads
(EUR)

2018.gads
(EUR)

2019.gads
(EUR)

Pašu ieņēmumi

239 954

167 326
208 378 221 147

100 000

2015.gads
(EUR)

2016.gads
(EUR)

2017.gads
(EUR)

2018.gads
(EUR)

2019.gads
(EUR)

Mācību maksa
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 Izdevumi 
2017.gads  

(EUR) 

2018.gads 

(EUR) 

Pieaugums, EUR un 

% 

          

IZDEVUMI Pašu ieņēmumi un 

Dotācija 
2 842 189 3 513 095 670 906 23.61 

Atalgojums 1 955 140 2 378 676 423 536 21.66 

VSAOI 452 159 563 722 111 563 24.67 

Kārtējie izdevumi  385 199 486 957 101 758 26.42 

Kapitālie izdevumi 9 671 17 224 7 553 78.10 

Stipendijas 40 020 66 516 26 496 66.21 

          

Studentu pašpārvaldes izdevumi 13 203 15 672 3065.15 24 

Zinātniskās un radošās darbības 

attīstībai 
129 125 117 490 -3 140 -2.60 
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16. Pārskats par cilvēkresursu vadības procesiem 
 

 JVLMA studiju programmu nodrošināšanā ir iesaistīti kopumā 307 docētāju.  

 

 

 

 

 Līdztekus Personāldaļas ikdienas darbam, 2018.gada vasarā tika veikta 

reorganizācija Studiju programmu direkcijā un Rektorāta birojā.  
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 Personāldaļa organizēja un vadīja vairāku jaunu amatu izveidi. Tika nodrošināta 

vakanču aizpildīšana, tostarp, organizēti vispārējā personāla atlases konkursi: 

o Studiju programmu direkcijas vadītāja vietnieks darbā ar docētājiem;  

o Rektorāta biroja vadītājs; 

o Sabiedrisko attiecību speciālists; 

o Iepirkumu speciālists - jurists (uz projekta īstenošanas laiku); 

o Kvalitātes un pārmaiņu vadības eksperts (uz projekta īstenošanas laiku); 

o Studiju programmu direkcijas nodaļu vadītāji (gan Mūzikas un dejas 

pedagoģijas nodaļai, gan Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju 

nodaļai); 

o Vecākais bibliotekārs; 

o Personāla speciālists; 

o Koncertadministrators; 

o Garderobists; 

o Profesionālā doktora studiju programmas Mākslās direktors (uz projekta 

īstenošanas laiku); 

o Zinātniski pētnieciskā centra sekretāre; 

o Asistents projekta ietvaros (uz projekta īstenošanas laiku). 

 

 Personāldaļa ir nodrošinājusi jauna veida darbinieku apliecību izgatavošanu un 

izsniegšanu. 

 Tika veikts vispārējā personāla darbinieku 2018.gada darba snieguma 

izvērtēšanas apkopojums. Tika pārskatīts vispārējā personāla atalgojums, un, saskaņā 

ar Ministru kabineta noteikumiem, tika mainīts arī akadēmiskā personāla atalgojums.  
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17. Pārskats par JVLMA infrastruktūras atjaunošanu  
 

Pārskata periodā ir nodrošināta šāda JVLMA infrastruktūras pilnveide/ 

atjaunošana: 

● Elektromaģistrālo tīklu daļēja renovācija 1.ēkas pagrabstāvā. 

● JVLMA ēku fasāžu gaismu skiču izstrādes organizēšana. 

● JVLMA 1.ēkas pagrabstāvu tehniskās apsekošanas, atzinumu izstrādes, 

inventarizācijas plānu korekcijas, saskaņošanas un apstiprināšanas organizēšanas 

Rīgas pilsētas Būvvaldē. 

● Mūzikas instrumentu, to piederumu nepieciešamību apzināšana; tehnisko 

specifikāciju sagatavošanas organizēšana iepirkumu konkursiem; instrumentu 

iegāžu organizēšana pārraudzība, kā rezultātā, JVLMA ir iegādājusies šādu 

studiju procesa aprīkojumu:  

○ pūšaminstrumenti – alta un pikolo flautas, trompetes, eifonijs, flīgelhorns 

saksofons, klarnetes; 

○ sitaminstrumenti - Vibrofons, bungu sets, kongi, bongi u.c. piederumi 

džeza spēlei; 

○ taustiņinstrumenti – t.sk. digitālie (mūzikas terapijai, džeza spēlei, 

bibliotēkai), Āmuriņklavieres (Mocarta); 

○ stīgu instrumenti - Kontrabasi džezam. 

● Daļēji atjaunots arī IT aprīkojums. 

● Organizēts telpu remonts (Nr.109.,110.,130.,406). 

● JVLMA Lielās zāle ir aprīkota ar mūsdienu prasībām atbilstošu Gaismu sistēmu. 

● Daļēji atjaunots arī mēbeļu inventārs. 

● Veikts darbs, lai stiprinātu JVLMA telpu un ēku pagalmu drošību, 

videonovērošanas sistēmu un kameru papildināšanu.  

● Daļēji atjaunots skaņu režijas un džeza spēles studiju programmu aprīkojums. 

● Ir papildus iegādāta pārvietojamā deju grīda Horeogrāfijas un dejas pedagoģijas 

studiju procesa nodrošināšanai. 

● Ir atjaunoti JVLMA ēku evakuācijas plāni. 

 

 Informācijas tehnoloģiju uzlabošanas, uzturēšanas un atjaunošanas būtiskākās 

norises pārskata periodā:  

 I - Lietotāju atbalsts, datortīkla, sistēmas un tehnikas uzturēšana ikdienā : 

1) Tiešs un attālināts lietotāju atbalsts - datoru klasē, bibliotēkas lasītavā, JVLMA 

dienestos, tai skaitā bezvadu pieejas punktu lietotājiem – pieejas tiesības, 

konsultācijas, lietotāju drošība. 

2) Veikta E-studiju vides Moodle pāreja uz jaunāku versiju (v.3.64). 

3) Studentu un mācībspēku atbalsts darbā ar lietojuma programmām – Microsoft 

Office, Sibelius, pakotni G-Suite, ASIMUT, e-pasta klienti utt., dokumentu un attēlu 

skenēšana nosūtīšanai dažādiem meistarklašu pieteikumiem u.c.  

4) Darbs ar foto un/vai video materiāliem to pēcapstrāde, dažādu studentu 

audiovizuālo prezentāciju sagatavošana iesniegšana starptautisku konkursu 

pieteikumiem u.c. 
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5) Darbs ar lekciju auditoriju tehnisko aprīkojumu, tai skaitā tehnikas un/vai 

programmu savietojamības risinājumi, piem., lektora privātā datora saslēgšana vai 

video apskaņošanas tehnikas saslēgšana ar projektoru u.c., mācībspēku tehniskās 

konsultācijas. 

6) Darbs ar apskaņošanas tehniku JVLMA rīkotajās prezentācijās, meistarklasēs, 

eksāmenos u.c. akadēmiskajos pasākumos. 

7) Datoru tīkla darbības uzturēšana, kas ietver darbības traucējumu operatīvu 

novēršanu; 

8) Bezvadu datortīkla pieslēguma punktu uzturēšana – 18 gab., lietotāju atbalsts;  

9) Paplašināts bezvadu tīkla WiFi pārklājums – uzstādīti/nomainīti pieejas punkti - 

gaitenis pie 208. auditorijas, Lielā zāle, I – II korpusa savienojums 2. stāvā, 

rektorāta birojs, 102. telpa - studiju programmu direkcija, Akmens zāle, Ērģeļu zāle.  

10) Nomainīti/uzstādīti tīkla maršrutētāji - 102., 106., 208., - grāmatu bibl., Lielās zāles 

kabata, bibliotēkas vadītājas kabinets, personāldaļa, projektu vadītājas, serveru 

telpa, rektorāta birojs, rektorāta kāpnes. 

11) Tiek uzturēti multimediju projektori un audiovizuālā tehnika 120., 231., 205, 206., 

123., 407., 208., 210., 236., 310., 507.  telpās un Lielajā zālē, viens mobilais 

projektors - kopā 12 auditorijas. Tiek uzturēti pieci lektoriem paredzētie portatīvie 

datori. Nepieciešamības gadījumā tiek sniegts atbalsts - uzstādīšana, programmu 

savietojamība, konsultācijas.  

12) Nomainīts informatīvais displejs PPP – vestibilā. 

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

JVLMA studentiem, dažādu lietotāju grupu izveide un lietotāju piesaiste. 

14) JVLMA mājaslapas satura vadības sistēmas un datubāzes uzturēšana un atbalsts.  

15) Tehniskais nodrošinājums un atbalsts JVLMA notiekošajos pasākumos tai skaitā: 

audiovizuālās prezentācijas tehnikas uzstādīšana un apkalpošana, pasākumu 

apskaņošana, video vai foto dokumentēšana. 

16) Sistēmas ASIMUT lietotāju administrēšana. 

 II – Programmatūras un sistēmu atjaunināšana, jaunu servisu ieviešana.  

 Pilnveidots lietotāja identifikācijas risinājums un datu sinhronizācija starp 

JVLMA izmantojamām informācijas sistēmām – LUIS, HORIZON, Aktīvā direktorija, 

Moodle, ASIMUTH.  

KOPĀ 1061 lietotāju. 

2019. gada sākumā risinājums papildināts ar Office 365 mākoņpakalpojuma lietotāju 

sinhronizāciju. Turpinās darbs risinājuma pielāgošanai dažādiem scenārijiem.  

1. Notiek Dokumentu vadības sistēmas ieviešana sadarbībā ar Datorzinību centru. 

2. Izveidotas virtuālas darbstacijas: 

a. E-adreses servisa nodrošinājumam savienojumam ar VRAA  

b. Sekundārā domēna kontroliera uzstādīšana 

3. Jaunu darbvietu izveide vai maiņa – Personāla daļa, Zinātniski pētnieciskais 

centrs, jauni datori bibliotēkā – nošu, grāmatu, AVI nodaļās. 

4. Tiek veikta regulāra svītrkodu drukāšana tai skaitā: 

a. JVLMA bibliotēkas vajadzībām. 

b. Personu apliecībām atsevišķos gadījumos. 

c. Inventāram un pamatlīdzekļiem pēc nepieciešamības. 



48 

 

5. Lietotāju atbalsts – serviss.jvlma.lv vietnes uzturēšana lietotāju paroles 

nomaiņai. 

6. Jauniegādātas vai atjaunotas tehnikas - konfigurācija, uzstādīšana, sagatavošana 

darbam - praktiski katrā dienestā, PPP, 120., Nošu, grāmatbibliotēka, ārlietu 

daļa, rektorāta birojs, jaunas darbavietas un datorlīnijas ZPC, 205., 206., 208., 

210., personāldaļa, grāmatvedība, projektu vadītājas, 231. auditorija, datorklase, 

saimniecības daļa,  studiju programmu direkcija, AVI nodaļa, portatīvie datori, 

sagatavoti lietošanai mācībspēkiem. 

7. Līdzdalība jaunas JVLMA mājas lapas izveides grupā. 

8. Turpinās JVLMA datortīkla ātrdarbības uzlabošana - novecojušo tīkla 

maršrutētāju nomaiņa, aizstāšana.  

9. Pilnībā veikta JVLMA serveru un darbstaciju pārcelšana uz iekšējo IP 

adresāciju. 

10. Izveidots Microsoft Office 365 JVLMA organizācijas konts, nodrošināta pilna 

sistēmas lietotāju sinhronizācija un piedāvāta piekļuve Office programmām un 

iespējām. 

11. Atjaunoti vairāk nekā desmit datori, izmantojot SSD diskus - bibliotēka, maiņas 

datori, portatīvie izsniegšanai lietotājiem AVI daļā u.c. 

12. Iegādātas četras drukas/multifunkcionālās ierīces – personāldaļa, rektorāta 

birojs, projektu vadītāja, juriste. 

 

Citas aktivitātes 

● Izveidota videoprezentācija – apkopojums par JVLMA aktivitātēm 2018. gadā, 

Gada balva 2018, iekļaušanai JVLMA prezentācijai Latvijas mūzikas 

vidusskolās. 

● Izveidot foto slīdrāde – izlase par JVLMA aktivitātēm 2018. gadā. 

● Līdzdalība JVLMA projekta ERAF-2 realizācijā, iekļaujot projekta aktivitātēs 

multimediju aprīkojuma modernizāciju JVLMA auditorijām. Tehnisko 

specifikāciju izstrāde. 

● Konsultācijas un atbalsts JVLMA studentiem un JVLMA mācībspēkiem par 

videofilmēšanu un uzņemto videomateriālu pēcapstrādi iesniegšanai dažādiem 

starptautiskiem konkursiem vai līdzdalībai meistarklasēs. 

● Internet tiešraižu tehniskais nodrošinājums JVLMA YouTube kanālā: 

o JVLMA Gada balva 2018. – LMT straume 

o Bach in the Baltics noslēguma koncerts 

 

 Saistībā ar JVLMA infrastruktūras atjaunošanu un izmantošanu, kā arī 

apsaimniekošanu, nozīmīgu darbu savas kompetences ietvaros, veic Saimniecības daļa, 

Sporta centrs, kā arī Mūzikas instrumentu kolekcijas un restaurācijas daļa.  
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18. Pārskats par JVLMA Bibliotēkas darbību  
 

 

Projekta “JVLMA īstenoto radošo industriju studiju programmas modernizācija 

Nr. 8.1.1.0/17/I/004 “ ietvaros tika realizētas jau sen  plānotas ieceres. Pateicoties 

JVLMA vadības atbalstam un stratēģiskās attīstības projektu vadītājai Ilonai Grodskai 

kopš marta Bibliotēkas apmeklētājiem, ir pieejamas divas jaunas datubāzes – NAXOS 

MUSIC LIBRARY un NAXOS MUSIC LIBRARY JAZZ, kas jau guvušas popularitāti 

gan studentu, gan pasniedzēju vidū. Kopš maija Bibliotēkas Nošu nodaļā 

apmeklētājiem ir pieejamas digitālās klavieres un 3 labiekārtotas darba vietas.  

 

2018./2019. studiju gadā Bibliotēkas krājums tika papildināts ar 1098 vienībām 

(192 – iepirktas vienības, 906 – dāvinājumi). Nepārtraukti turpinās rekataloģizācijas 

process. Ar šī gada 1. janvāri Grāmatu nodaļā uzsākts kataloģizācijas process pēc 

jaunajiem RDA kataloģizācijas noteikumiem. Aktīvi esam iesaistījušies darba grupā 

jauno kataloģizācijas noteikumu izveidošanā un ieviešanā nošu izdevumu aprakstiem, 

kas notiek ciešā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

 

Uzsākts darbs pie JVLMA noslēgumu darbu (bakalauru, maģistru, doktora) datu 

bāzes iekļaušanu akadēmiskajā repozitorijā Academia. Ir ievadītas sarunas par darbu 

digitālo kopiju saglabāšanu un to pārbaudi pretplaģiātisma sistēmā.  

 

Bibliotēkas nodaļās regulāri tiek veidotas jaunieguvumu un tematiskās izstādes. 

Lasītavā šajā mācību gadā organizētas divu pasākumu translācijas (TEDEx Rīga un 

Latvijas Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atvēršana Enciklopedia.lv), 

kuras bija iespējams apmeklēt jebkuram interesentam.  

 

Šajā mācību gadā sagatavoti nošu materiāli ~10 koncertu programmām studentu 

simfoniskajam orķestrim un jauktajam korim (tai skaitā: JVLMA Gada balvas 

koncertam, Jauktā kora dalībai Mariboras konkursā un koncertciklam “Meistari un 

mācekļi” docenta Jāņa Porieša koncertam “Trompešu triumfs”). 
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19. Kopsavilkums par JVLMA darbību pārskata periodā 
 

 Izvērtējot aizvadītā akadēmiskā gada studiju, mākslinieciski radošo un 

zinātniski pētniecisko darbu, studiju atbalstošo struktūrvienību darbu, ar pilnu 

pārliecību varam secināt, ka JVLMA darbība visās jomās ir: 

 

- starptautiski konkurētspējīga (internacionalizēta);  

- balstīta pētniecībā un radošajā darbībā;  

- atzīta Eiropas AI telpā;  

- veicina starptautisko mobilitāti;  

- pieejama plašai sabiedrībai un daudzpusīga;  

- nodrošina modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju iespējas;  

- stimulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un atjaunošanos;  

- objektīvi un regulāri izvērtēta, savā pārvaldībā caurskatāma;  

- nodrošina studentiem, maģistrantiem un doktorantiem starptautiska līmeņa 

studijas;  

- veicina arī pieaugušo izglītības pieprasījumu.  

 

 

 

 

        

 

Rektors profesors Guntars Prānis 


