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Pārskatu sagatavoja: JVLMA Rektorāta biroja vadītāja Inga Bērziņa 

 

Veidojot JVLMA darbības pārskatu, ir izmantots: JVLMA Rektora ziņojums JVLMA 

Satversmes sapulcei, kas veidots, balstoties uz struktūrvienību vadītāju sniegto informāciju un 

darbības vērtējumu, statistiskas atskaitēm un dokumentiem, kuri atspoguļo studējošo un docētāju 

darba rezultātus, iegūto nepastarpināto informāciju, piedaloties Senāta, Rektorāta, katedru vadītāju 

un katedru sēdēs, kā arī JVLMA darba pilnveidei saņemtajiem ierosinājumiem no studējošajiem, 

absolventiem, profesionālajiem kolektīviem, nevalstiskajām organizācijām.  
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 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk tekstā - JVLMA) darbības pārskata 

periods ir nozīmīgs ar akadēmijas daudzšķautņainām aktivitātēm, kas ne mirkli nav apstājušās arī 

ar ierobežojumiem apgrūtinātajā sezonā. 

 Pārskata periodā JVLMA, neraugoties uz Covid-19 radītajiem izaicinājumiem, 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 2020./2021.akadēmiskā gadā licencētām studiju 

programmām 
 

Aizvadītā akadēmiskā gada sākumā JVLMA ir saņēmusi trīs jaunu studiju programmu 

licences. Licences saņemtas studiju programmām, kuras Latvijā tiks īstenotas pirmo reizi un, kā to 

atzina studiju programmu neatkarīgie eksperti, kuras pēc piedāvātā satura ir unikālas .  

Neatkarīgie eksperti novērtēja visu studiju programmu atbilstību nozares tendencēm Eiropas 

Savienības valstīs un pasaulē, veica salīdzinājumu ar tāda paša līmeņa un tādai pašai nozarei 

atbilstošām Eiropas Savienības valstīs (izņemot Latvijas Republiku) atzītu augstskolu/ koledžu 

studiju programmām, norādīja, kāpēc studiju programmas salīdzinājums ir veikts ar attiecīgo 

augstskolu/ koledžu programmām un sniedza galvenos secinājumus.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātās studiju programmas savā 

pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīgas, zināšanu, prasmju un kompetences plānotie 

sasniedzamie rezultāti atbilst Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām.  

1) Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju programma 

“Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”  

ar apakšprogrammām 

Skolotājs mūzikā un kultūras studijās – specializācijas:  

                  - vispārējās izglītības mūzikas skolotājs; 

                  - vispārējās izglītības mūzikas un kultūras studiju skolotājs;  

                  - profesionālās izglītības mūzikas skolotājs. 

klavierspēlē, akordeona spēlē, vijoļspēlē, alta spēlē, čella spēlē, kontrabasa spēlē, kokles 

spēlē, ģitāras spēlē, flautas spēlē, obojas spēlē, klarnetes spēlē, fagota spēlē, saksofona spēlē, 

mežraga spēlē, trompetes spēlē, trombona spēlē, eifonija spēlē, tubas spēlē, sitaminstrumentu 

spēlē, populārās un džeza mūzikas skolotājs - džeza instrumentu spēlē (konkrēta mūzikas 

instrumenta nosaukums), džeza mūzikas dziedāšanā, akadēmiskajā dziedāšanā, kora diriģēšanā, 

mūzikas teorijā un literatūrā, skaņu režijā.          

Skolotājs dejā un kultūras studijās – specializācijas: 

        - profesionālās izglītības deju un kultūras studiju skolotājs;   

        - profesionālās ievirzes un interešu izglītības deju un kultūras studiju skolotājs . 

Skolotājs mākslā un kultūras studijās – specializācija: 

        - vispārējās izglītības vizuālās mākslas un kultūras studiju skolotājs;  

Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās – specializācija: 

        - vispārējās izglītības un interešu izglītības teātra mākslas un kultūras studiju skolotājs.  
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Iegūstamais grāds un 

kvalifikācija:  

profesionālā kvalifikācija 

 

 

 

 

 

 

 

grāds 

Skolotājs,  

(diploma pielikuma 5.2.apakšpunktā - profesionālās  

kvalifikācijas statuss tiek norādīta skolotāja apgūtā 

konkrētā specializācija, piemēram: vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs vai vispārējās izglītības mūzikas un 

kultūras studiju skolotājs, vai profesionālās izglītības 

mūzikas skolotājs kora diriģēšanā vai etnomuzikoloģijā, 

vai skaņu režijā, u.t.t.)  

 

Profesionālais bakalaura grāds atbilstošās nozares 

profesionālās darbības jomā: profesionālais bakalaura 

grāds mūzikas pedagogu izglītībā vai profesionālais 

bakalaura grāds dejas pedagogu izglītībā, vai 

profesionālais bakalaura grāds mākslas pedagogu 

izglītībā, vai profesionālais bakalaura grāds teātra 

mākslas pedagogu izglītībā 

 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītās augstskolas: 

studiju programmu īstenos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA),  

sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju (saīsin. – LMA) un Latvijas Kultūras akadēmiju 

(saīsin. – LKA) ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi.  

 

2) Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības skolotājs” ar apakšprogrammām: 

- mūzikas skolotājs; 

- deju skolotājs; 

- mākslas skolotājs 

Iegūstamais grāds: grādu nepiešķir 

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis  

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Skolotājs  

Diploma pielikuma 5.2.apakšpunktā – profesionālās kvalifikācijas statuss – ierakstus veic 

atbilstoši apgūtajai apakšprogrammai un specializācijai: 

piemēram:  

- mūzikas skolotājs klavierspēlē/akordeona spēlē/ ģitāras spēlē, trompetes spēlē u.c.; mūzikas 

teorijas un literatūras skolotājs; 

- deju skolotājs specializācijā: profesionālās ievirzes izglītības deju skolotājs vai interešu 

izglītības deju skolotājs; 

- mākslas skolotājs specializācijā profesionālās ievirzes un interešu izglītības mākslas 

skolotājs. 

Pēc Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas Mūzikas, dejas, mākslas 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs apguves studentiem ir tiesības studijas 

turpināt Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās 

mākslas skolotājs 5.semestrī atbilstošās apakšprogrammas apgūtajā specializācijā.  
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3) Studiju virziena Mākslas kopīga profesionālā doktora studiju programma Mākslās 

“Mākslas”  

Studiju programmu īsteno:  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA), Latvijas Mākslas akadēmija (LMA), 

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA). 

Apakšprogrammu Mākslinieciskās darbības jomas Mūzika un skatuves māksla  – Mūzika un 

Horeogrāfija - īsteno JVLMA; apakšprogrammu Vizuālā māksla un dizains – Vizuālā māksla, 

Audio vizuālā un mediju māksla, Dizains - īsteno LMA; apakšprogrammu Audiovizuālā māksla, 

teātris un laikmetīgā deja – Audiovizuālā māksla, Teātra māksla, Laikmetīgās dejas māksla - īsteno 

LKA.  

Iegūstamais grāds - Profesionālais doktora grāds mākslās 

  

Licencēto studiju programmu īstenošana paver plašas iespējas JVLMA Attīstības stratēģijā 

formulētās misijas mērķu sasniegšanai.  

JVLMA bija plānojusi studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports trīs profesionālās 

bakalaura  studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs, kā arī Deju un ritmikas skolotājs apvienot vienā jaunā studiju programmā ar 

nosaukumu Profesionālā bakalaura studiju programma Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās 

mākslas skolotājs, uzsākot jaunās studiju programmas īstenošanu visu kursu studentiem 

vienlaicīgi, pārceļot tos no iepriekš īstenotajām studiju programmām uz jauno studiju programmu 

jau 2021. gadā, bet, izvērtējot visus aspektus, kas saistīti ar studiju satura un studentu studiju 

rezultātu pielīdzināšanu jaunās studiju programmas saturam, JVLMA nonāca pie secinājuma, ka 

tik īsā laika periodā nav iespējams sagatavot dokumentāro pamatojumu triju studiju programmu 

visu studentu pārcelšanai jaunajā studiju programmā. 

 

Tāpēc JVLMA Senāts 2020.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu par  jaunās profesionālās 

bakalaura studiju programmas “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs” 

īstenošanu līdztekus esošām profesionālās bakalaura  studiju programmām Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs, Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, kā arī Deju un ritmikas skolotājs, 

t.i. no 2021.gada jauno studiju programmu pakāpeniski attīstot, bet esošās trīs profesionālās 

bakalaura  studiju programmas pakāpeniski likvidējot, pārtraucot tajās reflektantu uzņemšanu.  
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Senāta apstiprinātais studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports 

profesionālo bakalaura studiju programmu īstenošanas plāns 

no 2021.gada 8.februāra 

 

Jaunās studiju programmas īstenošana Esošo studiju programmu īstenošana 

Akadēmiskais gads Kurss Piezīmes Akadēmiskais 

gads 

Kurss Piezīmes 

2020./2021. I kurss 

2.sem. 

Esošo studiju 

programmu I 

kursa 2.semestra 

studenti tiek 

pārcelti uz jauno 

studiju 

programmu ar 

2021.gada 

8.februāri  

2020./2021.   

II, III, 

IV 

I kursa 

2.semestra 

studenti tiek 

pārcelti uz 

jauno studiju 

programmu ar 

2021.gada 

8.februāri. 

IV kursa 

studenti beidz 

studijas 

pavasara 

semestrī.  

 

2021./2022. I  

II  

Uzņemšana 

Turpina studijas 

2021./2022.     

III, IV 

IV kursa 

studenti beidz 

studijas 

pavasara 

semestrī 

2022./2023. I 

II 

III 

Uzņemšana 

Turpina studijas 

Turpina studijas 

 

2022./2023.      

IV 

IV kursa 

studenti beidz 

studijas 

pavasara 

semestrī 
Laikā no 2022.gada  septembra līdz decembra beigām 

notiek studiju programmas novērtēšana (piedalās ārējie 

eksperti) un pozitīvas novērtēšanas gadījumā studiju 

programma  2023. gada sākumā, tiks ierakstīta studiju 

virziena Izglītība, pedagoģija un sports Akreditācijas lapā  

 

2023./2024. I 

II 

III 

IV 

Uzņemšana 

Turpina studijas 

Turpina studijas 

Turpina studijas 

2023./2024. Studiju programmu 

īstenošana tiek pārtraukta 

ar 2023.gada 31.augustu 

un izslēgta no studiju 

virziena Izglītība, 

pedagoģija un sports 

Akreditācijas lapas 
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Jauno studiju programmu īstenošanas uzsākšanas gaita: 

 

1) studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports: profesionālās bakalaura studiju 

programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs apakšprogrammas 

Skolotājs mūzikā un kultūras studijās specializācijā Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un 

specializācijā Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs konkrētajās specializācijas Instrumenta 

spēles skolotājs/džeza instrumenta spēles skolotājs; Akadēmiskās dziedāšanas/Džeza dziedāšanas 

skolotājs,  kā arī apakšprogrammas  Skolotājs dejā un kultūras studijās specializācijā Profesionālās 

ievirzes un interešu izglītības mūzikas skolotājs pārskata periodā studēja 1.kursa studenti, kuri ar 

2020./2021. akadēmiskā gada 2.pusgadu, t.i. ar š.g. 8.februāri tika pārcelti no īstenotajām  studiju 

programmām Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs 

un Deju un ritmikas skolotājs uz studijām 2.semestrī jaunajā studiju programmā; 

2) studiju virziena Mākslas kopīga profesionālā doktora studiju programma Mākslās 

“Mākslas”, kuru uzsāka īstenot 2021.gada februārī;  

3) jaunās profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, 

vizuālās mākslas skolotājs apakšprogrammas Skolotājs mākslā un kultūras studijās un 

apakšprogrammas Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās īstenošana tiks uzsākta ar 2021.gada 

1.septembri;  

4) arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  Mūzikas, dejas, 

mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs apakšprogrammu 

- mūzikas skolotājs; 

- deju skolotājs; 

- mākslas skolotājs 

īstenošana tika uzsākta ar 2021.gada 1.septembri.  

Visās minētajās studiju programmās reflektantu uzņemšana tiek organizēta šī gada jūlijā. 

 

1.1.Trīs jauno studiju programmu licencēšanas procedūrā saņemtās rekomendācijas un to 

ieviešana. 

 

1.1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju virziena Izglītība, pedagoģija 

un sports licencēto studiju programmu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas (kods 41141) “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

skolotājs” un profesionālās bakalaura studiju programmas (kods 42141) “Mūzikas, teātra mākslas, 

dejas, vizuālās mākslas skolotājs”  Akadēmiskās informācijas centra apstiprināto ekspertu 

rekomendāciju ieviešanas rīcības plāns izstrādāts, pamatojoties uz JVLMA Senātā sēdē 2020.gada 

28.oktobrī pieņemto lēmumu, protokols Nr.5. Rīcības plānu ir apstiprinājis JVLMA Akadēmiskā 

darba prorektors, profesors V.Bernhofs 2020.gada 14.decembrī.  
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I. Ekspertu rekomendācijas 41 141 studiju programmas satura pilnveidei 

 

Ilgtermiņa rekomendācijas (līdz studiju virziena novērtēšanai) 
Nr. 

p.k. 

Rekomendāciju 

saturs 

Rekomendāciju satura 

īstenošanas veids 

Atbildīgais par 

rekomendāciju 

satura īstenošanu 

Rekomendāciju 

izpildes termiņš 

(dokumentārs 

apliecinājums 

1. Rast risinājumu 

kompetenču 

attīstības projektu 

turpināšanai pēc 

programmas 

raksturojumā minēto 

projektu beigām 

Pēc projekta beigām 

(2023.gada jūnijs)  

kompetencēs balstīta 

izglītības satura apguves 

metodes tiks pārskatītas un 

aktualizētas  studiju kursa 

Mācību priekšmetu 

mācīšanas metodika 

aprakstā  katru akadēmisko 

gadu   

Studiju 

programmas 

direktore L.Batņa 

Līdz 30.06.2023. 

Studiju kursa Mācību 

priekšmetu mācīšanas 

metodika apraksta 

satura analīze un 

novērtēšana Mūzikas 

pedagoģijas katedras 

sēdē (Katedras sēdes 

protokols) 

2. Vispārizglītojošo un 

nozares teorētisko 

studiju kursu saturu, 

iespēju robežās 

(akcentējot 

tematisko un 

patstāvīgo darbu 

jomu, nevis KP 

apjomu), salāgot ar 

citu augstskolu 

pedagogu izglītības 

programmu 

atbilstošajiem 

studiju kursiem, lai 

sekmētu vienotu 

studiju rezultātu 

sasniegšanu visiem 

skolotāja profesijas 

pārstāvjiem 

Pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju 

programmas Mūzikas, dejas, 

mākslas profesionālās 

ievirzes un interešu 

izglītības skolotājs 

iekšējās novērtēšanas 

ietvaros veikt  

JVLMA  vispārizglītojošo 

un pedagoģijas nozares 

teorētisko studiju kursu 

satura salīdzinājumu ar tāda 

paša līmeņa Liepājas 

Universitātes  

vispārizglītojošo un 

pedagoģijas nozares 

teorētisko studiju kursu 

saturu, izvērtēt to atbilstību 

skolotāja profesijas 

4.kvalifikācijas līmeņa 

standarta prasībām 

Studiju 

programmas 

direktore L.Batņa 

sadarbībā ar 

Vispārizglītojošo 

studiju kursu 

katedras un 

Mūzikas 

pedagoģijas 

katedras 

vadītājiem 

Līdz 30.06. 2022.  

Izstrādāts dokuments: 

JVLMA 

Vispārizglītojošo un 

pedagoģijas nozares 

teorētisko studiju 

kursu satura 

salīdzinājums ar tāda 

paša līmeņa Liepājas 

Universitātes  

vispārizglītojošo un 

pedagoģijas nozares 

teorētisko studiju 

kursu saturu, izvērtēta 

to atbilstību skolotāja 

profesijas 

4.kvalifikācijas 

līmeņa standarta 

prasībām. 

Dokuments izvērtēts 

abu katedru kopējā 

sēdē un pieņemts 

lēmums par studiju 

kursu satura turpmāko 

īstenošanu.  Lēmumu 

iestrādāt studiju 

programmas 

novērtēšanas 

ziņojumā. 
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3. Izveidota sistēma 

prakses uzdevumu 

pielīdzināšanai 

strādājošiem 

studējošajiem 

Aktualizēts Nolikums 

par prakses darba 

organizāciju JVLMA, 

izveidota sistēma 

prakses uzdevumu 

pielīdzināšanai 

strādājošiem 

studējošajiem un 

aktualizētais nolikums 

apstiprināts JVLMA 

Senāta sēdē  

Studiju 

programmas 

direktore L.Batņa 

sadarbībā ar 

apakšprogrammu 

vadītājiem un 

prakses studiju 

kursu attiecīgo 

katedru 

vadītājiem 

Līdz 2021.gada 

30.oktobrim 

Senāta sēdē 

apstiprināts 

aktualizētais Nolikums 

par prakses darba 

organizāciju JVLMA, 

kurā ir izveidota 

sistēma prakses 

uzdevumu 

pielīdzināšanai 

strādājošiem 

studējošajiem 

 

4. Rast iespēju 

nodrošināt 

atgriezenisko saiti 

darba devējiem par 

ieteikumiem studiju 

programmas 

pilnveidei pēc prakšu 

īstenošanas 

Prakses īstenošanas 

semestra noslēgumā 

tiek organizēta Prakses 

konference, kurā 

piedalās prakses 

īstenošanas vietas 

prakses vadītājs, 

JVLMA, LMA prakses 

vadītāji un praktikanti. 

Prakses konference tiek 

protokolēta un 

noslēgumā tiek 

pieņemta rezolūcija ar 

ieteikumiem studiju 

programmas pilnveidei. 

 

Studiju 

programmas 

direktore L.Batņa 

sadarbībā ar 

apakšprogrammu 

vadītājiem un 

prakses 

vadītājiem 

Katra semestra 

noslēgumā. 

Prakses konferences 

rezolūcija, kuras saturu 

izvērtē attiecīgās 

katedras un pieņem 

lēmumu studiju 

programmas 

pilnveidei. 

     

5. Ieteicams izstrādāt 

algoritmu, kurā 

noteikts, kuri 

konkrētie studiju kursi 

tiks pielīdzināti 

studējošajam, kas no 

profesionālās studiju 

programmas pāriet uz 

pedagoģijas 

programmu 

Izstrādāts un JVLMA 

Senāta sēdē 

apstiprināts nolikums 

“Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas 

Nolikums 

par studiju uzsākšanas 

kārtību vēlākos studiju 

posmos 

studiju virziena 

Izglītība, pedagoģija 

un sports 

 studiju programmās 

Studiju 

programmas 

direktore L.Batņa 

sadarbībā ar 

apakšprogrammu 

vadītājiem  

Līdz 2021.gada 

1.oktobrim 

Senāta sēdē 

apstiprināts nolikums  

“Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas 

Nolikums par studiju 

uzsākšanas kārtību 

vēlākos studiju posmos 

studiju virziena 

Izglītība, pedagoģija 

un sports 

 studiju programmās” 
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6. Ieteicams salāgot 

studiju programmas 

raksturojumam 

pievienojamos 

dokumentus, 

nodrošinot vienotu 

informāciju par 

docētājiem un viņu 

īstenojamajiem 

studiju 

kursiem/moduļiem 

gan studiju kursu 

aprakstos un studiju 

plānā, gan 

programmas 

īstenošanā iesaistīto 

mācībspēku sarakstā 

Tiks nodrošināta 

vienota informāciju par 

docētājiem un viņu 

īstenojamajiem studiju 

kursiem/moduļiem gan 

studiju kursu aprakstos 

un studiju plānā, gan 

programmas īstenošanā 

iesaistīto mācībspēku 

sarakstā 

Studiju 

programmas 

direktore L.Batņa 

sadarbībā ar 

apakšprogrammu 

vadītājiem 

Turpmāk informācija 

par programmas 

īstenošanā 

iesaistītajiem 

mācībspēkiem tiks 

sniegta atbilstoši AIC 

izstrādāto vadlīniju 

paraugiem 

7. Izvērtēt studiju 

programmas plānoto 

studiju rezultātu 

sasniedzamību 

Pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās 

izglītības studiju 

programmas Mūzikas, 

dejas, mākslas 

profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības 

skolotājs plānoto 

studiju rezultātu 

sasniedzamību izvērtēs 

rektora apstiprinātā 

JVLMA Audita 

komisija iekšējās 

kvalitātes novērtēšanas 

ietvaros  

Studiju 

programmas 

direktore L.Batņa 

sadarbībā ar 

apakšprogrammu 

vadītājiem 

 

Līdz 30.11.2021. 

Studiju programmas 

pašnovērtējuma 

ziņojums 

8. Veicināt JVLMA un 

LMA mācībspēku 

savstarpējo sadarbību 

mācību metodikas 

pilnveidē visu studiju 

programmas 

apakšprogrammu 

kontekstā 

Sistemātiski tiks 

organizētas attiecīgo 

katedru docētāju 

sanāksmes, kurās 

JVLMA un LMA 

mācībspēki analizēs un 

izvērtēs metodikas 

studiju kursa aprakstu 

struktūru, apraksta 

saturu un satura 

pilnveides ceļus studiju 

programmas visu 

apakšprogrammu 

kontekstā. 

Studiju 

programmas 

direktore L.Batņa 

sadarbībā ar 

apakšprogrammu 

vadītājiem 

 

Metodikas studiju 

kursa apguves sākumā 

un noslēgumā. 

Dokumentārais 

apliecinājums – 

Katedru kopējās sēdes 

protokols. 
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II. Ekspertu rekomendācijas 42 141 studiju programmas satura pilnveidei  

Īstermiņa rekomendācijas, kuras jāizpilda līdz studiju programmas īstenošanas 

uzsākšanai:  
Nr 

.p.

k. 

Rekomendāciju saturs Rekomendāciju satura 

īstenošanas veids 

Atbildīgais par 

rekomendāciju 

satura 

īstenošanu 

Rekomendāciju 

izpilde 

(dokumentārs 

apliecinājums 

1. Formulējot studiju kursu 

nosaukumus, kas iekļauti 

Valsts pārbaudījumos, 

izstrādājot to saturu un 

apjomu, nepieciešama 

vienota pieeja visās 

apakšprogrammās, tādējādi 

nodrošinot vienotu studiju 

programmas koncepciju 

Valsts pārbaudījumu 

īstenošanā, ņemot vērā 

Ministru kabineta 

26.08.2014. noteikumu 

Nr.512 Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts 

standartu 11.6.apakšpunktā 

noteiktās prasības, kuras 

nosaka, ka valsts 

pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir bakalaura darba 

vai diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrāde un 

aizstāvēšana, ir vismaz 12 

kredītpunktu apjomā.  

Profesionālās bakalaura studiju 

programmas (kods 42141) 

“Mūzikas, teātra mākslas, dejas, 

vizuālās mākslas skolotājs” 

satura un realizācijas aprakstā 

izstrādāta vienota pieeja visās 

apakšprogrammās, tādējādi ir 

nodrošināta vienota koncepcija 

Valsts pārbaudījumu īstenošanā.  

Skatīt apakšpunktu 5.5.2.3. 

Valsts pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir diplomdarba 

izstrāde un aizstāvēšana - LV 12 

KP 

Studiju programmas noslēgumā 

studējošie kārto valsts 

pārbaudījumu - diplomdarba 

izstrāde un aizstāvēšana, kas 

sastāv no trijām daļām: 

1) bakalaura teorētiskā darba 

izstrāde un aizstāvēšana 

(pētījums par konkrētās nozares 

pedagoģijas jautājumiem);  

2) mācību priekšmeta skolotāja 

kompetences apliecināšana: 

- teorētiskā daļa: mācību 

priekšmeta saturs un mācīšanas 

metodika  

- praktiskā daļa - mācību 

stundas/nodarbības vadīšana; 

3) mākslinieciski radošās 

kompetences apliecināšana  - 

apgūto konkrētas nozares 

māksliniecisko 

prasmju  demonstrēšana 

(piemēram: koncertprogrammas 

atskaņojums/izpildījums, deju 

koncerta/uzveduma izveide. 

radošo darbu izstāde, 

prezentācija u.c.;  konkrētas 

prasības nosaka studiju kursa 

aprakstā).  

Studiju 

programmas 

direktore 

L.Batņa 

Rekomendācija 

izpildīta, skatīt  

42141 Studiju 

programmas 

satura un 

realizācijas 

aprakstā 
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Rekomendācijas 42 141 studiju programmas satura pilnveidei 

Ilgtermiņa rekomendācijas (līdz studiju virziena akreditācijai):  

 
Nr. 

p.k. 

Rekomendāciju saturs Rekomendāciju satura 

īstenošanas veids 

Atbildīgais par 

rekomendāciju 

satura īstenošanu 

Rekomendāciju 

izpilde 

(dokumentārs 

apliecinājums 

1. Nodrošinot studiju 

programmas sasniedzamo 

rezultātu pārskatāmību, 

programmas raksturojumā 

ieteicams definēt studiju 

programmas visaptverošus 

sasniedzamos rezultātus, un 

formulējot 

apakšprogrammu 

specializācijas apgūstamos 

rezultātus, izcelt zināšanas, 

prasmes un kompetences, 

kas attiecas uz visām 

apakšprogrammām.  

 

Rekomendācijas 

iestrādātas 

profesionālās bakalaura 

studiju programmas 

(kods 42141) “Mūzikas, 

teātra mākslas, dejas, 

vizuālās mākslas 

skolotājs” satura un 

realizācijas aprakstā, 

kuru apstiprināja 

JVLMA Senāts 

28.10.2020., protokols 

Nr.5 

Studiju virziena 

vadītāja 

I.Baltābola 

Skatīt 28.10.2020. 

JVLMA Senāta 

sēdē apstiprinātajā 

profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas (kods 

42141) “Mūzikas, 

teātra mākslas, 

dejas, vizuālās 

mākslas skolotājs” 

satura un 

realizācijas aprakstā 

2.  Lai veidotu studiju 

programmas studiju kursu 

satura pārskatāmību, studiju 

kursiem, praksēm un valsts 

pārbaudījumos iekļautajiem 

studiju kursiem vēlams 

izstrādāt atsevišķus studiju 

kursa aprakstus.  

 

Pārskatīts izstrādāto 

studiju kursu aprakstu 

saturs un pārstrādāti 

visu apakšprogrammu  

studiju plānos AI, AII, 

BI, BII daļās, Prakses 

daļā un Valsts 

pārbaudījumu daļā 

iekļauto studiju kursu 

apraksti katrai studiju 

plāna daļai atsevišķi. 

 

Studiju 

programmas 

direktore 

L.Batņa 

sadarbībā ar 

apakšprogrammu 

vadītājiem un 

studiju kursu 

attiecīgo katedru 

vadītājiem 

Pārstrādāta studiju 

kursu apraksta 

izstrādes 

paraugveidlapa. 

Paraugveidlapa ar 

apraksta veidošanas 

komentāriem 

ievietota LUIS 

sistēmā. 

 

3. Ieteicams precizēt studiju 

kursu aprakstus, 

konkretizējot studentu 

patstāvīgā darba, mācību un 

vērtēšanas metožu 

raksturojumu, kā arī 

pilnveidojot izmantojamās 

literatūras sarakstu.  

 

Precizēti studiju kursu 

apraksti, konkretizējot 

studentu patstāvīgā 

darba, mācību un 

vērtēšanas metožu 

raksturojumu, kā arī 

pilnveidojot 

izmantojamās 

literatūras sarakstu.  

 

Studiju 

programmas 

direktore 

L.Batņa 

sadarbībā ar 

apakšprogrammu 

vadītājiem un 

studiju kursu 

attiecīgo katedru 

vadītājiem 

Aktualizēto studiju 

kursu saturu iestrādā 

LUIS sistēmā 

studiju kursu 

docētāji, studiju 

programmu satura 

koordinētājs izvērtē 

studiju kursu 

aprakstu saturu un 

iesniedz tos 

akadēmiskā darba 

prorektoram.  
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4. 

 

 

 

 

 

 

Pārskatīt atsevišķu studiju 

kursu aprakstos pieminētos 

obligātos literatūras avotus, 

lai tie atspoguļotu kopumā 

mākslas un kultūras 

izglītības inovācijas un 

aktualitātes, iekļaujot 

jaunāku zinātnisko 

literatūru arī svešvalodā.  

Pārskatīti atsevišķu 

studiju kursu aprakstos 

pieminētie obligātās 

literatūras avoti, lai tie 

atspoguļotu kopumā 

mākslas un kultūras 

izglītības inovācijas un 

aktualitātes, iekļaujot 

jaunāku zinātnisko 

literatūru arī 

svešvalodā. 

Studiju 

programmas 

direktore 

L.Batņa 

sadarbībā ar 

apakšprogrammu 

vadītājiem un 

studiju kursu 

attiecīgo katedru 

vadītājiem 

Rekomendāciju 

īstenošana jāpabeidz 

līdz š.g. 

30.decembrim 

5.  Pārskatīt bibliotēkā uz 

vietas pieejamos resursus, 

pedagoģijas un psiholoģijas, 

mācību metodikas jomā, lai 

tie atbilstu mūsdienu 

aktualitātēm un inovācijām, 

iekļaujot arī resursus 

svešvalodā.  

Pārskatīti bibliotēkā uz 

vietas pieejamie resursi 

pedagoģijas un 

psiholoģijas, kā arī 

mācību metodikas 

jomā, izvērtēta to 

atbilsta mūsdienu 

aktualitātēm un 

inovācijām, iekļaujot 

arī resursus 

svešvalodā.  

Sastādīts literatūras 

saraksts bibliotēkas 

fondu papildināšanai un 

atjaunošanai 

Mūzikas 

pedagoģijas 

katedras 

vadītājs, LMA 

un LKA studiju 

apakšprogrammu 

vadītāji 

01.02.2021. 

Bibliotēkas 

kataloga informācija 

 

1.1.2. Ekspertu rekomendācijas kopīgās profesionālās doktora studiju programmas 

Mākslās “Mākslas” kods 51 21 1/2/3/4 satura pilnveidei. 

 

Īstermiņa rekomendācijas, kuras jāizpilda līdz studiju programmas īstenošanas uzsākšanai 

2021. gada februārī:  

●  Eksperti īstermiņā aicina studiju kursu aprakstos iekļauto obligāto literatūras apjomu 

samērot ar kredītpunktu skaitu un apguvei atvēlēto laiku.  

●  Ņemot vērā tematisko jomu koeficientu atšķirības, studiju vietu izmaksu aprēķini būtu 

veicami vienādā formātā un kopīgi visām trijām iesaistītajām pusēm.  

 

Ilgtermiņa rekomendācijas (līdz studiju virziena akreditācijai):  

●  Eksperti aicinātu ilgtermiņā pārskatīt iespēju veidot ciešāku sadarbību starp augstskolām 

apakšprogrammu studiju procesa realizācijas kontekstā, paredzot vairāk studiju kursu citās no 

iesaistītajām augstskolām.  

●  Eksperti iesaka ilgtermiņā izvērtēt programmas saturu, lai izvairītos no Horeogrāfijas un 

tās žanra Laikmetīgā deja izvietojuma atsevišķās apakšprogrammās, kā rezultātā programma tiek 

sadrumstalota.  

●  Saistībā ar to, ka programmu iecerēts īstenot arī angļu valodā, ekspertu ieteikums – 

ilgtermiņā sagatavot lielāku docētāju skaits ar angļu valodas zināšanām C1 un C2 līmenī. 
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Par ekspertu kopīgajā atzinumā formulēto rekomendāciju izpildi. 

 

JVLMA, LMA un LKA līdz 29.09.2020. iepazinās ar ekspertu kopīgo atzinumu kopīgās 

profesionālās doktora studiju programmas mākslās “Mākslas” licencēšanai un veica sekojošo:  

1) ņemot vērā ekspertu īstermiņa rekomendācijas, kuras jāizpilda l īdz studiju programmas 

īstenošanas uzsākšanai 2021. gada februārī, studiju kursu aprakstos iekļautās obligātās literatūras 

apjoms tika samērots ar kredītpunktu skaitu un apguvei atvēlēto laiku līdz 2020. gada 1. 

decembrim; 

2) ņemot vērā ekspertu īstermiņa rekomendācijas, kuras jāizpilda līdz studiju programmas 

īstenošanas uzsākšanai, JVLMA, LMA un LKA izstrādāja vienotu formātu studiju vietu izmaksu 

aprēķiniem studiju programmā, ņemot vērā tematisko jomu koeficientu atšķirības, izmaiņas katru 

gadu saskaņojot ar Kultūras ministriju, atbilstoši tās izstrādātajai un apstiprinātajai kārtībai valsts 

budžeta dotācijas aprēķinam Kultūras ministrijas augstskolām;  

3) ņemot vērā ekspertu rekomendāciju ilgtermiņā (līdz studiju virziena akreditācijai) 

pārskatīta iespēju veidot ciešāku sadarbību starp augstskolām apakšprogrammu studiju procesa 

realizācijas kontekstā, paredzot vairāk studiju kursu citās no iesaistītajām augstskolām, JVLMA, 

LMA un LKA plāno iespēju šo rekomendāciju īstenot, plānojot un īstenojot konkrētus 

mākslinieciskus starpdisciplinārus pasākumus studiju plāna B daļas ietvaros, kuru realizācijā 

iesaistīti divi vai trīs studiju programmas īstenošanā iesaistīto augstskolu doktoranti;  

4) ņemot vērā ekspertu ieteikumu ilgtermiņā izvērtēt programmas saturu, lai izvairītos no 

Horeogrāfijas un tās žanra Laikmetīgā deja izvietojuma atsevišķās apakšprogrammās, kā rezultātā 

programma tiek sadrumstalota – līdz studiju programmas kvalitātes novērtēšanai (t.sk. studiju 

virziena Mākslas akreditācijai) JVLMA, LMA un LKA strādās pie studiju programmas satura 

pilnveides, kā arī tiks izvērtēta iespēja šīs rekomendācijas īstenošanai;  

5) ņemot vērā ekspertu rekomendāciju ilgtermiņā sagatavot lielāku docētāju skaitu ar angļu 

valodas zināšanām C1 un C2 līmenī, saistībā ar to, ka programmu iecerēts īstenot arī angļu valodā 

– JVLMA, LMA un LKA jau šobrīd realizē virkni projektu1, ar kuru palīdzību augstskolu docētāji 

ceļ savas angļu valodas zināšanas, bet ilgtermiņā augstskolas pievērsīs īpašu uzmanību tam, lai 

studiju programmas ietvaros ievērojami palielinātos docētāju skaits ar angļu valodas zināšanām C1 

un C2 līmenī. 

 

1.2. Uzņemšanas process. 

 

1.2.1. Uzņemšanas process Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju virziena 

Izglītība, pedagoģija un sports jaunajās licencētajās studiju programmās. 

 

Uzņemšanas procesa dokumentārā gaita tika uzsākta jau jauno studiju programmu veidošanas 

procesā. 

Sadarbībā ar vispārējās un profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītājiem tika noskaidrots 

izglītības programmu noslēguma prasību saturs ar mērķi nodrošināt satura pēctecību reflektantu 

uzņemšanas profesionālās atbilstības prasību formulēšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmā (kods 41141) “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programmā (kods 42141) “Mūzikas, 

teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs”.  Uzņemšanas profesionālās atbilstības prasību 

saturs tika saskaņots ar Augstākās izglītības padomi, kā to paredz Augstskolu likuma 46.panta  
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Uzņemšana un ierakstīšana studējošo sarakstā (imatrikulācija) 4.daļas prasības. Uzņemšanas 

noteikumi un Uzņemšanas satura prasības ir apstiprinātas JVLMA Senāta sēdē 2020.gada 

28.oktobrī un, kā to nosaka Augstskolu likuma 46.panta  Uzņemšana un ierakstīšana studējošo 

sarakstā (imatrikulācija) 5.daļas prasības, līdz 1.novembrim tika  publicētas JVLMA mājas lapā 

un iesniegti IZM Valsts Izglītības satura centram. 

Sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju 

skolotāju studiju programmu jaunveide” Nr.8.2.1.0/18/I/001 pirmā līmeņa  profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās 

mākslas skolotājs”. 

 Apakšprogrammas: 

1) Skolotājs mūzikā un kultūras studijās; 

2) Skolotājs dejā un kultūras studijās; 

3) Skolotājs mākslā un kultūras studijās; 

4) Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās; 

 

Tika izsludināts un veikts iepirkums ar mērķi veidot reklāmas rullīšus skolotāju programmu 

reklamēšanai sociālajos tīklos. Iepirkuma procedūras ietvaros tirgus izpētē uzvarēja IK  ”Vilks 

audio”. 

Visiem video sižetiem tika veidots scenārijs sadarbībā ar pasūtītāju. 

- Trīs minūšu garais video tika iecerēts kā visu jauno studiju programmu vienojošais sižets.  

- Desmit sekunžu video iecerēts kā dinamiska katras jaunās studiju programmas virziena 

pārstāvja aicinājums studēt. 

- Trīs minūšu sižetiem bija ieteicams izmantot īsus, spilgtus videomateriālus no JVLMA 

rīcībā esošajiem materiāliem. 

- Tika iekļauti montāžā arī augstskolu kadri no "putna" lidojuma.  

- Fona mūzikai bija piedāvājums izvēlēties kādu no JVLMA īpašumā esošajiem audio 

materiāliem. 

- Tika izdoti izglītojoši raksti ar žurnāla IR starpniecību pedagoģijas nozares 

aktualizācijai.  

Video sižeti tiek ievietoti Instagram, Facebook gan atzīmējot konkrētu vecuma auditoriju, 

gan JVLMA kontā. 

 

1.2.2. Uzņemšanas process Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju virziena 

Mākslas kopīgās profesionālās doktora studiju programmas Mākslās “Mākslas” 

apakšprogrammā “Mūzika un skatuves māksla”. 

 

Uzņemšanas noteikumi apakšprogrammā izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma 45., 46., 

47., 52., 83., 83.1 un 85. panta prasībām, Izglītības likuma 3. un 12. panta prasībām, JVLMA, LMA 

un LKA Satversmēm, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemtos 

noteikumus Nr. 846. par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās. 

Uzņemšanas noteikumi un Uzņemšanas satura prasības tika apstiprinātas JVLMA Senāta sēdē 

2020.gada 30.oktobrī. 

Profesionālās doktorantūras studiju programmas aktualitāti pierāda arī konkurss uzņemšanas 

eksāmenos apakšprogrammā “Mūzika un skatuves māksla” 2021. gada janvārī (desmit kandidāti 

uz trim valsts finansētajām studiju vietām) un potenciālo reflektantu, tostarp ārzemnieku lielā 
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interese par uzņemšanas eksāmeniem 2021. gada jūlijā (astoņi kandidāti uz trim valsts finansētajām 

studiju vietām).  

Individuālas konsultācijas uzņemšanai par uzņemšanu profesionālajā doktora studiju 

programmā 2021. gada jūlijā notika 11. jūnijā tiešsaistē vai pēc individuālas vienošanās. Par 

jautājumiem par teorētiskā pētījuma tēmas pieteikumu konsultācijas sniedza Zinātniskā un  radošā 

darba prorektore, profesore Anda Beitāne un par uzņemšanas noteikumiem un saturu – 

Profesionālās doktora studiju programmas direktore Diāna Zandberga.  

2. Pārskats par studējošo sastāvu 
 

2.1. Studējošā sastāva raksturojums, salīdzinājums ar iepriekšējo studiju gadu.  

2.2. Eksmatrikulācija – iemesli un skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu.   

2.3. Studējošo sasniegumi. 

 

Ieraksts uz 1.oktobri pirms nodošanas VIIS datu bāzē 01.10.2019. 01.10.2020. 

Studentu kopskaits (bez ārvalstu studentiem 540 546 

Budžeta finansējums 502 520 

Doktora 10 13 

Maģistra 6 6 

Profesionālā bakalaura 403 414 

Profesionālā maģistra 83 87 

Personīgais finansējums 38 26 

Profesionālā bakalaura 33 24 

Profesionālā maģistra 5 2 

Students ārzemnieks 6 5 

Budžeta finansējums 2 1 

Doktora 1 1 

Profesionālā bakalaura 1   

Personīgais finansējums 4 4 

Profesionālā bakalaura 4 4 

Students ES pilsonis 1   

Budžeta finansējums 1   

Profesionālā bakalaura 1   

Viesstudents no ārzemju augstskolas 20 16 

Budžeta finansējums 20 16 

Profesionālā bakalaura 13 12 

Profesionālā maģistra 7 4 

KOPĀ 567 567 
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Eksmatrikulēto studentu kopskaits un eksmatrikulācijas 

veidi 

2019/2020 2020/2021 

171 171 

Doktora 1   

kā neatgriezušos no akadēmiskā atvaļinājuma 1   

Maģistra 2 4 

kā maģistra grādu ieguvušu (us) 1 3 

paša vēlēšanās   1 

students lauzis līgumu 1   

Profesionālā bakalaura 124 122 

kā neatgriezušos no akadēmiskā atvaļinājuma 7 5 

kā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura 

grādu ieguvušu (us) 96 84 

paša vēlēšanās 4 26 

piemērojot disciplinārsodu 1 1 

students lauzis līgumu 16 2 

studiju programmu neizpildījis   4 

Profesionālā maģistra 44 45 

kā neatgriezušos no akadēmiskā atvaļinājuma 1   

kā profesionālo maģistra grādu ieguvušu (us) 39 41 

paša vēlēšanās 2 2 

piemērojot disciplinārsodu   1 

students lauzis līgumu 2   

studiju laika beigšanās   1 

Students ārzemnieks 1 3 

Profesionālā bakalaura   3 

kā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura 

grādu ieguvušu (us) 1 3 

Students ES pilsonis 1   

Profesionālā bakalaura     

kā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura 

grādu ieguvušu (us) 1   

Viesstudents no ārzemju augstskolas 23 16 

Profesionālā bakalaura     

studiju laika beigšanās 16 12 

Profesionālā maģistra     

studiju laika beigšanās 7 4 

KOPĀ 196 190 
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Vokālajā katedrā studējošo skaits saglabājas stabils ar tendenci augt. Eksmatrikulēts tika 

viens students pēc paša vēlēšanās, šajā studiju gadā divi studenti, rakstot iesniegumus, lai 

pārtrauktu studijas pēc pašu vēlēšanās. Vokālās katedras radošie sasniegumi: 6. Starptautiskajā 

vokālistu konkursā par Alīdas Vānes balvu junioriem vecākajā grupā (dziedātājiem no 19 -22 

gadiem) 1. vietu ieguva JVLMA Vokālās katedras 1. kursa studente Anna Amanda Stolere (doc. 

Airas Rūrānes klase), 2. vietu ieguva Paula Mihailova (doc. Kristīnes Gailītes klase). 4.kursa 

studente Annija Kristiāna Ādamsone saņēma ikgadējo Pētera Plakida kamermūzikas balvu (doc. 

Antras Jankavas klase), kā arī saņēma Vācijas divu gadu stipendiju studijām Vācijā un tika uzņemta 

Štutgartes mūzikas augstskolā. 3.kursa studente Althea Troisi tika apstiprināta un sagatavoja Tibes 

lomu Rosīni operā "'Pelnrušķīte"' LNOB, ko paredzēts izrādīt nākamajā sezonā. Liels skaits 

vokālās katedras studentu gan kā dziedātāji, gan kā pianisti koncertmeistari piedalījās koncertā -

ierakstā “Mīlestība”, kas tika veidots sadarbībā ar Vispārējo klavieru katedru pavasara semestrī. 

Vairāki vokālās katedras studenti piedalījās Riga Jurmala Academy rīkotajās meistarklasēs tādu 

pasaules slavenu dziedātāju vadībā kā Bendžamins Apls, Alise Kūta, Jozefs Kalleja, Olga 

Peretjatko. Vairāki katedras studenti piedalījās starptautiskā Belvederes operdziedātāju konkursa 

atlasē. 

 

Vispārējo klavieru katedras studējošo sastāvs saglabājies stabils. Ikviena studējošā 

sasniegums vispārējo klavieru spēles gadījumā ir publiska uzstāšanās, spēlējot instrumentu, kurš 

nav primārs. Ārpus studiju kursa rāmjiem šajā akadēmiskajā gadā publiski ir uzstājušies 70 

vispārējās klavierspēles entuziasti un katedras projektos piedalījušies 38 akadēmiskie dziedātāji, 2 

čellisti, 1 flautiste. Šajā akadēmiskajā gadā izveidojusies cieša sadarbība ar Vokālo katedru. 

Vispārējās klavierspēles studentiem rasta iespēja iejusties koncertmeistara lomā, kas veicina 

labāku koncertmeistara darba specifikas izpratni. 2020./2021. akadēmiskā gada Vispārējo klavieru 

katedras pasākumi organizēti ar Studējošo pašpārvaldes finansiālu atbalstu, kas ļāvis tos iemūžināt 

video (skatāmi JVLMA mājas lapā, Facebook lapā un YouTube kontā): studentu prakses koncerts 

2020.gada 30.novembrī JVLMA Lielajā zālē (22 vispārējās klavierspēles studenti + 6 akadēmiskās 

dziedāšanas studenti + pūšaminstrumentu spēles studente + docents A.Sauka); atlase (11 studenti) 

un VIDEO ieraksts Starptautiskajam Vispārējās klavierspēles festivālam Viļņā (7 studenti) 

2021.gada aprīlī; projekts “MĪLESTĪBA” 2021.gada 10. un 24.maijā JVLMA LMT kamerzālē (33 

vispārējās klavierspēles studenti, 32 akadēmiskās dziedāšanas studenti, 2 stīgu instrumentu spēles 

studenti); S.Skota-R.Kiplinga “Džungļu grāmatas” lasīšana (nav fiksēts video) (4 studenti + 

aktieris G.Āboliņš); pasniegta O.Zīversa balva labākajiem šīs sezonas Vispārējās klavierspēles 

studentiem – klavieru duetam Artūram Oskaram Mitrevicam (simfoniskā orķestra diriģēšana) un 

Aigaram Raumanim (pūšaminstrumenta, saksofona spēle). Jāpiebilst, ka visi docētāji ir 

piedalījušies studentu sagatavošanā koncertiem un festivālam.  

 

Klavieru katedras studējošo sastāva mainīgums ir bijis statistiski normāls, vairāki studējošie 

devušies Erasmus studijās un izmantojuši arī Erasmus prakses iespējas. Ar aktīvu māksliniecisko 

darbību nodarbojies maģistrants Aleksandrs Kalējs, sniedzot tiešraides koncertu Ventspils 

koncertzālē "Latvija" ar L. van Bēthovena un R. Šūmaņa klavierdarbiem, veicot CD ierakstu 

JVLMA Lielajā zālē ar vācbaltiešu komponistu Gvido un Oskara Samsona fon Himmelšernas 

mūziku, sniedzot koncertu "Sendesaal Bremen" koncertsērijas "Saltarello" ietvaros (L. van 

Bēthovens, R. Šūmanis; B. Britens). Maģistrants studējis Erasmus+ ietvaros profesora Avedis 

Kouyoumdjian klavieru klasē Vīnes Mūzikas un tēlotājmākslas augstskolā (MDW), Austrijā, kā 

arī piedalījies Rīgas Jūrmalas akadēmijas organizētajā Jefima Bronfmana tiešraides meistarklasē 
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Latvijas Radio 1. studijā ar R. Šūmaņa klavierdarbiem. Asociētā profesora Jura Žvikova bakalaura 

studiju programmas šīgada absolvente uzņemta tālākām studijām Cīrihes Mākslas augstskolas 

(Zürcher Hochschule der Künste; ZHdK) maģistrantūrā, savukārt studente Helga Gūtšmite 

veiksmīgi piedalījusies The Northern Lights Piano Festival and Competition 2021 tiešsaistes 

konkursā. Asoc. profesora Toma Ostrovska students Hailongs Žangs ar priekšnesumu kuplinājis 

Vācijas Federatīvās republikas ordeņa “Par nopelniem” piešķiršanas ceremoniju Vācijas 

vēstniecībā, kā arī sniedzis eksperimentālu klavieru solo koncertu “Would you MIND playing 

that?” Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu ietvaros. Hailongs Žangs arī 2021. gada februārī ieguvis 

2. vietu F. Lista konkursā, Spānijā un konkursa kārtībā guvis iespēju 2021. gada vasarā piedalīties 

starptautiskajā Pianale vasaras kursā un starptautiskajā konkursā, Vācijā, papildinot iemaņas pie 

tādiem klavierspēles pedagogiem un slaveniem pianistiem kā Ronans O'Hora (Gildholas Mūzikas 

un drāmas skola Londonā), Viljams Fongs (Menuhina skola Londonā), Markuss Širmers un citiem. 

 

Stīgu instrumentu katedrā studējošo skaits saglabājies vidēji nemainīgs. Pašreiz bakalauru 

1. un 2. kurss izteikti profesionāli un mākslinieciski varošs. Pārējos kursos līmenis dažāds, ko 

ietekmē 3. un 4. kursa studentu prombūtne Erasmus apmaiņas programmās. Maģistrantūrā īpaši 

jāatzīmē 3 augsti profesionālu čellistu studijas, tomēr arī pārējo instrumentu pārstāvji sevi labi 

apliecinājuši šī akadēmiskā gada laikā. Diemžēl Covid-19 pandēmijas attālināto studiju dēļ studiju 

pārtraukumu paņēma maģistrantūrā studējošā vienīgā kontrabasiste Alise Broka. Cerams, to 

kompensēs kontrabasists, kurš šogad plāno stāties bakalauru 1. kursā no EDMV.  Joprojām jādomā 

kā piesaistīt ‘deficītos’ instrumentus – altus un arfas. Stīgu instrumentu katedras sadarbība ar 

Republikas mūzikas vidusskolām norisinājusies pozitīvi – šogad JVLMA plāno stāties 4 altisti un 

1 arfiste. Šajā akadēmiskajā gadā JVLMA Stīgu instrumentu katedrā nav bijušas eksmatrikulācijas. 

Studiju programmu uzdevumu īstenošana notiek augstā profesionālā līmenī, par ko liecina studentu 

sasniegumi starptautiskajos projektos, kā arī pieprasījums darba tirgū – orķestros, kultūras un 

izglītības institūcijās. Darba tirgū JVLMA studenti bijuši vienmēr pieprasīti. Daudzi strādā 

simfoniskos orķestros ārvalstīs (Roterdamas filharmonijas SO, Gevandhauz SO, Kremerata 

Baltica) un Latvijā (LNSO, LNOB, Simfonietta Rīga, LSO). Neskatoties uz attālināto studiju 

procesu, labākie JVLMA studenti piedalās Rīgas Jūrmalas akadēmijas u.c. meistarklasēs. Andrejs 

Jegorovs (asoc. prof. T.Zībertes-Ijabas vijoles klase) ieguvis JVLMA Gada balvu 2020., Nākotnes 

atbalsta fonda stipendiju, piedalās LNSO programmās; Emma Aleksandra Bandeniece (doc. D. 

Ozoiņas čella kase) atskaņoja solo ar orķestri koncertā "Meistars un mācekļi" 2020.g. 11. oktobrī 

Ziedoņa zālē D. Tabakovas čello koncertu, kā arī tikusi uzaicināta spēlēt programmas orķestrī 

"Kremerata Baltica" un LNSO. Elīza Sestule (doc. D. Ozoliņas čella kase) piedalījās Dānijas un 

Baltijas ārlietu ministriju sadarbības 100-gadei veltītā koncertā stīgu kvarteta sastāvā Dānijā, kā 

arī piedalās orķestra "Sinfonietta Rīga" projektos, uzņemta jauniešu orķestru "Norden' un 

"Animato' sastāvos. Marta Madara Papāne (docēt. M. Spārniņas vijoles klase) tika izvirzīta 

Karajana Akadēmijas "Baltic Roots" projektam, kā arī ir izturējusi konkursu un uzņemta 

Amsterdamas konservatorijā. 

 

Orķestra diriģēšanas katedras studējošo skaits salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu ir 

nedaudz samazinājies. Studējošo sasniegumi: Aivis Greters ieguvis Latvijas Lielo mūzikas balvu 

2020 kategorijā Gada jaunais mūziķis. Studējošie tiek aktīvi iesaistīti raidījuma “Pūtēju orķestris 

un mēs” tapšanā, kas tiek veidots pēc asoc. prof. Jāņa Puriņa iniciatīvas. Ar  Pūtēju orķestra 

diriģēšanas klases studentu aktīvu iesaisti ir izveidoti trīs Latvijas Virtuālā pūtēju orķestra projekti 

2020. gada novembrī un 2021. gada februārī un maijā, viens Starptautiskā Virtuālā pūtēju orķestra 
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projekts 2021. gada 1. janvārī. A.O. Mitrēvics piedalījies radošajā projektā “P. Plakida mantojuma 

saglabāšana”.  Studējošie un mācībspēki izrādījuši aktīvu iniciatīvu materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošanā un darba vides labiekārtošanā, kā arī 406. klases inventāra atjaunināšanā (A. 

Vecumnieks, A.O. Mitrēvics & R. Gulbis). 

 

Kora diriģēšanas katedras studējošo sastāvs salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu ir 

uzlabojies – vairāk studējošo, labāki rezultāti diriģēšanas eksāmenos, pārsvarā 9 un 8. 

Eksmatrikulācijas nav bijušas. Studējošie sekmīgi nokārtojuši eksāmenu sesiju. Radošais process 

bijis ļoti ierobežots saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī.  

 

Akordeona klasē studijas uzsākuši trīs akordeona spēles studenti. Kopumā mācību gada 

sākumā akordeona klasē bija 7 studenti. (6 bakalauri un 1 maģistrs), augot no 5 studentiem 

2019./2020. akadēmiskajā gadā. Eksmatrikulējušies 2 studenti - viens saistībā ar vēlmi pamest 

Latviju un otrs pēc paša vēlēšanās, kā iemeslus minot Covid-19 izraisītās pārmaiņas un nespēju 

apvienot darbu ar studijām JVLMA. Akordeona klases studējošie piedalījušies Mūsdienu mūzikas 

festivāla ARĒNA atklāšanas koncertā 24.10.2020., 1st Baltic Accordion Competition  04.11.2020. 

(Edgars Zvagulis ieguvis 2. vietu), kā arī koncertā Krakova.Oslo.Bāzele.Trieste. 

 

Ērģeļu klasē salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, studentu sastāvs skaita ziņā ir bijis 

līdzīgs. Ērģeļu klasē specialitātē izglītojās 5 studenti,  izvēles un radniecīgā instrumenta ērģeļspēli 

apguva 15 studenti (gan budžeta, gan maksas studijās). Izvēles ērģeļspēli paralēli savai tiešajai 

specialitātei apguva klavieru, mūzikas pedagoģijas, kordiriģēšanas, pūšaminstrumentu katedras 

studenti. Iepriekšējā gadā izvēles ērģeļspēli apguva vēl arī kompozīcijas klases studente. 

Eksmatrikulāciju ne šajā, ne iepriekšējā akadēmiskajā gadā nav notikušas. Ērģeļu klases 

maģistrantūras studiju šī gada abi absolventi Laura Ivanova (asoc. prof. L.Bulavas klase) un Jānis 

Karpovičs (prof. V.Kalnciemas klase) nokārtojuši Valsts pārbaudījumus Rīgas Domā ar izciliem 

novērtējumiem; gan speciālās Ērģeļu klases, gan izvēles ērģeļspēles studenti aktīvi piedalījušies 

attālināto koncertu tiešraidēs no Rīgas baznīcām, veikuši arī  videoierakstus, tā gūstot jaunu 

pieredzi. 

 

Kokles un ģitāras klases studējošo skaits vērtējams kā noturīgs ar līdzīgu studentu sastāvu 

šajā un iepriekšējā studiju gadā. Nav notikušas eksmatrikulācijas. Studējošo sasniegumi konkursos: 

Justīne Nora Žilde (1. kurss) - XXII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2021” 

daudzstīgu instrumentiem – 2.vieta; Miks Akots (2. kurss) - XXII Starptautiskais akadēmiskās 

mūzikas konkurss “Jūrmala 2021” daudzstīgu instrumentiem - 1.vieta; Kārlis Matīss Zitmanis (2. 

kurss) - XXII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2021” daudzstīgu 

instrumentiem - Atzinības raksts; Līga Griķe (maģ.2.kurss) - Starptautiskais konkurss „Art 

Dominanta 2021” - 1.vieta un Starptautiskais konkurss „String Premium 2021” - 1.vieta. Justīne 

Nora Žilde (1. kurss) piedalījusies meistarklasēs pie Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas 

pasniedzējas prof. A.Bružaites, vec.pasniedzējas J.Babalauskienes un pie Igaunijas Nacionālās 

operas orķestra arfistes un pedagoģes S.Rull. Miks Akots (2. kurss) piedalījies meistarklasēs pie 

ģitārista Miloša Karadagliča (Rīgas Jūrmalas akadēmijas ietvaros), piedalījies tiešraides koncertā 

"Bez viņiem jau nevar" un koncertā "Bahs. joprojām nepārspēts". Kārlis Matīss Zitmanis  (2. kurss) 

piedalījies meistarklasē ar Milošu Karadagliču (Rīgas Jūrmalas akadēmijas ietvaros). Vadims 

Grabovskis (3. kurss) veicis video ierakstu Krāslavas mūzikas skolas 60 gadu dzimšanas dienai. 

Līga Griķe (maģistrantūras 2. kurss) veikusi ierakstus LR fondos Latvijas Radio 1.studijā, 
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iestudējusi un atskaņojusi solo un kamermūzikas koncertprogrammas vairākos koncertos Latvijā. 

Viņa arī šajā akadēmiskajā gadā ieguvusi Ilgas Štauveres balvu. Līga Griķe arī piedalījusies 

meistarklasēs pie Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas pasniedzējas prof. A.Bružaites, kā arī 

ERASMUS+ praksē apmeklējusi LUCA School of Arts (Lēvene, Beļģija). 

 

Sitaminstrumentu klases vēsturē 2021./2021. akadēmiskais gads ieiet ar skaitliski 

vislielāko studentu skaitu – 10. Neviens students akadēmiskā gada laikā nav eksmatrikulēts. Šogad 

augstskolu absolvē 4 bakalauri. 

 

Horeogrāfijas katedras studējošo sastāvs bijis relatīvi nemainīgs. Pirmā kursa studenti ir 

adaptējušies un studiju procesam nododas ar interesi, ir radoši, aktīvi, ir izpratne par studiju 

procesa norisi un laba komunikācija ar docētājiem. Specifiskie jautājumi tiek risināti pārrunu 

kārtībā, piem., plānojot studiju uzdevumu izpildi, sastādot darba grafiku, risinot nodarbību 

apmeklējuma jautājumus u.c. Pirmā kursa studente Elīza Luīze Plukše sadarbībā ar Siguldas 

Kultūras centru “Devons”, piedaloties JVLMA studentiem – Henrijam Poikānam (Mūzikas 

kompozīcija), Haraldam Arnim (Kontrabass) un Katrīnai Elīzai Krastiņai (Klarnete) iestudēja 

laikmetīgās dejas izrādi “Laikam te”, ko, ņemot vērā pandēmijas ierobežojumus, izrādīja Siguldas 

stacijas laukumā. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem studenti ir pārsvarā no tautu deju kolektīviem, 

jo darba tirgū ir pieprasījums pēc speciālistiem šajā jomā. Šajā mācību gadā tika eksmatrikulēts 3. 

kursa students Kārlis Cīrulis, jo, pēc akadēmiskā gada pārtraukuma sakarā ar traumu, nevarēja 

apvienot mācības ar slodzi LNOB. Horeogrāfijas katedras 4. kursa studente baleta soliste Annija 

Kopštāle saņēma Dejas balvu 2019-2020 kā labākā klasiskās dejas dejotāja par Odetas Odīlijas 

lomu baletā “Gulbju ezers”. 

 

Koncertmeistaru katedras docētāji strādājuši konkursos 2020./2021. studiju gadā, kuros 

JVLMA studējošie guvuši panākumus: lekt. Ieva Dzērve - darbs Kārļa Štrāla XX Starptautiskajā 

konkursā" Jaunais flautists" (L. Ciemese - diplomande); doc. V. Rinkule - darbs 6. Starptautiskajā 

Alīdas Vānes vokālistu konkursā (A.A. Stolere - 1.vieta); lekt. A. Vīksne - darbs I Starptautiskajā 

konkursā "Impresijos" (M. Ozoliņa/klarnete - 2.vieta), darbs XXII Starptautiskajā akadēmiskās 

mūzikas konkursā JŪRMALA 2021 daudzstīgu mūzikas instrumentiem (M. Akots/ģitāra - 1.vieta, 

K.M. Zitmanis/ģitāra - diplomands). 

 

Kompozīcijas katedrā bakalaura programmā Kompozīcija studēja 11 studenti par valsts 

budžeta līdzekļiem, 1 – par personīgajiem līdzekļiem, 1 students atrodas studiju pārtraukumā 2. 

semestrī. Profesionālajā maģistra studiju programmā Mūzika un skatuves māksla specializācijā 

Kompozīcija studēja 3 maģistranti par valsts budžeta līdzekļiem, 1 – par personīgajiem līdzekļiem.  

Kopumā studējošo skaitā nav izmaiņas, 2020./2021. akadēmiskajā gadā studiju pārtraukumā 

atrodas par vienu studentu vairāk nekā iepriekš. Visi studējošie pret studijām attiecas ļoti apzinīgi, 

kopumā sekmes ir ļoti labas. Rudens semestrī kompozīciju studēja arī 2 Erasmus+ apmaiņas 

programmas studenti. 

Kompozīcijas katedrā eksmatrikulācijas pārskata periodā nav notikušas.  

2020. gada 15. oktobrī notika kopā ar Pētera Vaska fondu organizētais kamermūzikas 

konkurss, kura laureāti bija Alise Rancāne, Marita Semjonova, Marina Vidmonte un Aleksandrs 

Avramecs. JVLMA un LMT Gada balvu saņēmis maģistrants Edgars Mākens. Viņa teātra mūzika 

vairākkārt nominēta Spēlmaņu nakts balvai. Tālivalža Ķeniņa balvu saņēma maģistrante Marita 

Semjonova, Nika Gothema balvu – Kārlis Rērihs, Jaunrades balvu- Andrievs Alksnis. 2021. gada 
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12.martā tiešsaistē notikušais festivāla deciBels Latvijas Radio kora koncerts A-ronne, kurā skanēja 

arī maģistrantes Alises Rancānes jaundarbs, bija nominēts balvai Kilograms kultūras. 

Starptautiskajā kora mūzikas konkursā Lietuvā VOX JUVENTUTIS studentu Alises Bērziņas un 

Gaita Jāņa Pujāta skaņdarbi skanēja finālistu koncertā. 

 

Mūzikas tehnoloģiju katedrā studējošo sastāvam nav nekādu atšķirību ar citiem gadiem. 

Mūzikas tehnoloģiju katedrā eksmatrikulācijas ir bijušas salīdzinoši biežākas, kopumā 3. 

Eksmatrikulāciju iemesli ir dažādi. Jāņem vērā, ka attālinātā studiju procesa organizēšana skaņu 

režijā ir ļoti daudz izaicinājumu, ar kuriem katedra tika galā kopumā apmierinoši.  Divi studenti 

2019./2020. akadēmiskajā gadā izmantoja studiju pārtraukumu, bet 2020./2021. gadā neatjaunojās 

studijās. Viens no viņiem apgalvo, ka studiju programmā viņam viss ir paticis, bet neturpina 

personisku iemeslu dēļ, otrs, arī personisku iemeslu dēļ, bet arī norādīja, ka studiju turpinā jums, 

viņaprāt, nekādi nepalīdzēs viņam iekārtoties darbā industrijā. Trešais gadījums – students pēc 

gada Erasmus+ apmaiņas programmā nolēma palikt un turpināt studijas apmaiņas augstskolā.  

Katedras vadītājs Rolands Kronlaks ziņo, ka studenti pārsvarā darbojas JVLMA rīkotajos 

pasākumos. Līdzās tam Pauls Dāvis Megi ir ierakstījis trombonista Vadima Dmitrijeva grupas 

džeza albumu, kas tika augsti novērtēts maģistratūras diplomeksāmenā.  

 

Muzikoloģijas katedrā profesionālā bakalaura studiju programmā Mūzikas vēsture un 

teorija 2020./2021. akadēmiskajā gadā studēja 11 studenti, no tiem 7 – 4. kursa studenti, kas 

absolvēja studiju programmu. Salīdzinoši ar iepriekšējo akadēmisko gadu, t.i., 2019./2020., kad 

programmā kopumā studēja 17 studenti, studējošo skaits ir mazāks. Tomēr mazāks studējošo skaits 

nenozīmē, ka programmā nenotiek attīstība, jo 2020./2021. akadēmiskajā gadā uz programmu tika 

uzņemti 3 1. kursa studenti, salīdzinoši ar nevienu studentu 2019./2020. akadēmiskajā gadā, 

tādējādi rādot pozitīvu tendenci studentu apritē. Akadēmiskajā maģistra studiju programmā Mūzika 

2020./2021. gadā studēja 5 maģistranti, no tiem 3 – 2. kursa maģistranti. Studentu skaits, 

salīdzinoši ar iepriekšējo akadēmisko gadu, ir nemainīgs. 

Muzikoloģijas katedrā eksmatrikulācijas pārskata periodā nav notikušas. 

3.kursa studente Inga Stankeviča JVLMA Žurnālistikas prakses ietvaros 24.11.2020. vadīja 

Diānas Zandbergas tiešsaistes solo koncertu “Atzīšanās”. 4. kursa studente Laura Švītiņa ir 

Nacionālās enciklopēdijas (www.enciklopedija.lv) šķirkļu “Ambientā mūzika”, “Latvijas Mūziķis” 

autore. L. Švītiņa ir arī ir JVLMA Zinātniski pētnieciskā centra projekta “Kultūras kapitāls kā 

resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” dalībniece, kura ietvaros ar referātu “Latvijas Mūziķu 

biedrība (1923 –1938): darbības profils un koncertakcijas “Mūziķu diena” ieguvumi” piedalījās 

JVLMA zinātniskajā konferencē 2021. gada 22.-23. aprīlī. 4. kursa studente Anna Marta Burve 

regulāri veido raidījumus Latvijas Radio 3 Klasika ēteram, tostarp tādus raidījumus kā “Pagrabs”, 

“Neatliekama saruna”, “Rīta Regtaims”, “Mana mūzika”, “Neakadēmiski”, “Bez pieturām”, 

“PārMijas”, “Izvēlas klausītāji” u.c.)., kā arī ir podkāsta “Mūziķis pie mikrofona” producente un 

vadītāja. 

 

Mākslu un Pedagoģijas nodaļā Covid- 19 apstākļos studējošie veltīja laiku aktīvām 

studijām, šajā akadēmiskajā gadā koncerti un mākslas projekti netika īstenoti.  

 

Mākslu un pedagoģijas nodaļā studentu eksmatrikulācijas saistītas ar studentu veselības 

problēmām. Akadēmisko gadu studenti izmanto veselības stāvokļa uzlabojumiem. 
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3. Pārskats par docētāju sastāvu 
 

3.1.Docētāju sastāva raksturojums pa katedrām, salīdzinājums ar iepriekšējo studiju gadu.  

 

2019./2020. akadēmiskajā gadā JVLMA bija 137 akadēmiskos amatos ievēlēti docētāji, no 

kuriem: 

 

31% ir lektori, 31% - docenti, 18% - asociētie profesori, 19% - profesori (att.1). 

 

Lai nodrošinātu studiju procesu un atjaunotu personāla sastāvu, 2020. gada rudenī tika 

izsludinātas 8 vakances uz asistenta, docenta, asociētā profesora un profesora amatiem. Astoņas 

vakances netika izsludinātas sakarā ar viesdocētāju piesaisti. 2020./2021. akadēmiskā gada sākumā 

personāla vēlēšanās šīs vakances tika aizpildītas, veidojot sekojošas proporcijas:  

1% - asistenti, 29% - lektori, 32%-docenti, 17% asociētie profesori, 21%-profesori (att.2).  
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Kopā A L D AP P

Kameransambļa un 

klavierpavadījuma katedra 1 2 3 6 1 1 1 3 5 0 0 20 20 60

Džeza mūzikas katedra 2 6 1 9 1 1 2 5 1 1 9 0 22 56 11 11

Senās mūzikas katedra 2 1 1 4 2 1 1 4 0 50 25 25 0

Klavieru katedra 2 1 2 4 9 2 1 2 4 9 0 22 11 22 44

Ērģeļu klase 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 33 33 33

Akordeona klase 1 1 1 1 0 100 0 0 0

Vispārējo klavieru katedra 2 1 1 4 2 1 1 4 0 50 25 0 25

Stīgu instrumentu katedra 2 3 2 1 8 2 3 2 1 8 0 25 38 25 13

Kokles un ģitāras klase 2 2 2 2 0 100 0 0 0

Pūšaminstrumentu katedra 4 6 2 1 13 1 4 5 4 1 14 0 29 36 29 7

Sitaminstrumentu katedra 1 1 1 1 0 0 0 100 0

Kora diriģēšanas katedra 1 2 4 3 10 1 1 2 3 5 11 0 9 18 27 45

Dziedāšanas klase 1 1 2 1 1 2 0 50 50 0 0

Orķestra diriģēšanas 

katedra 3 1 4 3 1 4 0 0 0 75 25

Mūzikas skolotāju katedra 1 4 1 1 7 1 1 6 1 1 9 0 11 67 11 11

Vokālā katedra katedra 1 5 1 1 8 1 5 1 1 8 0 13 63 13 13

Operdziedāšanas klase 1 1 1 1 0 0 100 0 0

Muzikoloģijas katedra 4 2 2 6 14 1 4 2 1 8 15 0 27 13 7 53

Kompozīcijas katedra 1 1 2 4 1 3 1 2 6 0 0 50 17 33

Horeogrāfijas katedra 1 2 1 4 1 2 1 4 0 25 50 0 25

Mūzikas tehnoloģiju 

katedra 1 1 2 1 1 2 0 50 50 0 0

Dejas pedagoģijas katedra 1 1 2 1 1 1 1 1 3 33 0 33 33 0

Svešvalodu klase 1 1 1 1 0 100 0 0 0

Koncertmeistaru katedra 15 3 18 15 3 18 0 83 17 0 0

43 43 25 26 137 1 0 1 0 1 0 2 2 3 1 43 45 24 31 144

% 31 31 18 19 100 1 30 31 17 22 100

AKADĒMISKO AMATU VĒLĒŠANAS 2020./2021.

2019./2020. (pavasaris)

Neizsludinātās 

vakances %Vakances

2020./2021. 

(rudens)
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2020./2021. akadēmiskā gada sākumā bija izveidojusies lektora amata vakance 

Muzikoloģijas katedrā, sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu. 

 

Akadēmiskā gada laikā tika izvirzītas trīs galvenās pieejas: 

 

1. atjaunot personāla sastāvu, piesaistot jaunus jomas speciālistus un izveidot vairākas 

asistenta vakances jaunajiem speciālistiem, 

2. kopā ar katedru vadītājiem izvērtēt akadēmisko amatu lietderību, kuriem ilgstoši 

(pēdējo 3 gadu laikā) ir zems (zem 0,4 slodzēm) noslogojums, 

3. izstrādāt vienotus principus akadēmisko amatu darba izvērtēšanai un ievēlēšanai/ 

pārvēlēšanai amatā. Tādējādi, izstrādājot jaunu kārtību arī asociēto profesoru un 

profesoru ievēlēšanai amatos. 

 

2021.gada 2.martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 129 “Profesora vai 

asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora 

zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu 

novērtēšanas kārtība”, kas izstrādāti ievērojot Augstskolu likuma grozījumus attiecībā uz 

asociēto profesoru un profesoru ievēlēšanas un atkārtotu terminētu darba līgumu noslēgšanas 

kārtību, kas stājās spēkā no 2021.gada 1.janvāra. Grozījumi ārējos normatīvajos aktos bija 

saistīti LR Satversmes tiesas  2019. gada 7. jūnija spriedumu lietā Nr. 2018-15-

01 „Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas atbilstību 

Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”, kurā tiesa nosprieda atzīt 

Augstskolu likuma 27. panta piekto daļu attiecībā uz asociētajiem profesoriem un profesoriem, 

28. panta otro daļu un 30. panta ceturto daļu, ciktāl tās nenodrošina aizsardzību pret secīgu uz 

noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu , par neatbilstošām Satversmes 

106. panta pirmajam teikumam. Sakarā ar izmaiņām likumdošanā, uz profesoru un asociēto 

profesoru amatiem ievēlēšanas termiņš iepriekšējo divu gadu laikā netika attiecināts, līdz ar to 

netika veidotas vakances. Ņemot vērā to, ka jaunais likumprojekts paredzēts bez pārejas 

nosacījumiem, tātad, attiecināms gan uz amatā ievēlētajiem profesoriem un asociētajiem 

profesoriem, gan uz profesoru un asociēto profesoru vakancēm, līdz akadēmiskā gada beigām.  

Ņemot vērā grozījumu apjomu un nozīmīgumu, kā arī, lai veicinātu vispusīgu izpratni 

un diskusiju par grozījumu saturu, 2021.gada 26.maija Senāta sēdē tika iesniegts un apspriests 

jaunā nolikuma projekts. Diskusijas rezultātā tika precizēta ikgadējā darba snieguma 

novērtēšana gadījumos, ja docētājs vienlaikus ir arī katedras vai nodaļas vadītājs. Senatori tika 

aicināti vēlreiz rūpīgi iepazīties ar nolikuma projektu un iesniegt savus labojumus, 

precizējumus, jautājumus vai ieteikumus līdz 2021.gada 2.jūnijam.  

Iekšējā normatīvā akta “Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā” apstiprināšana notika 2021. gada 16.jūnijā,  nosakot tā stāšanos spēkā ar 

2021.gada 18.jūniju. 
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2021.gada 31. augustā ievēlēšanas termiņš beidzas akadēmiskajiem amatiem 

sekojošās katedrās/klasēs: 

 

Akordeona klase    1 docenta amata vieta 

Džeza mūzikas katedra    1 lektora amata vieta 

Horeogrāfijas katedra   2 docenta amata vietas 

      1 lektora amata vieta 

Kameransambļa un  

klavierpavadījuma katedra   1 docenta amata vieta 

Koncertmeistaru katedra   11 lektora amata vietas 

Kora diriģēšanas katedra   1 docenta amata vieta 

Muzikoloģijas katedra   1 docenta amata vieta 

Mākslu pedagoģijas katedra  1 docenta amata vieta 

      1 lektora amata vieta 

Mūzikas tehnoloģiju katedra  1 docenta amata vieta 

Senās mūzikas katedra   1 docenta amata vieta 

Stīgu instrumentu katedra   1 docenta amata vieta 

Vokālā katedra    1 docenta amata vieta 

 

Kopā   11 docenta, 14 lektora amata vietas (25 amata vietas) 

 

Izvērtējot katedru nepieciešamības un amatu noslodzes lielumu, 2021. gada pavasarī 

tika izsludinātas asistenta, lektora un docenta akadēmiskā amata vakances: 

 

Akordeona klase   1 docenta amata vieta 

Džeza mūzikas katedra   1 lektora amata vieta 

Horeogrāfijas katedra  2 docenta amata vietas 

     1 asistenta amata vieta 

Kameransambļa un  

klavierpavadījuma katedra  1 docenta amata vieta 

Koncertmeistaru katedra  9 lektora amata vietas 

     1 asistenta amata vieta 

Kora diriģēšanas katedra  1 docenta amata vieta 

Muzikoloģijas katedra  2 asistenta amata vietas 

Mākslu pedagoģijas katedra 1 lektora amata vieta 

Stīgu instrumentu katedra  1 docenta amata vieta 

Vokālā katedra   1 docenta amata vieta 

 

Kopā   7 docenta, 11 lektora, 4 asistenta amata vietas (septiņas 

lektoru/docentu amata vakances netika izsludinātas sakarā ar zemu noslodzi, papildus – 4 

asistenta vietas) 

 

2021./2022. akadēmiskajam gadam tika plānotas 10 viesdocētāju vietas uz 

neizsludinātajām amata vakancēm visās amatu grupās (7% no ievēlēto akadēmisko amatu 

vietām kopā).



 

 

3.2.Docētāju mākslinieciski/zinātniskā darbība. 

 

JVLMA docētāji par spīti Covid ierobežojumiem ir aktīvi veikuši māksliniecisko un 

zinātnisko darbību.  

 
Vokālajā katedrā pagājušajā studiju gadā strādāja desmit specialitātes pedagogi, 

šajā mācību gadā pievienojās vēl divi pieaicinātie docētāji, kuri nodrošina studiju kursa 

Operdziedāšana realizāciju maģistru studiju programmā. Docente Zigrīda Krīgere ir 

precizējusi studiju kursu “Vokālās mākslas vēsture”. Rīgas Latviešu biedrībā koncertu 

cikla "Visas Alfrēda Kalniņa 250 solodziesmas" 5. koncertā “Tā stāsta” 2020. gada 15. 

decembrī kopā ar prof. Venti Zilbertu solo dziesmas dziedāja docente Kristīne Gailīte. 

Pieaicinātā docētāja Roberta Hansona darbība bijusi sekojoša: koncerts Babītes pagasta 

Vietvalžu Kultūras centrā jauktā kora Atskaņa sastāvā (kormeistars, dziedātājs); 

ērģeļmūzikas koncerti Piccolo Rīgas Domā (ērģelnieks); koncerts Lielvārdes ev. lut. 

baznīcā kopā ar Babītes jaukto kori Atskaņa (ērģelnieks, pianists, dziedātājs); dalība 

Jaungada tiešraides koncertā Rīgas Domā (ērģelnieks); Belvederes konkursa atlase 

(pianists koncertmeistars). Docentes Baibas Renertes darbība: soliste koncertprogrammā 

Dubultu baznīcā Iedomu spārni. Atgriešanās. (Edīte Alpe, Jānis Rinkulis, Jūrmalas teātris, 

LU koris DeCoro); dalība Latvijas koncertu cikla “Mūzika Tev” iestudējumā “Mazais 

princis” (3 koncerti rudenī un video ieraksts pavasarī). JVLMA akcents tiek likts uz 

māksliniecisko un zinātnisko darbību, bet netiek atbilstoši novērtēta organizatoriskā 

darbība. Docente Antra Jankava nav zinātniski ievirzīta un savu aktīvo solo darbību ir 

beigusi, taču daudz sava laika un enerģijas velta tieši organizatoriskajiem darbiem. Viņa 

bieži iesaistīta Nordoperas darbā, vada Latvijas Dziedāšanas skolotāju asociāciju, kuras 

organizētie pasākumi nes labumu arī JVLMA mācībspēkiem un studentiem. Piedalās 

Eiropas akadēmijas projektā sadarbībā ar Parmas konservatoriju.  

 

Vispārējo klavieru katedrā studiju kursu "Klavierspēle" īsteno šādi docētāji: 

emerit.prof. Jānis Matulis, emerit.prof. Maija Sīpola, prof. Normunds Vīksne, asoc.prof. 

Toms Ostrovskis, doc. Vita Vēriņa, pieaic.docēt. Solvita Vanaga, lekt. Inguna Puriņa, lekt. 

Ilze Kundziņa (bērna kopšanas atvaļinājumā), lekt. Ieva Dzērve, pieaic. docēt. Dzintra 

Erliha, pieaic. docēt. Vitālijs Razdorovs. Docētāju kvalifikācija ir atbilstoša Augstskolu 

likumā un Senāta nolikumā noteiktajām prasībām. Katedras docētāji piedalījušies 

visdažādākajās aktivitātēs, tostarp kopīgi realizējuši Vispārējo klavieru mācībspēku 

koncertu Latviešu Biedrības nama Zelta zālē 2020. gada 4. novembrī, kas bija pēdējā 

nedēļa, kad Latvijā bija iespējams organizēt koncertus ar publiku (sakarā ar Covid -19 

ārkārtas situāciju). Katedras pasākumi ietvēruši MEISTARKLASES: doc. Vita Vēriņa Rīga 

Jūrmala mūzikas festivāla ietvaros notiekošajā Rīgas Jūrmalas akadēmijā kā 

koncertmeistare piedalījusies Joseph Calleja publiskajā tiešsaistes meistarklasē ar JVLMA 

studentu Renāru Austrumu (akadēmiskā dziedāšana, B); lekt. Inguna Puriņa - Benjamin 

Appl publiskajā tiešsaistes meistarklasē ar JVLMA maģistranti Ilzi Grēveli-Skaraini 

(akadēmiskā dziedāšana/M) un Joseph Calleja publiskajā tiešsaistes meistarklasē ar 

JVLMA studentu Daini Kalnaču (akadēmiskā dziedāšana/B), lekt. Ieva Dzērve - Emily 

Beyon publiskajā tiešsaistes meistarklasē ar JMRMV audzēkni Reinu Kotleri (flauta) un 

Stefan Ragnar Hoskuldsson publiskajā tiešsaistes meistarklasē ar JVLMA studenti Luīzu 

Ciemesi (flautas spēle/B). Docētāja vadījusi Ventspils Mūzikas vidusskolas organizētas (ar 

VKKF atbalstu) meistarklases vispārējā klavierspēlē (200 klausītāju) 2021. gada 5. maijā, 

kā arī bijusi pedagoģe 33. Starptautiskajā Klavieru un Flautu Forumā 

(forumflutepiano.com) Luksemburgā 2021. gada 23.jūlijā – 1.augustam. KONKURSI: 

Prof. Normunds Vīksne darbojies starptautisku konkursu žūrijās - attālināti: XXIII Ago 

Russak´s Young Pianists Competition. Tartu (Igaunija) 2020. gada 11.-12.decembrī; XI 

Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss Rīgā, 2021.gada maijā; II 
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starptautiskais konkurss "Muzikuojantys berniukai" /"Musicians' Boys"/, 2021.gada maijā, 

Klaipēdā (Lietuva), žūrijas priekšsēdētājs; 1st International competition IMPRESSIONS of 

Pianists, String, Wind, Accordion, Vocal, Piano Duos and Chamber Ensembles, 2021.gada 

jūnijā, Klaipēdā (Lietuva), pianistu konkursa žūrijas loceklis un priekšsēdētājs (E grupa). 

Lekt. Ieva Dzērve (kā koncertmeistare) darbojusies Kārļa Štrāla XX Starptautiskajā 

konkursā “Jaunais flautists” 2020. gada 24.-26.septembrī Jūrmalā (C grupa- JMRMV 

audzēkne Marta Ceriņa – III vieta + Speciālbalva par labāko jaundarba atskaņojumu, E 

grupa- JVLMA studente Luīza Ciemese – diploms, JMRMV audzēkne Reina Kotlere – I 

vieta un Grand Prix + Speciālbalva par labāko jaundarba atskaņojumu). Doc. Vita Vēriņa 

(kā pedagogs) gatavojusi dalībniekus II Starptautiskajam jauno pianistu tiešsaistes 

konkursam LVIV KAWAI CHRISTMAS 2020  (Ukraina) 2021. gada janvārī (I vieta solo 

nominācijā), VII Starptautiskajam mākslu festivālam Astana Grand Festival  (Kazahstāna) 

2021. gada 28.februārī (Grand Prix 8-10 gadu kategorijā), Republikas atklātajam 

klaviermūzikas festivālam - konkursam Muzikalnije iskorki (Baltkrievija) 2021. gada 27. - 

28. martā (Speciālbalva Nadežda (Cerība)), un XI Starptautiskajam Brāļu Mediņu jauno 

pianistu konkursam 2021. gada 1. - 12. maijā (I vieta I grupā un Speciālbalva par labāko 

brāļu Mediņu skaņdarba atskaņojumu). ERASMUS IERAKSTI: notikusi sadarbība ar 

studējošajiem, ierakstot materiālus mobilitātes pieteikumiem. Lekt. Inguna Puriņa - Ilze 

Grēvele - Skaraine (akadēmiskā dziedāšana/M) ieraksts JVLMA LMT kamerzālē, Kristīne 

Freimane (akadēmiskā dziedāšana/M) ieraksts JVLMA LMT kamerzālē. Lekt. Ieva Dzērve 

- Luīza Ciemese (pūšaminstrumentu spēle, flauta/B) ieraksts JVLMA  LMT kamerzālē. 

KONCERTI: docētāji piedalījušies dažādos koncertos - lekt. Inguna Puriņa: koncerts 

"Cilvēka sirds" Dobeles koncertzālē “Zinta” 2020.gada 19. septembrī. Fr. Šopēna 

klaviermūzika; izrāde "Mazā raganiņa" JVLMA Operklasē 2020.gada 12. oktobrī; koncerts 

"Cilvēka sirds" Rūmenes muižā 2020. gada 16. oktobrī. Fr. Šopēna klaviermūzika; Alfr. 

Kalniņa operas "Baņuta" koncertuzvedums/Onlain LBN Lielajā zālē 2020.gada 

18.novembrī. Lekt. Ieva Dzērve - Filipa Glāsa cikla “Songs From Liquid Days” 

pirmatskaņojums Latvijā. Jauniešu koris “Balsis”, diriģents Ints Teterovskis. “Baltās 

nakts” ietvaros atskaņots 3 reizes Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā 2020.gada 

5.septembrī; Liepājas Simfoniskā orķestra projekta - koncertinterviju cikla “Tuvāk” (Egija 

Sproģe (flauta)) tiešraide 2020.gada 15.oktobrī. Pieaic. docētāja Dzintra Erliha - koncertu 

cikls “Abstrakcijas” (trio: Ilona Meija, Pēteris Endzelis, Dzintra Erliha) - 2020.gada 

15.septembrī Dubultu koncertzālē, 5.oktobrī Siguldā, koncertzālē “Baltais flīģelis”, 

12.oktobrī Ventspilī, “Ventspils kamermūzikas dienu” noslēguma koncertā; digitāla 

uzstāšanās Valsts svētku svinību nedēļā Norvēģijā 2020.gada 18.novembrī; tiešraides 

solokoncerts Dubultu koncertzālē 2021.gada 6.martā / atbalsta VKKF; tiešraides koncerts 

Latvijas Radio studijā “Mēnesgaismas variācijas” (trio: Ilona Meija, Ivars Bezprozvanovs, 

Dzintra Erliha) 2021.gada 29.martā; digitālais solokoncerts Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

korē / atbalsta VKKF un Latvijas vēstniecība Norvēģijā / Islandē 2021.gada 12.jūnijā; CD 

“Ēnu spēles upē” prezentācijas koncerts LNB korē (trio: Ilona Meija, Ivars Bezprozvanovs, 

Dzintra Erliha) 2021.gada 7.augustā. CD  IERAKSTI: pieaic.docētāja Dzintra Erliha - CD 

“Ēnu spēles upē” ieskaņošana Latvijas Radio studijā (Latvijas Nacionālā ierakstu 

kompānija SKANI) 2020.gada rudenī. Visi docētāji noklausījušies vairākas meistarklases 

un kvalifikācijas celšanas kursus. 

 

Klavieru katedras docētāju sastāvs saglabājies nemainīgs, tādējādi nodrošinot 

optimālu struktūrvienības darbu un plašu docētāju izvēles klāstu jaunajiem pianistiem, kuri 

iestājas JVLMA. Visi docētāji ir profesionāli aktīvi un radoši.  

Lektors Andrejs Osokins sniedzis meistarklases un koncertu Dobeles Mūzikas skolā, 

piedalījies Trīs Osokinu koncertā Dzintaru koncertzālē, piedalījies koncertā «Dzimuši 

Latvijā» Dzintaru koncertzālē, atskaņojis Bēthovena 5. klavierkoncertu Vidzemes 

koncertzālē Cēsis kopā ar Igaunijas Valsts Simfonisko orķestri un diriģentu Kasparu 
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Mandu, piedalījies poētiskā izrādē kopā ar Rēziju Kalniņu Mūzikas  un drāmas telpas 

OratoriO atklāšanā, atskaņojis koncertprogrammu «Kino Mūzika» kopā ar māsām Balanas 

Mūzikas un drāmas telpā OratoriO, sniedzis solokoncertu Līgatnes koncertzālē ZEIT, 

sniedzis solokoncertu «Osokins Bēthovenam» Daugavpils Latviešu biedrības namā, Talsu 

Tautas namā, Doles Tautas namā, un Ogres Kultūras centrā, piedalījies koncertizrādē «100 

gadi ar Piafu» kopā ar Katrīnu Gupalo Kuldīgas teātra festivāla ietvaros, atskaņojis Franču 

mūzikas programmu Kocēnu Kultūras namā, atskaņojis S. Rahmaņinova 3. klavierkoncertu 

kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri Gunta Kuzmas vadībā Jelgavas Kultūras centrā un 

Liepājas Lielajā Dzintarā, uzstājies Polijas vēstniecības organizētajā virtuālajā sveicienā 

Friderika Šopēna jubilejas gada svinību ietvaros, kā arī piedalījies labdarības akcijā «Dod 

Pieci». Viņš arī veicis Amerikas Latviešu apvienības virtuālā koncerta ierakstu Jūrmalas 

Mūzikas vidusskolā, izdevis albumu «TWO WORLDS» (Divas pasaules) ar Džordža 

Geršvina un Kloda Debisī klaviermūziku ierakstu namā «Prima Classic», sniedzis 

tiešsaistes koncertu Latvijas Radio 1. Studijā ar latviešu komponistu skaņdarbu 

programmu, sniedzis solokoncertu Latgales vēstniecībā «GORS», atskaņojot L. van 

Bēthovena jubilejai veltīto koncertprogrammu un pirmatskaņojot Kristapa  Pētersona 

jaundarbu “Mūzika klavierēm”, kā arī sniedzis solokoncertus Weilburg festivālā, Vācijā.  

Profesors Juris Kalnciems sniedzis JVLMA Lielajā zālē tiešsaistes koncertu 

KOMPONISTS JĀNIS IVANOVS UN PIANISTS JURIS KALNCIEMS, kura programmā 

bijuši J.Ivanova 24 skicējumi klavierēm. Profesors darbojies žūrijas komisijā Kultūras 

ministrijas apbalvojumiem par jauniešu sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs 

un skatēs mākslu nozarēs, konkursā-koncertciklā Talants Latvijai, bijis žūrijas 

priekšsēdētājs XXI Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā Jūrmala 2020 un Brāļu 

Mediņu Starptautiskajā pianistu konkursā. Kā IKVD akreditācijas eksperts viesojies Juglas 

mūzikas skolā, Kandavas mūzikas skolā, Vecumnieku mūzikas skolā, Jūrmalas mūzikas 

skolā, P.Jurjāna mūzikas skolā, Jaunpiebalgas mūzikas skolā, Priekules mūzikas skolā, 

Engures mūzikas skolā, Ogres mūzikas skolā, Rūjienas mūzikas skolā, Salacgrīvas mūzikas 

skolā un Strenču mūzikas skolā. Profesors sniedzis meistarklases Klaviespēles 

meistarkursu ietvaros Jūrmalas mūzikas vidusskolā, kā arī A.Kalniņa Cēsu mūzikas 

vidusskolā, Jelgavas mūzikas vidusskolā, J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, J.Broka 

Daugavpils mūzikas vidusskolā, Jāz.Mediņa mūzikas vidusskolā, Ventspils mūzikas 

vidusskolā, un Daugavpils Universitātē. Kā viens no zinātniskajiem redaktoriem asistējis 

D. Zandbergas monogrāfijas JVLMA Klavieru katedra (1919-2019) tapšanā. Bijis JVLMA 

DE komisijas loceklis klavierspēles specializācijas bakalauriem un maģistriem, kā arī 

komisijas priekšsēdētājs profesionālās kvalifikācijas eksāmenos Klavierspēlē, 

Klavierpavadījumā un Kolokvijā J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Liepājas 

mūzikas vidusskolā, Jāz.Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Koleģiālo institūciju darba 

ietvaros veicis pienākumus kā JVLMA Klavieru katedras vadītājs, Senāta loceklis, 

Satversmes sapulces loceklis, Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs 

un RLB Mūzikas komisijas loceklis.  

Profesors Sergejs Osokins piedalījies koncertā "3 Osokini" Dzintaru koncertzālē 

Jūrmalas festivāla atklāšanas koncertā, piedalījies P. Čaikovska konservatorijas organizētā 

tiešsaistes starptautiskā zinātniskā konferencē "Melanholija: emocijas, toposi, afekti" 

(prezentācija un apaļā galda diskusija). Profesors bijis profesionālās kvali fikācijas valsts 

eksāmenu komisijas priekšsēdētājs E. Dārziņa MVS Klavieru nodaļā un darbojies JVLMA 

Profesoru padomē. Profesors Ventis Zilberts RLB Zelta zālē sniedzis cikla Visas 250 

Alfrēda Kalniņa solodziesmas sešos koncertos IV un V koncertu, piedalīj ies JVLMA 

asociētās profesores Daces Kļavas piemiņas koncertā, piedalījies koncertā Alfrēda Kalniņa 

opera "Baņuta" koncertizpildījumā (tiešsaistē). Profesors bijis viens no zinātniskajiem 

redaktoriem D. Zandbergas monogrāfijai JVLMA Klavieru katedra (1919-2019), kā arī 

raksta "Segvārds, kuru dzejnieki paši neizvēlējās" (par diviem Jāņa Ivanova solodziesmu 

tekstiem) autors Mūzikas akadēmijas rakstu XVII laidienā, recenzējis maģistru 
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diplomreferātus, kā arī bijis DE komisijas priekšsēdētājs JVLMA bakalauriem 

Klavierpavadījumā un Kameransamblī, kā arī maģistrantiem Kameransamblī, un DE 

komisijas loceklis JVLMA bakalauriem  un maģistrantiem Klavierspēlē, turklāt bijis 

komisijas priekšsēdētājs profesionālās kvalifikācijas eksāmenos  Klavierspēlē un 

Klavierpavadījumā Jelgavas un Cēsu Mūzikas vidusskolās un Jāzepa Mediņa Rīgas 

Mūzikas vidusskolā.  

Asociētais profesors Juris Žvikovs izveidojis un atskaņojis koncertprogrammu 

Transformeri. No Reiha līdz Radiohead Liepājas Mākslas forumā koncertzālē Lielais 

Dzintars, sniedzis meistarklases Jelgavas, Cēsu, Jūrmalas un Rīgas J. Mediņa Mūzikas 

vidusskolās un piedalījies JVLMA klavieru katedras rīkotās meistarklasēs Latvijas 

Mūzikas vidusskolās, kā arī bijis pieaicinātais eksperts LR3 raidījumā POST FACTUM.  

Asociētais profesors Toms Ostrovskis sniedzis franču vokālās kamermūzikas 

koncertu ar dziedātāju M.E. Seager "Pasaule francūža acīm.." LNB Kores zālē un veicis 

koncertlekciju ierakstus Latvijas mūzikas vidusskolām par franču vokālās kamermūzikas 

repertuāru, kā arī viesojies Zviedrijā, atskaņojot kamermūzikas koncertus ar T. Zīberti-

Ijabu "Ziemeļu vijoles balss". Eksperta statusā aicināts uz radio “Klasika” raidījumu ciklu 

“Orfeja auss”, izvērtējot Behzoda Abduraimova albumu "Behzod Abduraimov plays 

Debussy, Chopin and Mussorgsky", kā arī franču mūzikas albumu pūšaminstrumentiem 

"Belle Epoque". Asoc.profesors bijis XXI Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursa 

Jūrmala 2020 žūrijas komisijas loceklis, sadarbībā ar LNKC gatavojis un vadījis lekcijas 

"Attālināta klavierspēles apmācība - Tehnoloģiski un metodiski jautājumi" Cēsu MVS un 

Juglas MS, organizējis un piedalījies klātienes un tiešsaistes klavierspēles meistarklasēs 

VKKF un JVLMA projekta ietvaros Latvijas mūzikas vidusskolās, vērtējis trīs Igaunijas 

Mūzikas un teātra akadēmijas doktorantūras eksāmenus un sniedzis meistarklases šīs 

augstskolas klavierspēles studentiem, darbojies LIAA Radošo industriju inkubatora 

projektu izvērtēšanas komisijā, bijis JVLMA Kameransambļu un klavierpavadījuma 

katedras bakalaura līmeņa diplomeksāmenu komisijas loceklis, kā arī vērtējis JVLMA 

Pedagoģijas nodaļas bakalauru un maģistrantu diplomreferātus, bijis J. Ivanova Rēzeknes 

Mūzikas vidusskolas valsts pārbaudījuma "Klavierspēle" komisijas loceklis. Paralēli 

radošajam un akadēmiskajam darbam, docētājs strādājis Latvijas Klavieru skolotāju 

asociācijas valdē, konkursa “Ineses Galantes talanti” žūrijā un organizācijas komitejā, kā 

arī “Rīgas Jūrmalas akadēmijas" direktora statusā - šī projekta ietvaros organizējis vairāk 

kā 100 tiešsaistes meistarklases JVLMA studentiem ar Karaliskā Concertgebouw orķestra, 

Bavārijas Radio simfoniskā orķestra un simfoniskā orķestra vadošajiem mūziķiem, kā arī 

ar solo māksliniekiem Benjamin Appl, Alice Coote, Andras Schiff, Gautier Capucon, 

Joseph Calleja, Leif Ove Andsnes, Renaud Capucon, un Yefim Bronfman. Papildus 

JVLMA nodrošinātām tālākizglītības iespējām, piedalījies seminārā ActInArt tīkla 

organizētā seminārā "Shifting Gears" un ANMA seminārā "Inclusive Assessment".  

Lektore Diāna Zandberga publicējusi zinātniskus materiālus "Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas Klavieru katedra (1919-2019)" un "Тенденции романтизма в 

латышской фортепианной музыке", piedalījusies programmas Erasmus+ atbalstīta vizītē 

Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā (9.–11.03.2020), kurā augstskolas VII doktorantūras 

konferencē prezentētas galvenās vadlīnijas pētījumam par JVLMA Klavieru katedras 

vēsturi, kā arī nolasīta lekcija "Klavieru nodaļas pirmsākumi Latvijas Konservatorijā 

Jāzepa Vītola Variācijās-portrejās op. 54”. Vizītes ietvaros atskaņota soloprogramma ar 

Jāzepa Vītola un Imanta Zemzara mūziku, tostarp jaundarbs “Vēl viena ceļiniekfantāzija.” 

JVLMA Klavieru katedras organizētajos Klavierspēles tālākizglītības kursu ietvaros 

atskaņotas koncertlekcijas “Latviešu komponistu klaviermūzika šodien” Alfrēda Kalniņa 

Cēsu Mūzikas vidusskolā un Juglas Mūzikas skolā Rīgā. Lektore skaņu ierakstu kompānijā 

SKANI izdevusi Imanta Zemzara klaviermūzikas albumu “Kāda cita Ceļiniekfantāzija”, 

atskaņojot atklāšanas koncertu Dubultu koncertzālē, kurā pirmatskaņoti Imanta Zemzara 

“Raiņa dzejas motīvi” un “No pavasara”. Noticis Jāzepa Vītola “Variāciju-portreju” 
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atskaņojums tiešsaistes koncertā JVLMA-101 no JVLMA Lielās zāles, tiešsaistes 

solokoncerts “Atzīšanās” JVLMA Lielajā zālē (programmā pirmatskaņojumi – Selgas 

Mences “Vasaras vīzijas” un Imanta Zemzara “Vēl viena ceļiniekfantāzija”, kā arī I. 

Zemzara Otrā klaviersonāte un F.Šopēna 24 prelūdijas op.28), Dubultu koncertzālē un 

Salacgrīvas Kultūras namā. Lektore piedalījusies “Latvijas Finierim” veltītajos koncertos 

JVLMA Lielajā zālē, sniegusi solokoncertu “Veltījums Friderika Šopēna 210 jubilejai” 

Baldones Baltās pils koncertzālē un Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, 

piedalījusies Dzejas dienu koncertā “Dzeja par mums” RLB Līgo zālē ar Jāņa Mediņa, 

Lūcijas Garūtas, Daces Aperānes un Imanta Zemzara klaviermūziku. Lektore darbojas 

Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas valdē.  

Pieaicinātā docētāja Antoņina Suhanova sniegusi vairākus kamermūzikas koncertus 

ar britu čellistu Leo Poplevelu (Leo Popplewell) Kromerā, Velsā un Londonā 

(Lielbritānijā), solo koncertu Hertfordširā ar Bēthovena, Šūberta un Bartoka 

klavierdarbiem, kamermūzikas koncertu ar vijolnieci Sabīni Sergejevu St James’s 

Piccadilly zālē, Londonā, solo tiešsaistes koncertu ar Bēthovena un Šūberta klavierdarbiem 

Česterā, Lielbritānijā, kopā ar vijolnieci Sabīni Sergejevu un čellistu Silvestru Juri Kalniņu 

ieskaņojusi latviešu komponistu kamermūziku Latvijas vēstniecības Lielbritānijā 

oficiālajam apsveikumam Latvijas Valsts neatkarības dienā, sniegusi solo koncertu ar 

Bēthovena, Nassena un Prokofjeva klavierdarbiem Līdsas Rātsnāma zālē, un solo koncertu 

ar Mocarta, Šūberta, Prokofjeva klavierdarbiem Vigmoras zālē, Londonā.  

 

Stīgu instrumentu katedrā studiju kursu programmas vadību īsteno 3 emerit. 

profesori, 2 valsts profesori, 2 asociētie profesori, 2 docenti, 1 lektors. Katedras darbam 

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 Gunārs 

Larsens (vijoles klase), no 2019. gada 1. septembra Stīgu instrumentu katedrā pieaicināta 

Sinfonietta Rīga koncertmeistare Marta Spārniņa. Tiek veicināta ārvalstīs studējošo labu 

izglītību guvušo mūziķu pieaicināšana (M. Spārniņa G. Sarkisjans, T. Zīberte-Ijaba, E. 

Bindere, S. Šteinbergs, S. Zariņa, Ē. Kiršfelds), jaunos docētājus iespēju robežās ievēl 

akadēmiskajos amatos. Vienlaikus tiek veikts darbs mūžizglītības veicināšanā, apmeklējot 

citvalstu viesprofesoru meistarklases un pasniedzēju apmaiņu Erasmus un Nordplus 

programmu ietvaros, utt. Diemžēl šajā akadēmiskajā gadā savu darbību pēc pašas vēlēšanās 

pārtrauca ilggadējā akadēmijas alta spēles asoc. prof. I. Brīnuma. Katedra lems par 

iespējamo kandidatūru viņas vietā. Covid-19 laikā darbība, īpaši mākslinieciskā, ir bijusi 

visai apgrūtinoša, taču docētāji aktīvi meklējuši un atraduši radošā darba iespējas. Diana 

Ozoliņa: darbs LNSO un LNOB (čellu grupas koncertmeistare), 2020. gada 20. septembrī 

Latviešu biedrības namā dalība Alvila Altmaņa autorkoncertā, 2020. gada 11. oktobrī 

Ziedoņa zālē koncerts "Meistars un mācekļi", kurā kopā ar orķestri Sinfonia Concertante 

Gunta Kuzmas vadībā tika atskaņots J.Haidna koncertu C dur. Koncertā kā solisti vēl 

piedalījās Ieva Upatniece, Emma Bandeniece un Kristers Šīmanis. Docētājas Em. Dārziņa 

skolas audzēkne Paula Skulte uzstājās ar Liepājas simfonisko orķestri, atskaņojot P. 

Čaikovska Variācijas par rokoko tēmu. 2021.g. aprīlī kopā ar Gunu Paulu-Rudāni, Agnesi 

Egliņu un Mārtiņu Circeni docētāja piedalījusies Artūra Maskata un Alvila Altmaņa 

oriģinālmūzikas ierakstos Latvijas radio. Eva Bindere - dalība Aalborg simfoniskajā 

orķestri Dānijā, kā pieaicinātam II koncertmeistaram, 2020. gada jūlijā sniegtas 

meistarklases Jarvi String Academy Pērnavā un notikusi dalība Estonian Festival 

Orchestra koncertos Jarvi festivālā, kā arī kamermūzikas gala koncertā. 2020. gada augusta 

ierakstīts T. Ķeniņa Vijolkoncerts ar Andri Pogu un LNSO, par šo ierakstu saņemot divas 

Opus Klassik ierakstu balvas nominācijas. Docētāja bijusi žūrijas locekle Igaunijas 

nacionālajā stīdzinieku konkursa Tallina 2020. gada novembri. Viena no platformas 

Monteverdi Circle izveidotājām. Arigo Štrāls - akreditācijas komisijas dalībnieks 
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A.Dombrovska, Juglas, Jurjāna, Jūrmalas, Kandavas, Latgales priekšpilsētas, Mazsalacas, 

Pārdaugavas, Siguldas, Vecumnieku, Viļakas, Balvu, Limbažu, Naujenes, Ogres, Pļaviņu 

un Salacgrīvas mūzikas skolās. Vadītas Ventspils Mūzikas vidusskolas organizētās 

meistarklases tiešsaistē ZOOM platformā. Docētājs bijis valsts eksāmenu komisijas 

priekšsēdētājs Em. Dārziņa Mūzikas vidusskolā. Sandis Šteinbergs - 23. un 25.oktobrī 

piedalījies kamermūzikas projektā "Tango-2" Latvijas reģionos - Pļaviņās, Salacgrīvā, 

Dzintaros, kopā ar A. Noviku (akordeons), R.Melderi (vijole), A. Štrālu (alts), A. Paukšènu 

(čells), R. Ozols (kontrabass). 12.oktobrī piedalījies J. Ābola kamermūzikas koncertā 

Latvijas Radio 1. studijā "Tīrs ābols" kopā ar K. Paulu (klavieres), L. Denisjuku-Straupi 

(flauta), Ē. Kiršfeldu (čells). 1.03.-6.03.2021. bijis vieskoncertmeistars Igaunijas 

Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, diriģenta A. Rubiķa vadībā. 01.04.2021. sniedzis 

kamermūzikas koncertu "Zelta baroks" kopā ar I. Salieti (klavesīns), J. Semjonovu (fagots), 

M. Zandbergu (flauta), O. Bakanovu (kontrabass). Ēriks Kiršfelds - 2020.10.12. sniedzis 

koncertu "Tīrs Ābols" LR 1.studijā, 2021.01.08. sniedzis koncertu Rīgas Domā ar K. 

Adamaiti, I. Paršu un A. Sīmani, 2021.02.21. sniedzis koncertu Ģertrūdes baznīcā ar K. 

Adamaiti, I. Paršu un A. Sīmani, 2021.03.30. piedalījies koncertā atskaņojot D. Maslankas 

"O Earth, O Stars" ar A. Toču, V. Butānu un PPO "Rīga", 2021.05.10. sniedzis koncertu 

LR 1.studijā ar G. Gelgoti, A. Jaunzemi un G. Gelgotu, 2021.06.05. sniedzis koncertu 

koncertzālē "Gors" ar "Kremerata Baltica". Vadījis meistarklases 2021.04.28. -29. Tallinas 

mūzikas akadēmijā (attālināti), 2020.10.19. Salaspils mūzikas skolā, 2020.11.30. Ogres 

mūzikas skolā, 2020.12.11. Liepājas mūzikas vidusskolā, 2020.12.17. Vecmīlgrāvja 

mūzikas skolā. Terēze Zīberte-Ijaba 2021. gada 16. un 17. jūnijā sniegusi meistarklases 

Liepājas mūzikas vidusskolā Kurzemes reģiona audzēkņiem, bijusi valsts eksāmenu 

komisijas priekšsēdētāja instrumenta spēlē un kameransambļa spēlē 15.06.2021. J. Mediņa 

mūzikas vidusskolā, 16.06.2021. Liepājas mūzikas vidusskolā, 03.06.2021. Jelgavas 

mūzikas vidusskolā. Sniegusi koncertus Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sastāvā - 

2020./2021. gada sezonā LNSO sastāvā veikti T.Ķeniņa skaņdarbu ieraksti ierakstu namam 

Ondine, savukārt 2021. gada sezonā LNSO sastāvā veikti J. Ivanova simfoniju ieraksti 

ierakstu kompānijai SKANI. 21.05.2021. docētāja piedalījusies LNSO Sezonas noslēguma 

koncertā diriģenta V. Fedosejeva vadībā, solo G.Osokins, 31.04.21. piedalījusies LNSO 

koncertā Brāmss un Šūmanis diriģenta M. Pitrenas vadībā, solo R.Zariņš. Kopā ar pianistu 

T. Ostrovski 03.07.2021. sniegusi kamermūzikas koncertu Mariestādes Katedrālē un 

04.07.2021. kamermūzikas festivālā Sommarmusik pa Lundsberg (Zviedrija). 02.04.2021. 

piedalījusies koncertā Recordare Rīgas Sv. Pētera baznīcā tiešsaistē, piedalījusies LR3 un 

LMIC/Skani digitālo albumu sērijas ieskaņojumos, kura veltīta G.Pelēča daiļradei 

"Rundāles kvintets" (2011). Bijusi žūrijas komisijas locekle 40th International Violin 

Competition 'Rodolfo Lipizer Prize Itālijā (3.-12.09.21.), kā arī skolu akreditāciju komisiju 

locekle Cēsu mūzikas vidusskolā, Ropažu MMS, Salaspils MMS, Iecavas MMS. Sanita 

Zariņa piedalījusies kamermūzikas koncertos "Viņas Majestāte Mūza" Sēļu muižā, 

koncertstāstā "Dorotejas vēstules" Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, J.G.Mītela 

mūzikas video ierakstā kopā ar Kesselberg Ensemble Lūznavas muižā. Sniegusi 

meistarklase vijoles spēlē "Nepieciešamo instrumenta spēles iemaņu attīstīšana mācību 

procesa gaitā" J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, meistarklases "Skaņdarbu 

interpretācija, salīdzinot dažādas skolas un to ietekmi Latvijas atskaņotājmākslā" Liepājas 

Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, Salaspils Mūzikas un mākslas skolā. Docētāja 

darbojusies atestācijas komisijā profesionālās kvalifikācijas eksāmenā programmai 

izglītības programmā "Stīgu instrumentu spēle" J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā.  

 

Orķestra diriģēšanas katedras docētāju sastāvs, salīdzinājumā ar iepriekšējo 

studiju gadu, nav izmainījies (V. Gailis, J. Puriņš, M. Ozoliņš, Im. Resnis, A. Vecumnieks). 

Izbrīnu rada G. Bernāta integrācija katedrā, neinformējot un nesaskaņojot to ar katedras 

vadību. Docētāju mākslinieciskā darbība COVID-19 kontekstā bija stipri ierobežota - V. 
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Gailis vada operstudiju “Figaro”, M. Ozolinš ir LNOB galvenais diriģents, A. Vecumnieks 

vada EDMVS SO, J. Puriņš ir Latvijas Universitātes pūtēju orķestra un pūtēju orķestra 

“Cēsis” mākslinieciskais vadītājs, Igaunijas diriģentu orķestra viesdiriģents, Rīgas un 

Pierīgas novada pūtēju orķestru virsdiriģents. Docētāju zinātniskā darbība izpaužas kā 

piedalīšanās starptautiskās konferencēs (A. Vecumnieks), maģistra darbu vadīšana un 

recenzēšana (A. Vecumnieks, M. Ozoliņš, J. Puriņš) un regulārā profesionālajā pilnveidē – 

E. Vicika, A. Andersena u. c. meistarklases pūtēju un simfoniskā orķestra diriģēšanā.  

 

Kora diriģēšanas katedras docētāju sastāvs praktiski nemainīgs. Vienīgi iepriekšējā 

studiju gadā uz laiku katedrā nestrādāja prof. S.Kļava (vienošanas ar rektoru, personīgi 

iemesli). Mākslinieciskā darbība bijusi ļoti ierobežota, jo praktiski varēja darboties tikai 

profesionālie kolektīvi – Radio koris (prof. S.Kļava), VAK Latvija (prof. M.Sirmais), 

kamerkoris Ave Sol (asoc.prof. A.Veismanis). 

 

Akordeona klases docētāju sastāvs salīdzinājumā ar iepriekšējo akadēmisko gadu ir 

palicis nemainīgs - lekt. A. Noviks, doc. J. Rižovs un pieaicinātā doc. L. Catlaka. Docētāji 

piedalījušies klātienes koncertos ar LNSO stīgu kvintetu, pūtēju orķestri “Rīga”, Altera 

Veritas, Tango Sin Quinto. Notikuši ieraksti studijās ar Kārli Lāci, Daumantu Kalniņu, 

Jēkabu Nīmani. Docētāji darbojušies arī konkursu žūrijās - 01.04.2021. Starptautiskais 

akordeonistu konkurss Vilnius 2021 (A. Noviks, J. Rižovs), 15.04.2021. Starptautiskais 

akordeonistu konkurss Naujene 2021 (A. Noviks, J. Rižovs), 30.05.2021. Starptautiskais 

akordeonistu konkurss Concord of sounds (A. Noviks, J. Rižovs). Noritējis Akordeona 

klases docētāju darbs pie mūzikas skolu akordeona specialitātes astoņgadīgās programmas 

izstrādes (L. Catlaka, A. Noviks). 

 

Ērģeļu klasē ievēlētajos amatos 2020./2021. akadēmiskajā gadā strādāja trīs 

docētājas – prof. Vita Kalnciema, asoc. prof. Larisa Bulava un doc. Kristīne Adamaite, kā 

pieaicinātie docētāji – Viesturs Ilsums un Dr.Theol Guntis Kalme. Dažos Ērģeļu klases 

kompetencē esošos studiju kursos docēja JVLMA pamatsastāva docētāji – Baiba 

Jaunslaviete, Ieva Rozenbaha, Zane Prēdele, Guntars Prānis, Māris Kupčs. Salīdzinot ar 

iepriekšējo studiju gadu, docētāju sastāvs ir bijis nemainīgi stabils. Ērģeļu klases amatos 

ievēlēto docētāju mākslinieciskā darbība 2020. gada rudens periodā pārsvarā tika realizēta 

klātienē Latvijas baznīcās, bet vīrusa izplatības apstākļos izpaudās, galvenokārt piedaloties 

tiešsaistes koncertprogrammu un regulāro iknedēļas dievkalpojumu sagatavošanā un 

atskaņojumos Rīgas Domā, kā arī Rīgas vecajā Sv. Ģertrūdes ev. lut., Rīgas Jēzus ev. lut., 

Kandavas ev. lut. baznīcās. Tiešsaistes koncertos, kas pieejami klausītājiem un skatītājiem 

visā pasaulē, Radio un YouTube videoplatformā tika svinēta gan gadumija, gan arī  

veiksmīgi notikuši vairāki komponistu un ērģelnieku jubilejas koncerti (R. Jermakam – 90, 

A. Kalējam – 70, P. Dambim – 85, K. Adamaitei – 50), kuros piedalījušās JVLMA Ērģeļu 

klases docētājas. 2020. gada rudenī Ērģeļu klases docētājas vadījušas ērģeļspēles 

meistarklases Latvijas mūzikas vidusskolās (Cēsīs – V. Kalnciema, Jūrmalā – L. Bulava). 

Akadēmijas attālinātā darba periodā bijusi iespēja aktualizēt un papildināt Ērģeļu klases 

teorētisko studiju kursu lekciju metodiskos materiālus (Ērģeļmākslas vēsture, Inovācijas 

ērģeļspēles metodikā, Ērģeļmūzikas literatūra). 

 

Kokles un ģitāras klases docētāju sastāvs raksturojams kā ļoti augsti profesionāls. 

Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu – šajā studiju gadā pieaicinātā docētāja Ieva Kalniņa ir 

veiksmīgi vadījusi un sekmīgi sagatavojusi studenti studiju kursa “Kokles vēsture un 

mūzikas literatūra” eksāmenam. Docētājs Kaspars Zemītis 2020. gada vasaras periodā 

sniedzis vairākus solo koncertus, kā arī koncertus ar aktrisi Rēziju Kalniņu, dziedātāju Elzu 

Rozentāli, dziedātāju Daumantu Kalniņu dažādās Latvijas pilsētās un kultūrvietās, un arī 

piedalījies Intara Busuļa koncertos Abonementa Orķestra sastāvā, kā arī TV3 šovā “Balss 
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maskā” pirmajā sezonā. 2021. gada 5. jūnijā koncertzālē GORS piedalījies tiešsaistes 

koncertā ar orķestri “Kremerata Baltica” un vijolnieci K.Balanas, darbojies žūrijas sastāvā 

XXII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkursā “Jūrmala 2021”. Docētāja Anda 

Eglīte pēc LNKC aicinājuma izstrādājusi Kokles spēles 30V un 10V apguves programmas, 

kā arī izstrādājusi spēles no lapas nošu metodiskos materiālus Latvijas kokles spēles 

skolotājiem vadītajās meistarklasēs. Docētāja piedalījusies ar tēmu “Kokle un tās nozīme 

21.gs. mūzikā Latvijā" starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē “Aktuālie jautājumi,  

problēmas un perspektīvas saistībā ar nacionālo daudzstīgu instrumentu esību mūsdienu 

kultūras laukā:  nacionālie un internacionālie aspekti” (Krievija), vadījusi meistarklases 

Lietuvas Teātra un mūzikas akadēmijas kokles spēles studentiem, vadījusi lekcijas un 

meistarklases visas Latvijas kokles spēles skolotājiem Alfr.Kalniņa Cēsu Mūzikas 

vidusskolā un Jelgavas Mūzikas vidusskolā, kā arī sniegusi meistarklases XXII 

Starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa “Jūrmala 2021” daudzstīgu instrumentiem 

ietvaros. Docētāja strādājusi starptautisku konkursu  žūrijās – “String premium 2021” 

(Baltkrievija), “Art dominanta 2021” (Ukraina), “Ad libitum 2021” (Lietuva), XXII 

Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkursā “Jūrmala 2021” daudzstīgu instrumentiem 

un konkursā “Talants Latvijai” (finālā). Notikusi arī koncertdarbība dažādu 

kameransambļu sastāvos ar koncertprogrammām , piem. “Altera Veritas 21+”, “Pasaules 

mīlestības stāsti”, “Kokle. Gaisma. Akordeons.”, studijā tikusi ierakstīta soloprogramma 

“Prima classic”. Docētāja Ieva Kalniņa doktora studiju ietvaros veikusi pētījumu par kokles 

modernizāciju, kā arī piedalījusies JVLMA doktorantu konferencē 2021.gada 7.maijā.  

 

Sitaminstrumentu klases docētāju sastāvs akadēmiskā gada griezumā nav mainījies. 

Šis bijis sarežģīts gads, tomēr ļoti produktīvs, tieši pedagoģijas jomā – ticis radīts LNSO 

video meistarklašu cikls, kurā piedalījušies abi klases docētāji – Edgars Saksons un Rihards 

Zaļupe. Jūrmalas MVS projekta ietvaros E. Saksons radījis divus video projektus gan par 

mācībām mājas apstākļos, gan arī uzrunājošu videofilmu, kurā tiek stāstīts par 

sitaminstrumentu veidiem, to klasifikāciju. 25.02.2021. E. Saksons sniedzis solokoncertu 

ar A. Egliņu un LNSO, kā arī piedalījos žūrijas komisijas darbā Tallinas Mūzikas un teātra 

akadēmijas profesionālās doktorantūras programmas valsts pārbaudījumā un Ventspils 

MVS valsts eksāmena žūrijas komisijā. 

 

Koncertmeistaru katedras docētāju sastāvā darbojas dažādu paaudžu 

koncertmeistari - profesionāli mūziķi, kas savu darbu veic ar lielu atbildību un atdevi, dodot 

studējošajiem iespēju maksimāli apgūt nepieciešamās profesionālās prasmes darbā ar 

koncertmeistaru. 2020./2021. studiju gadā darbam katedrā līdzās ilggadējiem darbiniekiem 

pieaicināti jauni docētāji, piem., J. Sarvi, V. Gajevska, E. Bērziņa (maģistrantūras 

studente), kā arī docētāji no citām katedrām, piem., doc. V. Vēriņa, asoc.prof. J. Žvikovs. 

2021.gada 21.aprīlī notikušajās vēlēšanās no 2021.gada 1.septembra uz 6 gadiem  lektora 

amatā ievēlētas J. Bugajenko, S. Glazenburga, R. Kaprāne, L. Paegle (līdz šim - pieaicinātā 

docētāja), I. Puriņa, S. Stankeviča, Dz. Vīcupe, A. Vīksne, N. Zandmane, kā arī asistenta 

amatā ievēlēts E. Tomševics (līdz šim pieaicinātais docētājs). Koncertmeistaru katedra 

lepojas ar JVLMA nozīmīgākā  apbalvojuma - JVLMA un LMT Gada balvas 2020 ieguvēju 

-  koncertmeistari Ilzi Dzērvi, kura ieguvusi arī goda nosaukumu "JVLMA goda docētājs". 

2021.gada 21.05. divi katedras docētāji saņēmuši Kultūras ministrijas Pateicības rakstus - 

lekt. Ieva Dzērve par ieguldījumu JMRMV audzēknes R. Kotleres sagatavošanā K.Štrāla 

20. Starptautiskajam konkursam "Jaunais flautists" Jūrmalā un asoc.prof. H. Hansena par 

darbu K. Štrāla 20. Starptautiskajā konkursā "Jaunais flautists". 2020.gada 17.09. Kultūras 

ministrijas balvu saņēmusi lekt. A.Vīksne - par koncertmeistares darbu Starptautiskajā 

trompetistu konkursā Tallinā 2019.gadā. 2020./2021. akadēmiskajā gadā Koncertmeistaru 

katedras docētāji aktīvi piedalījušies un darbojušies meistarklasēs, koncertos, TV ierakstos, 

Radio ierakstos, dažādos tiešsaistes pasākumos u.c.  Vērtīga pieredze daudziem docētājiem 
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gūta Rīgas Jūrmalas akadēmijas tiešsaistes meistarklašu ietvaros pie sekojošiem 

meistarklašu vadītājiem: Aleksejs Ogrinčuks (oboja, Concertgebouworkest / Nīderlande): 

doc. E.Bērtiņa - Petrauska (V.Zavjalova, K.M.Kirsanova); Caroline Strumphler (vijole, 

Concertgebouworkest / Nīderlande): V.Miķelsone (A.Lipora), lekt. N.Zandmane (M. 

Jurjāne); John Sharp (čells/ Čikāgas Simfoniskais orķestris): lekt. Ilze Dzērve (T.Ančs); 

Gautier Capuçon (čells / Francija): lekt. Ilze Dzērve (E.Bandiniece); Emily Beynon (flauta, 

Concertgebouworkest / Nīderlande): lekt. Ieva Dzērve (R.Kotlere); Stefán Ragnar 

Hoskuldsson (flauta / Čikāgas Simfoniskais Orķestris): lekt. Ieva Dzērve (L.Ciemese); 

Benjamin Appl (baritons): lekt. I.Puriņa (I.Grēvele), doc. V.Rinkule (V.Pakalniece, 

S.Kaņepe), doc. L.Tīrele (D.Kuzmins); Joseph Calleja (tenors): lekt. I.Puriņa (D.Kalnačs); 

Alice Coote (mecosoprāns): asoc.prof. J.Žvikovs (A.K.Ādamsone), doc. V.Rinkule 

(D.Bistere), doc. L.Tīrele (J.Lute); Olga Peretyatko (soprāns): doc. V.Rinkule (E.Olsena), 

doc. L.Tīrele (K.Āboliņa); Bettina Fais (klarnete / Vācija): lekt. A.Vīksne (J.Igaunis).  Arī 

JVLMA organizētajās meistarklasēs bijusi aktīva, daudzpusīga koncertmeistaru darbība: 

VII Koka pūšaminstrumentu simpozija ietvaros 12.04.- 16.04.: Marc Schaeferdiek (oboja / 

Māstrihta) - doc. E.Bērtiņa - Petrauska (K.M.Kirsanova); Hermann Stefansson (klarnete / 

Stokholma) - J.Sarvi (L.Juruša), lekt. A.Vīksne (M.Ozoliņa, K.Stikute, J.Igaunis); Ekhart 

Wycik (operdziedāšana un diriģēšana/ Veimāras Mūzikas augstskola) - asoc.prof. 

J.Žvikovs (A.K.Ādamsone), J.Sarvi (A.Greters), doc. V.Rinkule (S.Kaņepe, V.Gleške, 

A.Veismane, D.Bistere, K.Krievāns), doc.L.Tīrele (R.Gulbis, F.Krauklis, D.Kuzmins); 

Hens Halevi (klarnete / Vācija - Izraēla) - lekt. A.Vīksne (K.Stikute); Rimvydas Savickas 

(klarnete / Lietuva) - lekt. A.Vīksne (M.Ozoliņa), J.Sarvi (L.Juruša); Toomass Vavilov 

(klarnete / Igaunija) - lekt. A.Vīksne (K.Stikute); Volfgangs Rediks (vijole / Grāca, 

Austrija) - lekt.N.Zandmane (A.Jegorovs, A.Vieško); Arvo Leiburs (vijole / Igaunija) - 

lekt. N.Zandmane (A.Vieško). 2020./2021.studiju gadā koncertmeistari gatavojuši 

programmas konkursiem un piedalījušies tajos ar studējošajiem, tāpat - konkursu - atlasēm, 

veikuši video ierakstus konkursiem, Erasmus apmaiņas programmām. Erasmus apmaiņas 

programmām ierakstus veikuši vairāki docētāji: lekt. Ilze Dzērve (čellisti - T.Ančs, 

E.Sestule, E.Bandiniece (arī ieraksts Starptautiskajam čellistu konkursam Ženēvā), 

vijolniece - J.Stivriņa), lekt. Ieva Dzērve (flautiste - L.Ciemese), lekt. N.Zandmane 

(vijolnieki - R.Miķelsons, A.Vieško), lekt. S. Glazenburga (altiste - K.A.Pelnēna, 

vijolniece - M.Papāne , kura izturējusi attālinātos iestājpārbaudījumus un uzņemta studijām 

Amsterdamas konservatorijā), lekt. I.Puriņa (akadēmiskā dziedāšana - I.Grēvele-Skaraine, 

K.Freimane), lekt. A.Vīksne (klarnetiste - M.Ozoliņa), u.c. Notikusi studējošo gatavošana 

konkursiem (tai skaitā konkursiem uz vakancēm dažādos orķestros), darbs konkursos, 

video ierakstu veikšana konkursu atlasēm u.c.: lekt. Ieva Dzērve - video ieraksti četriem 

dalībniekiem Jurjānu Andreja VII Starptautiskā koka pūšaminstrumentālistu konkursa 

atlasei; doc.M.Zilberts un L.Paegle - studentu Sh.Yamasaki, A.Švarcbaha, M.P.Circeņa 

sagatavošana starptautiskajiem kordiriģentu konkursiem Itālijā, Slovēnijā un Zviedrijā; 

doc. M.Zilberts - koncertmeistars Starptautiskajā Hansa Gabora jauno operas solistu 

konkursā - atlasē; lekt. A.Vīksne - video ieraksts konkursam "Impresijos"/ Lietuvā 

(klarnetiste - M.Ozoliņa), konkurss uz vakanto trompetes grupas vietu LNSO (trompetisti 

B.Havalda/Ungārija, E.Bārzdiņš), konkurss uz vakanto trompetes grupas vietu LN Bruņoto 

spēku orķestrī, ieraksts JVLMA svētku koncertam ar klarnetisti S.Kuzminu; 

L.A.Kalnciema - koncertmeistares darbs XI Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā Viva 

la Musica un IV Starptautiskajā vokālistu konkursā Daina Miestu" Kauņā; 

lekt.N.Zandmane - konkurss uz vakanto vijoļu grupas mūziķa vietu kamerorķestrī 

"Sinfonietta Rīga" (A.Mališkina, M.Drulle, E.Lagzda, I.Bāliņa), konkurss uz vakanto altu 

grupas koncertmeistara vietu kamerorķestrī "Sinfonietta Rīga" (L.Skride), noklausīšanās 

orķestrī Kremerata Baltica (altiste S.Circene), konkurss uz vakanto vietu 2.vijoļu grupā 

LNSO (A.Mališkina, M.Drulle, E.Lagzda, M.Papāne), ieraksti ar vijolnieku M.Filatovu 

konkursiem orķestrī Somijā, Igaunijā un Jaunzēlandē; lekt. S.Glazenburga - konkurss uz 
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otro vijoļu grupas mūziķa vietu LNSO (I.Bāliņa, U.Cercina), lekt. Ilze Dzērve - video 

ieraksts JVLMA jubilejai ar čellisti E.Bandenieci u.c. Nozīmīga ir docētāju iesaistīšanās 

starptautiska mēroga pasākumos - lekt. Ievas Dzērves dalība 33.Starptautiskajā Klavieru 

un Flautu Forumā (forumflutepiano.com) Luksemburgā. Koncertmeistaru katedras docētāji 

aktīvi iesaistījušies un darbojušies Latvijas koncertdzīvē, sniedzot solo koncertus, 

piedaloties kamermūzikas programmās, orķestra projektos, Latvijas Radio un Latvijas TV 

ierakstos un tiešraidēs, tiešsaistēs. Spilgtākie solo koncerti, solo ar orķestri: doc. E. Bērtiņa-

Petrauska - soliste LNSO sezonas noslēguma koncertā (S.Prokofjeva 1.koncerts klavierēm 

ar orķestri, diriģents A.Poga); lekt. I.Puriņa - koncerti "Cilvēka sirds" Dobeles koncertzālē 

Zinta, Rūmenes muižā (F.Šopēna klaviermūzika); L.A.Kalnciema - solo koncerts Rudens 

variācijas" Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes baznīcā. Veikti Latvijas Radio un Latvijas TV 

ieraksti, tiešraides: doc. E.Bērtiņa-Petrauska - fonda ieraksti LR, A.Altmaņa skaņdarbi 

saksofonam un klavierēm (ar saksofonistu O.Petrauski); doc. M.Zilberts - "21+" Ansambļa 

"Altera Veritas" jubilejas koncerts. Ansamblis Brokastis četratā LR 1.studijā - tiešraide, 

LNSO klavieru trio (I.Cintiņš/vijole, D.Zālīte/čells, M.Zilberts/klavieres, kā arī 

M.Circenis/klarnete) - kamermūzikas koncerts "Brāmss un klezmeru kāzas" LĢ - 

tiešraide/ieraksts, "Latvijas Radio 3.Klasikai 25!" LNSO, diriģents A.Poga (K. Sensānss 

Simfonija, fināls / klavieres - M.Zilberts un V.Zilberts) - tiešraide/ieraksts, cikls "Visas 

Alfr.Kalniņa solodziesmas - 5.koncerts "Tā stāsta" (solisti - G.Gelgote, M.Keine, 

R.Millers), 4.koncerts "Nemiers mani nes" (solisti - V.Jansons, J.Jope)  RLB Zelta zālē - 

ieraksts; lekt. I.Puriņa - Alfr.Kalniņa operas "Baņuta" koncertuzvedums RLB Lielajā zālē 

- tiešraide; doc. V.Rinkule - TV raidījums "Dzīvā skatuve Ogrē" - solisti V.Pakalniece, 

M.Čuļpajevs; lekt. A.Vīksne - dalība 1.Starptautiskā konkursa "Impresijos" žūrijas 

dalībnieku koncertā klav.duetā AnNo - tiešraide; L.A.Kalnciema - Ziemassvētku tiešraides 

koncerts "Gaismā" Rīgas Domā ar D.Krenbergu/flauta, K.Zemīti/ģitāra, Aivars Kalējs - 

Komponists un jubilārs - tiešraides koncerts Rīgas Domā; doc. L.Tīrele - T.Reitera fonda 

organizēts koncertieraksts RLBN Zelta zālē ar doc. Kr.Norveli, doc. D.Ozoliņu un maģ. 

J.Luti; lekt. S.Glazenburga - dalība TV videoieraksta koncertā Vidzemes koncertzālē Cēsis 

ar Valsts kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" (A.Koplends Klarnetes koncerts). 

Koncertmeistaru katedras docētāji atskaņojuši arī kamermūzikas programmas, kora 

mūzikas programmas un piedalījušies orķestra projektos: lekt. Ieva Dzērve - F.Glāsa cikla 

"Songs From Liquid Days" pirmatskaņojums Latvijā. Jauniešu koris "Balsis", diriģents 

I.Teterovskis ("Baltās nakts " ietvaros atskaņots trīs reizes), Liepājas Simfoniskā orķestra 

projekta - koncertinterviju cikla "Tuvāk" (E.Sproģe/flauta) tiešraide; doc. M.Zilberts - 

kamermūzikas vakars Francijas vēstniecībā Latvijā (P.Mandoeuf/soprāns), Koncertcikls 

“Kopā / Kamermūzika un operu ārijas” - koncerts ar A.Bauer Karabass (bass) - MĢ, 

koncerts ar S.Vaici Jelgavas pilī, koncerts ar P.Madoeuf un J.Apeini Menlgalvju namā; 

L.Paegle - Liepājas SO projekti - P.Barisona 2.simfonijas ieraksts, koncertuzvedums 

"Krāsainā pasaule", A.Grillera Trompetes koncerta un Vijoles koncerta ieraksts, Latviešu 

Simfoniskās mūzikas Lielkoncerts (I.Kalniņš 5.simfonija); asoc.prof. H.Hansena - divi 

koncerti ciklā Visas Ludviga van Bēthovena sonātes vijolei un klavierēm (Sonātes nr.7,8,9) 

Pēterbaznīcā ar vijolnieci A.Graudiņu, koncerts koncertzālē Artissimo ar saksofonistiem 

P.Pitenko un A.Raumani, koncerts Jēkabpilī - L.van Bēthovena un J.Haidna dziesmas ar 

G.Gelgoti , R.Milleru un O.Silabriedi, koncerts Tumes Kultūras centrā ar I.Meiju, 

G.Gelgoti un L.Jakovļevu, I.Meijas flautas klases audzēkņu koncerts Jūrmalas Mūzikas 

skolā, koncerts Alojā "Auseklim 170" ar I.Paršu, O.Silabriedi, koncerts Latgales 

vēstniecībā GORS ar R.Milleru - G.Sviridova vokālā mūzika; lekt. Dz.Vīcupe - koncerts 

ar Valmieras jaukto kori un saksofonisti K.Kivlenieci-Cābuli ev.luter. Sv.Sīmaņa baznīcā 

Valmierā; doc. V.Rinkule - senās mūzikas koncerts "Baroka mūzika Tukumā" Riga 

Baroque Ensemble sastāvā Tukuma ev.luter. baznīcā, Aspazijas dzejai veltīts koncerts ar 

I.Paršu, J.Rinkuli Jaunmārupē, Švarcenieku muižas parkā, senās mūzikas koncerts kultūras 

un vēstures festivāla "Radviliada 2020" ietvaros senās mūzikas ansambļa "Abaronien 
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Ensemble" sastāvā (Kedaiņi, Lietuva); lekt.A.Vīksne - Kamermūzikas vakari - koncerts 

"Arkādija" RLBN - klav.duets AnNo; L.A.Kalnciema- ērģeļmūzikas koncerts "Krāšņais 

Baroks - Laikmeta pērles" Liepājas Trīsvienības baznīcā ar E.Martinsoni (soprāns), 

Starptautiskā Ērģeļmūzikas festivāla "Rīgas Doms 2020" noslēguma koncerts "Vasaras 

izskaņā" ar V.Kalnciemu/ērģeles un E.Saksonu/sitaminstrumenti; doc.L.Tīrele  - koncerts 

ar J.Vizbuli Zaļeniekos Aspazijas balvas pasniegšanas ceremonijas ietvaros, divi koncerti 

ar JVLMA studentiem V.Kitovu un E.Cīruli Ķekavas pamatskolā projekta "Skolas soma" 

ietvaros; lekt. S.Glazenburga - dalība  Jauniešu kora "Kamēr..." 30 gadu jubilejas koncertā 

Rīgas Domā (P.Butāns  kantāte "Lux aeterna", J.Jančevskis "Kā dziesmu teicot" - pasaules 

pirmatskaņojums). Pieaicinātā docētāja L.Paegle sadarbībā ar PIKC NMV Rīgas Doma 

Kora skolu piedalījusies kursu organizēšanā Latvijas koncertmeistariem (bija plānoti maijā 

- pārcelti uz augustu-septembri). Docētāji savas zināšanas papildinājuši meistarklasēs, 

konferencēs - piedaloties tajās gan kā dalībnieki, gan kā klausītāji , tāpat paši vadījuši 

meistarklases: lekt. Dz.Vīcupe - K.Ādamsona meistarklase "Diriģenta darbs klātienē un 

attālināti", "Kordziedāšanas tradīciju saglabāšana un turpināšana", piedalījusies JVLMA 

rīkotajā zinātniskajā konferencē: 18.-20.gs.mūzikas kultūra un sociālvēsturiskie konteksti 

Latvijā. Jaunākie pētījumi; I.Arne vadījusi meistarklases Lielvārdē par interpretācijas 

problēmām republikas klavierspēles pedagogiem; doc. L.Tīrele - vadījusi meistarklases 

Ventspilī klavieru pavadījumā Ventspils Mūzikas vidusskolā. 

 

Horeogrāfijas katedrā strādā docētāji ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, lielu 

radošā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredzi; tiek aktualizēta pētnieciskā darbība. 

Katedras docētāji sistemātiski papildina savas zināšanas un paaugstina savu kompetenci 

meistarklasēs, kursos, semināros, kā arī, iepazīstoties ar citu valstu augstākā līmeņa dejas 

izglītības programmām. Docente Valda Vidzemniece ieguvusi zinātnisko doktora grādu 

zinātnes doktore (Ph. D.) mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā par promocijas darbu 

“Modernā deja Latvijā 20.gadsimta pirmajā pusē”. Docente Regīna Kaupuža ir ieguvusi 

Helēnas Tangijevas-Birznieces balvu. 

 

Tāpat kā iepriekšējā gadā Kompozīcijas katedrā strādā 6 docētāji – profesori Andris 

Vecumnieks un Selga Mence, asociētais profesors Rolands Kronlaks, docenti Jānis 

Petraškevičš un Ēriks Ešenvalds (ievēlēts 2020. gada rudenī), kā arī pieaicinātais docētājs 

Arturs Maskats. Visi docētāji ir atzīti komponisti un eksperti, savas jomas izcili 

profesionāļi un prasmīgi pedagogi, arī meistarklašu vadītāji. Neskatoties uz pandēmijas 

apstākļiem, kad vairākas partitūras nebija iespējams atskaņot, docētāju mākslinieciskā 

darbība tomēr bija pietiekoši intensīva. 

Profesore Selga Mence pārskata periodā ir radījusi 5 jaundarbus, kā arī 12 skaņdarbi 

piedzīvoja atskaņojumu dažādos koncertos Latvijā un ārzemēs. Starp tiem ir arī jaundarba 

klavieru skaņdarbu cikla Vasaras vīzijas atskaņojums Diānas Zandbergas tiešsaistes 

koncertā JVLMA zālē 24.11.2020. Cēsu Mākslas festivālā 30.07.2021. tika pirmatskaņots 

skaņdarba Sonāte – fantāzija pārlikums saksofonam un ērģelēm. 2021. gadā mūzikas 

izdevniecība Skani laidusi klajā digitālo albumu ar Seglas Mences kamermūzikas 

ierakstiem.  

Profesors Andris Vecumnieks pārskata periodā ir veicis koncertdarbību kā diriģents 

(kopskaitā 5 koncerti) un radījis 7 jaundarbus, bet trīs skaņdarbi piedzīvoja 

pirmatskaņojumu. Tostarp ir jau iepriekš sacerētā Ave Maria soprānam, altsaksofonam un 

ērģelēm, kas skanēja 09.10.2020. Rīgas Domā Ilzes Grēveles-Skaraines, Baibas Tilhenas 

un Larias Carjkovas atskaņojumā, kā arī Sonāte klarnetei un klavierēm, ko 16.05.2021. 

LNB kores zālē atsakņoja Guntis Kuzma un Agnese Egliņa. No pārskata periodā radītajiem 

skaņdarbiem tika pirmatskaņots Fabel Cinema Fantasy (FCF), ko 03.07.2021. Mazajā 

Mežotnes pilī atskaņoja Fabel trio. A.Vecumnieks regulāri piedalās Latvijas Radio 3 

Klasika raidījumos Post factum un Orfeja auss. Tāpat A. Vecumnieks 6.05.2021. piedalījās 
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Daugavpils Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais ar referātu “Jura Karlsona citātu pasaule. Zīmes.”. Docētājs 

sniedzis lekcijas LNKC organizētajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos, kā arī 

Liepājas MMDVS kursos.  

Docents Ēriks Ešenvalds 2020./2021. akadēmiskā gada laikā ir radījis 6 jaundarbus, 

no kuriem 4 ir ārzemju mūziķu pasūtinājumi. Ērika Ešenvalda skaņdarbi ir dzirdami ļoti 

bieži, detalizēts skaņdarbu atskaņojumu saraksts pieejams komponista mājaslapā 

www.eriksesenvalds.com. 2020. gadā ir laisti klajā divi komponista skaņdarbu CD, bet 

2021. gadā – 3 CD. Kā eksperts Ē.Ešenvalds piedalījies vairākos nacionāla un starptautiska 

mēroga konkursos kā žūrijas loceklis, piemēram, VI Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru 

un vokālo ansambļu konkursa “Lai skan!” žūrijā (2020. gads), “European Award for Choral 

Composers 2020/2021”, kā arī Jaunrades dziesmu konkursa “Kas mēs bijām, būsim, esam” 

(2021. gads), Latvijas Bērnu mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu kompozīcijas 

konkursa (2021. gads) un starptautiskā kompozīciju konkursa “Allmänna Sången & Anders 

Wall Composition Award 2021” Zviedrijā (2021. gads) žūrijās u.c. Ē.Ešenvalds sniedz arī 

lekcijas Latvijas un starptautiskai publikai. Pārskata periodā video lekcijas sniegtas 

Utrehtas Mākslu akadēmijā, Nīderlandē, Krievijā, Parīzē, Honkongā, Birmingemā, Čikāgā 

un citviet. 

Pieaicinātā docētāja Artura Maskata jaundarbi pārskata periodā tika atskaņoti 

vairākkārt. Tostarp ir Noktirne klavierēm, kas 13.02.2021. izskanēja Reiņa Zariņa 

tiešsaistes koncertā, mūzika īsmetrāžas mākslas filmai “Saška. Karavīra dienasgrāmata”, 

kas piedzīvoja pirmizrādi Maskavā 24.04.2021., skaņdarbs soprāna saksofonam un ērģelēm 

“Putns zilajās debesīs”, ko 07.05.2021. tiešsaistes koncertā atskaņoja Aigars Raumanis un 

Aigars Reinis, koncerts akordeonam un simfoniskajam orķestrim “… ko stāstīja vējš pār 

jūru”, kas 28.05.2021. skanēja Ksenijas Sidorovas-Arizagas, LNSO un diriģenta Andra 

Pogas vadībā. 

 

Muzikoloģijas katedrā asociētais profesors Valdis Bernhofs tika ievēlēts par 

profesoru. Kopumā katedrā ir ievēlēti 7 profesori, 1 asoc. profesors, 2 docenti, 2 lektori. 

Darba attiecības ar katedru pārtrauca viens lektors, kas ir būtiskākās docētāju sastāva 

izmaiņas. 

Muzikoloģijas katedras docētāji lielākoties saistīti ar zinātnisko darbību. Lielākā 

daļa katedras docētāju ir arī pētnieki JVLMA Zinātniski pētnieciskajā centrā.  

Profesors Mārtiņš Boiko pārskata periodā ir piedalījies JVLMA konferencē “18. -20. 

gadsimta mūzikas kultūra un sociālvēsturiskie konteksti Latvijā: jaunākie pētījumi” (22. -

23.04.2021.) un publicējis vienu rakstu JVLMA izdevumā Mūzikas akadēmijas raksti XVI. 

M.Boiko kā galvenais izpildītājs darbojies valsts pētījum programmas Kultūras kapitāls kā 

resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai apakšprojektā Mūzika Latvijā 17.–19. gadsimtā: 

radošie procesi kultūras kontekstos. Tāpat M.Boiko ir Latvijas Zinātnes padomes eksperts. 

Ar publisku lekciju piedalījies Eiropas Zinātnieku nakts tiešsaistes pasākumā 30.04.2021. 

M. Boiko šobrīd vada 3 akadēmisko doktoru darbus, kā arī 2 maģistra līmeņa darbus.  

Profesore Anda Beitāne pārskata periodā piedalījusies starptautiskā projektā 

“European Voices: Audiovisuals.  Series of the Research Center for European Multipart 

Music (EMM)” Vīnes mūzikas un atskaņotājmākslas universitātē. A.Beitāne vada vienu 

profesionālā doktora teorētiskā pētījuma izstrādi un vienu akadēmiskā maģistra darba 

izstrādi. Pārskata periodā A.Beitāne ar referātu “Intangible Cultural Heritage from the 

Perspective of the Latvian Academy of Music” piedalījusies Eiropas komisijas projekta 

Erasmus+ seminārā. A.Beitāne ir Latvijas oficiālā pārstāve starptautiskajā tradicionālās 

mūzikas padomē (ICTM), Eiropas semināra etnomuzikoloģijā (ESEM) locekle un 

starptautiskās balāžu komisijas (International Ballad Commission) locekle, kā arī Latvijas 

Nacionālā centra Nemateriālā kultūras mantojuma padomes locekle. 

http://www.eriksesenvalds.com/
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Profesore Lolita Fūrmane ir izstrādājusi koncepciju JVLMA un LNB sadarbības 

izstādei “Bēthovens. Orbītas”, kas LNB Izstāžu zālē tika atvērta 16.06.2021. Kā vadītāja 

un pētniece piedalījusies valsts pētījumu projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas 

ilgtspējīgai attīstībai” apakšprojektā “Mūzika Latvijā 17.–19.gadsimtā: radošie procesi 

kultūras kontekstos”, kā arī piedalījusies JVLMA zinātniskajā konferencē (22.–

23.04.2021.) ar referātu “Kvodlibeta piedzīvojums, jeb ko muzikologam pētīt 19. gadsimta 

pirmās puses Rīgas dziesmuspēļu un vodeviļu teātrī?”. L Fūrmane ir publicējusi rakstu 

“Jauns signāls mūzikas pasaulei – Rīgas pirmā Pilsētas teātra nošu krājums LNB fondos” 

LNB Zinātniskajos rakstos. L.Fūrmane vada vienu doktora darba izstrādi, kā arī vienu 

akadēmiskā maģistra darba izstrādi. L.Fūrmane ir saņēmusi JVLMA un LMT Gada balvu 

mācībspēkam par izcilu pedagoģisko un radošo darbu 2020. gadā.  

Profesors Valdis Bernhofs pārskata periodā kopā ar citiem līdzautoriem ir publicējis 

3 zinātniskos rakstus un piedalījies 4 zinātniskajās konferencēs. V. Bernhofs ir JVLMA 

zinātniskais vadītājs Latvijas – Lietuvas – Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta 

apstiprinātajā projektā “Brain Computer Music Interfacing For Embodied Musical 

Interaction (2019-2021)”. V. Bernhofs pārskata periodā vadīja 5 akadēmiskā doktora darbu 

izstrādi un 1 akadēmiskā maģistra darba izstrādi. V. Bernhofs vadījis arī meistarklasi 

“Kognitīvās metodes solfedžo apguvei un aktualitātes” LNKC organizētajos pedagogu 

profesionālās pilnveides kursos (22., 24.10.2020.) un “Dzirde, absolūtā dzirde un mūzikas 

uztvere no pētniecības un praktiskā viedokļa” Ventspils mūzikas vidusskolā (21.04.2021.). 

V. Bernhofs ir Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas dalībnieks.  

Profesors Jānis Kudiņš pārskata periodā ir publicējis 3 zinātniskos rakstus un 

piedalījies ar referātiem 3 starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā arī 2 konferencēs 

Latvijas mērogā, tostarp JVLMA zinātniskajā konferencē “18.–20. gadsimta mūzikas 

kultūra un sociālvēsturiskie konteksti Latvijā: jaunākie pētījumi” (22., 23.04.2021.). No 

01.10.2020 J. Kudiņš ir Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss 

Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” kontaktpersona (koordinators) JVLMA, apakšprojekta 

“Mūzikas kultūra Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados un 2. pusē: mazpētītie procesi, 

jautājumi, problēmas” zinātniskais vadītājs. J. Kudiņš ir arī Latvijas Zinātnes padomes 

starptautiskais eksperts Mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozarē, muzikoloģijas 

apakšnozarē. Kā starptautiskais eksperts piedalījies Horvātijas Zinātnes fonda projekta 

“Institutionalization of modern bourgeois musical culture in the 19th century in civil 

Croatia and Military Border” ekspertīzē (2020. gada oktobrīs). J. Kudiņš pārskata periodā 

vadījis 2 akadēmisko doktora darbu izstrādi. Lasījis arī 3 lekcijas LNKC rīkotajos pedagogu 

profesionālās pilnveides kursos. 

Asociētā profesore Baiba Jaunslaviete pārskata periodā ir publicējusi divus rakstus 

SCOPUS, WEB OF SCIENCE un EBSCO datubāzēs, tāpat piedalījusies četrās 

starptautiskās zinātniskās konferencēs. Kā galvenā izpildītāja piedalās arī Valsts pētījumu 

programmā Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai (CARD) (2020 – 2022). 

Docente Ieva Rozenbaha pārskata periodā veidojusi bukleta tekstu CD “Sirds 

dziļumā. Latviešu komponistu mūzika Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā” (2020), kā arī 

gatavojusi šķirkļus Latvijas Nacionālajai enciklopēdijai. I. Rozenbaha sniegusi 4 lekcijas 

LNKC un Ventspils Mūzikas vidusskolas organizētajos pedagogu profesionālās pilnveides 

kursos. Kā zinātniskā recenzente piedalījusies projektā “Kompetenču pieeja mācību 

saturā/Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” 

mācību jomā “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā”. 

Docente Ieva Tihovska pārskata periodā ir publicējusi rakstu žurnālā “Res 

Humanitariae” un nodaļu “Latvia” grāmatā “Roma Voices in History. A Sourcebook”. Kā 

pētniece piedalās LZP projektā “Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums 

(2021–2024)”, īstenojusi arī pēcdoktorantūras projektu “Digitālie resursi, politika un 

Latvijas mazākumtautību kultūras redzamība (2017–2021)”, ko finansēja Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds. Piedalījusies arī pētniecības projektā “RomaInterbellum. Roma 



 

41 

Civic Emancipation Between The Two World Wars (2019–2021)” Sentendrjūsas 

Universitātē, Skotijā. I. Tihvoska pārskata periodā vadīja 1 akadēmiskā doktora darba 

izstrādi. Docētāja sniegusi arī trīs publiskas lekcijas, tostarp viena no tām izskanēja LNKC 

organizētajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos (22.05.2021.). Kopā ar Z. Šmiti un 

I. Cepurnieci publicējusi grāmatu “Teiktās dziesmas. Praktiska rokasgrāmata” (izd. LNKC, 

2021). 

Lektore Zane Šmite kā tradicionālās mūzikas izpildītāja pārskata periodā veikusi 

koncertdarbību, tostarp ir V. Sniķeres jubilejas tiešsaistes solo koncerts 18.12.2020., dalība 

“Klusās mūzikas koncertā” Riņģu saiešanas namā 10.07.2021., dalība vairākos grupas 

“Iļģi” sastāva koncertos Rīgā un Ventspilī.  Z. Šmite piedalījusies H. Sīmaņa dziesmu 

plates Pa apli ierakstā (2021. gads) un kopā ar H. Sīmani sniegusi divus koncertus. Z. Šmite 

pārskata periodā kā eksperte piedalījās KKF tradicionālās kultūras nozares komisijā. 

Docētāja kā žūrijas locekle veikusi darbību arī Ēdoles tradicionālās dziedāšanas tiešsaistes 

konkursā (28.01.2021.) un Latvijas bērnu un jauniešu tradicionālās dziedāšanas konkursā 

“Dziesmu dziedu kāda bija” (29.06.2021.). Z. Šmite publicējusi arī rakstu “Balss krāsas” 

krājumā “Vietu, lietu un cilvēku stāsti. Stāstniecības tradīcijas Latvijas kultūrtelpā” 

(Izdevniecība “Latvijas Nacionālā komisija”, 2021). Docētāja vadījusi arī vairākas 

publiskas lekcijas, tostarp JVLMA ciklā “Ar tēju lasītavā, Latvijas Zinātnieku naktī, LNKC 

organizētajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos. Z. Šmite ir LNKC Folkloras 

nozares padomes eksperte kopš 2019. gada. 

Lektore Lana Burmistrova pārskata periodā atradās ilgstošākā prombūtnē. L. 

Burmistrova koordinēja projektu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās”, kā arī piedalījusies 

Latvijas – Lietuvas – Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta apstiprinātajā projektā 

“Brain Computer Music Interfacing For Embodied Musical Interaction (2019-2021)”. 

Pārējie katedras docētāji ir pieaicinātie docētāji, kuri ziņas  par sevi nav snieguši. 

 

Mūzikas tehnoloģiju katedrai tika pieaicināts jauns docētājs, maģistra studiju 

programmas absolvents Pauls Dāvis Megi. 

Docents Andris Ūze veica grupu Da Gamba un Latvian Voices koncertu apskaņošanu. 

Docētājs Ivars Ozols bija vairāku tiešraižu koncertu skaņu režisors LTV, tostarp grupas 

“Rakstu raksti”, “Iļģi” koncertos, dokumentālo filmu festivālā “ArtDocFest”. Veicis 

vairākus skaņu ierakstus, ierakstu miksēšanu un māsteringu, tostarp ir uzskaitāms Gedrius 

Nakas (albuma ieraksts), Haralda Sīmaņa (albuma ieraksts, miksēšana, māsterēšana), 

Zanna (albuma ieraksts, miksēšana, māsterēšana), grupu “Tautumeitas” (albuma ieraksts, 

miksēšana, māsterēšana) un “Rakstu Raksti” (albuma ieraksts, miksēšana, māsterēšana) 

albumi. Veicis tehnisko darbu Londonas dizaina bienālē, Cēsu mākslas festivālā. 

Docētājs Krišjānis Geidāns veidojis dzīvo skaņu grupas The Sound Poets 

koncertturnejas Klusāk koncertiem, Kārļa Kazāka izrādei Apspēlēts Latvijas Nacionālajā 

teātrī. K. Geidāns veicis mūzikas ierakstus TV raidījumam “Balss maskā”, kā arī apskaņojis 

teātra izrādi “Dance macabre” (autori Edgars Mākens, Krišs Salmanis). Docētājs veicis arī 

grupas BezPVN albuma “Bezgaleibys” pēcapstrādi.  

Docētājs Pauls Dāvis Megi pārskata periodā veidojis Jāņa Bērziņa dziesmas 

“Intervija”, dziedātājas MADARA dziesmas “Es esmu viss”, grupas “Citi zēni” albuma 

miksēšanu. 

 

Mūzikas pedagoģijas katedra 
 

Zinātniskās publikācijas un dalība konferencēs 

Zinātniskais raksts Vilde, I., Kazaka, L. Applicability of the digital learning strategy 

“Start playing the guitar!” in Solfeg.io music education app.  (Lietotnes Solfeg.io 

mācīšanās stratēģijas “Start playing the guitar!” lietderība mūzikas pedagoģiskajā procesā). 
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Publicēts 2021. gadā International Journal of Smart Education and Urban Society. Volume 

12.Issure 3, Article 6. ISSN:2574-8254. (I.Vilde) 

Zinātniskais raksts un dalība LU 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, sekcijā 

“Tradīcijas un inovācijas pirmsskolas un sākumskolas izglītībā” (12.02.2021.) ar referātu 

“Transversal skills for the implementation of competence approach during a music 

pedagogy process at primary school” (Caurviju prasmes lietpratības (kompetenču) pieejas 

īstenošanā mūzikas stundās sākumskolā), zinātniskais raksts nodots izvērtēšanā žernālam 

Web of Science. (I.Vilde) 

Zinātniskais raksts - Nora Jansone-Ratinika, Dace Medne, Ilze Dinka (2020). Child 

Rearing in the Family: Social Perspective in Latvia. In: Pedagogy and Educational Sciences 

in the Post-Soviet Baltic States, 1990–2004: Changes and Challenge. 288: 176-195. doi: 

https://doi.org/10.22364/bahp-pes.1990-2004.11 (D.Medne) 

Sagatavotas un iesniegtas četras publikācijas (D.Medne) 

2021. gada 3. februāris LU 79. Starptautiskā zinātniskā konference (79th Annual 

International Conference of the University of Latvia). Ar referātu: Universitātes studentu 

pilsoniskās kompetences konceptualizācija (Conceptualisation of University Students’ 

Civic Competence). (D.Medne) 

2021. gada 3. februāris LU 79. Starptautiskā zinātniskā konference 79th Annual 

International Conference of the University of Latvia). Ar referātu: Mentālā treniņa 

pedagoģiskais potenciāls pūtējinstrumentu mācīšanai universitātē (Pedagogical Potential 

of Mental Training in Teaching Brass Instruments at University). (D.Medne) 

 

Monogrāfija 

Skolas kora darba metodika, izdevniecība Musica Baltica, 2020 (L.Batņa) 

Darbs pie monogrāfijas Child’s musicality (A.Līduma) 

 

Kvalifikācijas celšana  

Angļu valodas apguve - Eiropas Sociālā fonda projekta “JVLMA akadēmiskā 

personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai 

īstenošanai” (Nr.8.2.2.0/18/I/001) ietvaros katedras docētāji apguva angļu valodu, 

kvalificējoties augstākam valodas prasmju līmenim. (I.Vilde, I. Nelsone, D.Medne, 

L.Batņa, E.Vītols) 

Pieredzes apmaiņa - Eiropas Sociālā fonda projekta “JVLMA akadēmiskā personāla 

stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” 

(Nr.8.2.2.0/18/I/001) ietvaros, stažēšanās Latvijas Universitātē (mentors Dr.paed., 

profesore Linda Daniela) un Daugavpils Universitātē (mentors Dr.paed.profesore Jeļena 

Davidova), 2019.gada 9.decembrs - 2020.gada 31.decembris. (I.Vilde)  

Studiju kurss - Latvijas Kultūras akadēmija. Humanitāro zinātņu bakalaura studiju 

programmas „Mākslas” Laikmetīgās dejas mākslas apakšprogramma studiju kurss 

Personības psiholoģija ECTS kredītpunkti: 1,5. Autoratlīdzības līgums Nr. 38a/doc -20. 

(D.Medne) 

Studiju kurss SDSKP000 Personības attīstība socializācijas procesā. (D.Medne)  

Rīgas Stradiņa universitāte. SAM 8.2.2. projekts “Rīgas Stradiņa universitātes 

akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana” (Nr.8.2.2.0/18/A/013) viesprofesore 

Pedagoģiskās izaugsmes centrā. Darba līgums Nr.1301/2020. (D.Medne)  

 

Mācību materiālu, tālākizglītības kursu izstrāde un vadība 

 Izstrādāta Mūzikas mācību programma un metodiskie ieteikumi mūzikas 

skolotājiem kompetenču pieejas īstenošanā mūzikas mācībās projekta Skola2030 

ietvaros (I.Vilde, I.Nelsone)  

 JVLMA Tālākizglītības nodaļa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmas Moodle programmatūras lietošanas iespējas JVLMA izstrāde. 

https://doi.org/10.22364/bahp-pes.1990-2004.11
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(D.Medne) 

 RIIMC Profesionālās kompetences pilnveides programma “Audzināšana 

bērncentrētā sabiedrībā: problēmas un risinājumi”. (D.Medne) 

 NMV RDKS Profesionālās kompetences pilnveides programma “Laudamus”, 

Ritmisko kustību nozīme skaņdarbu iestudēšanas procesā” (G.Pētersone) 

 JVLMA atvērto meistarklašu organizēšana un vadība “Mūzikas un kustību 

pedagoģijas integrācija ritmikas mācībā” vieslektore Eva Vedina-Novbrante, 

Stokholams Karaliskā augstskola (G.Pētersone, E.Vītols) 

 XIX Baltijas valstu studentu dziesmu svētku “Gaudeamus” Latvijas un 

starptautiskās programmas (skaņdarbu krājuma) sagatavošana. Musica Baltica, 

2020 (E.Vītols)  

 JVLMA profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

mūzikas/dejas/mākslas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 

„Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs” (E.Vītols)  

 Mūzikas pedagoģijas katedras 60 gadu jubilejai veltīts vebinārs “Rītdiena sākas 

vakar” (D.Medne, M.Kokare, L.Batņa, I.Nelsone, I.Vilde, G.Pētersone, E.Lūse, 

I.Arne, A.Platpers, E.Vītols) 

 Meistarklases Ventspils pilsētas mūzikas skolotājiem un Mūzikas vidusskolas 

audzēkņiem “Dziesma vairo emocijas jeb soli tuvāk Dziesmu svētkiem (E.Vītols) 

 Dalība Latvijas Nacionālais kultūras centrs organizētajos tālākizglītības kursos 

„Konstruētā domāšana radošā muzicēšanas procesā” divu akadēmisko stundu 

apjomā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas „Mūzikas 

vēstures un teorijas mācību saturs profesionālajā izglītībā” ietvaros profesionālās 

izglītības iestāžu pedagogiem.  

 

 JVLMA Interešu izglītības tiešsaistes lekciju cikls “Ar tēju lasītavā”  

- Kas ir dziedātprasme? (L.Batņa) 

- Personības pilnveide kolektīvajā muzicēšanā. (E.Vītols) 

- Ritmika Latvijā un pasaulē vakar, šodien un rīt. (G. Pētersone) 

 

Semināri un tālākizglītības kursi 

 2021. IKSD iestāde Rīgas Angļu ģimnāzija. Sagatavota asinhrona tiešsaistes lekcija, 

novadīta sinhronā nodarbība Uzticībā balstītu attiecību veidošana. Uzņēmuma 

līgums Nr. GA-21-5-lī (D.Medne) 

 Research integrity. The program takes a virtue ethics approach, fostering reflection 

on what it means to be a good researcher in current practice conditions. VIRT2UE 

the embassy of good science. (D.Medne) 

 

Pedagoģijas programmu reklamēšana 

 Neformālas publicitātes raksti Atverot mūzikas pasauli, skatpunkts: pedagoģija 

(M.Kokare) un Mūzikas skolotājs – neviltojama profesija (E.Vītols) 

 Reklāmas sižeta gatavošana TV24 (L.Batņa, E.Vītols) 

 

Deju pedagoģijas katedra 

 

Sandra Vītola: 

 2020./2021. gada sezonā dalība LNOB 7 izrādēs – baletos „Gulbju ezers”, Žizele”.  

 LU TDA „Dancis” repetitore / mākslinieciskā vadītāja palīdze, TDA „Dancis” 

sagatavots dalībai: 
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 Lauku ceļotāja rīkotajā tradicionālajā pasākumā “Atvērtās durvis lauku sētās”, 

“Ielīcas”, 22.08.2020. koncertā “Savā rokrakstā”, Rīga, VEF kultūras pils, 11.-

12.10.2020.,  

 Iestudēta oriģinālhoreogrāfija dejai “Es maza meitiņa” deju uzvedumam "Suitu 

dziesmas dejā" ar  R. Paula mūziku. 

 Novadītas lekcijas/meistarklases Klasiskās dejas pamati, tās mācīšanas metodika  

Limbažu apriņķa  deju kolektīvu vadītājiem, tiešsaistes platformā Zoom 03.03., 

10.03.2021. 

 Publicēts raksts Deju skolotāja profesija – aicinājums un izaicinājums, žurnāls 

ir.lv, 20.05.2021. (https://ir.lv/2021/05/20/deju-skolotaja-profesija-aicinajums-un-

izaicinajums/) 

 

Papildināta kvalifikācija 

 

 Profesionālās angļu valodas mācību kurss ESF projektā “JVLMA akadēmiskā 

personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai 

īstenošanai” Nr.8.2.2.0/18/I/001, JVLMA, 25.09.2019. – 13.11.2020. 

 MOODLE apmācību seminārs JVLMA docētājiem, tiešsaistes platformā Zoom, 06.-

07.01.2021.  

 Lekcija Par akadēmisko integritāti, tiešsaistes platformā Zoom, 10.02.2021.  

 Lekciju un meistarklašu cikls Mūzikas un kustību pedagoģijas integrācija ritmikas 

mācībā, tiešsaistes platformā Zoom, 22.-23.04.2021. 

 Mācību kurss Līderības un komunikāciju prasmju attīstība, tiešsaistes platformā 

Zoom, 28.-30.06.2021. 

 

Guna Ezermale: 

 Seno deju grupu „Ballare” un „Magnolia” mākslinieciskā vadītāja, sagatavojusi 

kolektīvus dalībai: 

 uzvedumā par godu filmas “Vella kalpi” jubilejai, Zlēku dzirnavas, 12.09.2020., 

 koncertā Liepas kultūras namā „No valša līdz čarlstonam” 20.09.2020.,  

 Jaunpiebalgas Miķeļtirgū 26.09.2020. 

 Izveidots Mihaela dienas uzvedums, Ādažu Brīvā Valdorfskola, 02.10.2020.  

 horeogrāfa asistente, galma etiķetes konsultante starptautiskās  komandas 

GE/LV/LT veidotā televīzijas filmā “Sisi - Austrijas ķeizariene”. 

 Izveidota horeogrāfija un skatuves kustību režija Sartori operai “Orfejs”.  

 Dalība VI Starptautiskajā Senās mūzikas festivālā “Vivat Curlandia!” Latvijā.  

 Novadīta ritmikas lekcija/meistarklase Pierīgas deju kolektīvu virsvadītājiem un 

vadītājiem, Salaspils, k./n. Rīgava, 10.10.2020., 

 Cittautu deju meistarklase TDA Diždancis, Bērze, 11.10.2020. 

 Meistarklase klasiskajā dejā Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas skolēniem, 

tiešsaistes platformā Zoom, 04.12.2020. 

Papildināta kvalifikācija 

 Eiropas sociālā fonda projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana 

jaunveidojamo pedagoģijas programmu kvalitatīvai īstenošanai” ietvaros, 

stažējusies Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas universitātē. 
 
Ginta Pētersone: 

 Babītes kora „Atskaņa” diriģente, mākslinieciskā vadītāja, koris sagatavots dalībai:  

 koncertā Lielvārdes ev. Lut .baznīcā, 3.10.2020.,  

 Babītes novada Sīpolsvētkos 23.08.2020. 

 Pedagoģe PIKC NVM EDMS, veidots scenārijs un horeogrāfija Ziemassvētku 

https://ir.lv/2021/05/20/deju-skolotaja-profesija-aicinajums-un-izaicinajums/
https://ir.lv/2021/05/20/deju-skolotaja-profesija-aicinajums-un-izaicinajums/
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izrādei „Reiz dzīvoja sapņi…” 

 Dalība Radio Klasika Latvijas Radio 3 raidījumā Ritmika un idejas. E.Žakam-

Dalkrozam jubilejā (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/vakara-

autorprogramma/ritmika-un-idejas.-emilam-zakam-dalkrozam-skaista-

jubileja.a131911/ ), 06.07.2020. 

 Organizēta Stokholmas karaliskās mūzikas augstskolas lektores Evas Nivbrantes 

Vedinas vieslekcijas Mūzikas un kustību pedagoģijas integrācija ritmikas mācībā, 

tiešsaistes platformā Zoom, 22.-23.04.2021.  

 Vadīts vebinārs ciklā Ar tēju lasītavā, lekcija ar praktiskiem piemēriem Ritmika 

Latvijā un pasaulē vakar, šodien un rīt, 30.04.2021. 

 Vadīta meistarklase Ritmiski vingrinājumi kā palīgs bērna balss atraisīšanā. Mazas 

dziesmiņas ar kustībām PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (A) meistarklasēs Laudamus 

2020 Prasmē balstīts dziedātprieks!  6.10.2020.  

 Meistarklases tālākizglītības kursos Tradicionālajā dejā, 27.-28.08.2020.  

 

Papildināta kvalifikācija 

 Profesionālās angļu valodas mācību kurss ESF projektā “JVLMA akadēmiskā 

personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai 

īstenošanai” Nr.8.2.2.0/18/I/001, JVLMA, 25.09.2019.–13.11.2020. 

 Lekciju un meistarklašu cikls Mūzikas un kustību pedagoģijas integrācija ritmikas 

mācībā, tiešsaistes platformā Zoom, 22.-23.04.2021. 

 

Alda Skrastiņa: 

 Apbalvota ar Latvijas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju, radošu 

ieguldījumu latviešu skatuviskās dejas mākslā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas 

saglabāšanā un nozīmīgu devumu pedagoģiskajā darbā, sveicot dzīves 50 gadu 

jubilejā. 19.12.2020. 

 VISC Tautas deju ekspertu komisijas locekle, izveidoti un VISC nodoti publicēšanai 

metodiskie ieteikumi latviešu tautas skatuviskās tautas dejas interešu izglītības 

programmas veidošanai un īstenošanai. 

 BJDK „Vēja zirdziņš” mākslinieciskā vadītāja, BJDK „Vēja zirdziņš” sagatavots:  

 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta “Saule 

vija zelta rotu” fināla video klipa “Svinēt sauli” visu vecuma grupu horeogrāfiskā 

materiāla ierakstam Zoom digitālajā platformā, 19.05.2021. 

 dejas video „Vēja zirdziņa pavasaris” izveide un publicēšana sociālo tīklu 

platformās, 02.04.2021.,  

 dejas video „Dzimšanas diena” izveide un publicēšana sociālo tīklu platformās, 

29.05.2021.,  

 BJDK „Vēja zirdziņš” 28.dzimšanas dienas video koncerts „Mēs varam”, 

14.10.2020., 

 BJDK “Vēja zirdziņš” dalība brīvdabas koncertā rudens gadatirgū „Miķeļdienu 

gaidot”, Jelgava, 26.09.2020.,  

 ražas svētku koncertā brīvdabas estrādē Jelgavas novada ZS „Līči”, 26.09.2020., 

 ielu koncertos Jelgavas pilsētas svētkos, 29.05.2021. 

 

Papildināta kvalifikācija 

 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma Improvizācijas 

teātra pamatnostādnes. Teātra sports, VISC, 13.08.2020. 

 Pedagogu profesionālā kompetences pilnveides programma Teātra māksla – 

praktiskas metodes, Svēte, 18.08.2020. 

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/vakara-autorprogramma/ritmika-un-idejas.-emilam-zakam-dalkrozam-skaista-jubileja.a131911/
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/vakara-autorprogramma/ritmika-un-idejas.-emilam-zakam-dalkrozam-skaista-jubileja.a131911/
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/vakara-autorprogramma/ritmika-un-idejas.-emilam-zakam-dalkrozam-skaista-jubileja.a131911/
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 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Pedagoģiskā procesa 

plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, Jelgavas 

pamatskola „Valdeka” – attīstības centrs, 19.08.2020. 

 Pedagogu profesionālā kompetences pilnveides programma Mācību un 

audzināšanas procesa vienotība lietpratības pieejas īstenošanā,  Mūžizglītības un 

kultūras institūta „Vitae” Pieaugušo neformālā izglītības iestāde „Rolanda Ozola 

Neformālās izglītības centrs”, 09.12.2020. 

 Seminārs Dejas pasniegšanas metodika un aktualitātes koprepertuāra iestudēšanā , 

VISC, 02.02.2021. 

 Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kurss Mācību priekšmets teātra 

māksla. Mācību metodes darbam attālināti, nodrošinot skolēnam prasmju un 

zināšanu apguvi, Biedrība „Teātris un izglītība”, 08.02.2021. 

 Seminārs Izaicinājumi un iespējas mūsdienu deju nodarbību organizēšanā 

attālināto mācību laikā, VISC, 16.02.2021. 

 Seminārs Dejas mācīšanas metodika un aktualitātes koprepretuāra iestudēšanā,  

VISC, 01.03.2021., 13.04.2021. 

 Seminārs Mācību stundu veidošana teātra mākslā 1.-9. klasei, ZRKAC, 23.03.2021. 

 

Ramona Galkina: 

 Horeogrāfu asociācijas biedre. 

 Dalība sesijās Skandināvijas un Baltijas valstu dejas profesionāļu sadarbības tīklā 

„BET” – Body Experience Time through 45+dancers (2020-2024), Zoom sesijas: 

24.11., 13.-14.12.2020., 24.-29.03., 20.05.2021., rezidences: 30.05.-05.06.2021. 
Jūrmala, 25.06.-01.07.2021., Tampere (Somija). 

 Viena no idejas un koncepta autoriem un dejotāja 40 profesionālu dejas mākslinieku 

solo maratona projektam „819 minūtes dejas”, Rīgas svētki, Rīga, pie LNB. 

16.08.2020. 

 Dejotāja izrādē „REVERA” (hor. O. Žitluhina), Rīga, LNB, 01.11.2020., 

 izrādē „Zūdības dejas” (hor. O. Žitluhina)., Rīga, Digital Art House, 31.08.2020., 

 dejotāja un solo materiāla autore reklāmas videoklipam „Spice”, Rīga, 15.09.2020.,  

 izpildītājmāksliniece projektā „Lietisķo pierādījumu muzejs” (autori J. Jacuka, L. 

Stašāne), Homo Novus festivāls, Rīga, 09.-10.09.2020. 

 Novadīta lekcija / seminārs Laikmetīgās dejas horeogrāfs dramatiskajā teātrī, Rīga, 

LKA festivāls Patriarha rudens, 28.09.2020. 

 Viena no organizatorēm Starptautiskajam laikmetīgās dejas festivālam “Laiks 

dejot”, 18.-22.06.2021. 

 

Una Rēķe: 

 Sertificēta deju un kustību terapeite. 

 Latvijas Deju un kustību terapeitu asociācijas (LDKTA) dalībniece.  

 Latvijas Māķslu terapeitu apvienību asociācijas (LMTAA) dalībniece. 

 Latvijas Mākslu Terapijas Asociāciju Apvienības Ētikas komisijas locekle.  
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4. Pārskats par 2020./2021. studiju gada noslēgumu un uzņemšanu 

2021./2022. akadēmiskajam gadam  
 

4.1.Valsts pārbaudījumu un gala pārbaudījumu komisiju darbs . 

 

Studiju daļas vadītāja informē, ka 2020./2021.akadēmiskajā gadā JVLMA tika pirmo 

reizi ieviests darbībā Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu 

komisijām profesionālajās bakalaura un profesionālajās maģistra studiju programmās, 

pieņemts Senāta sēdē 2020. gada 27. maijā, protokols nr.2. Pavisam kopā tika izveidotas 

deviņas Valsts pārbaudījumu komisijas: Kompozīcija, Skaņu režija, Instrumentālā, vokālā 

mūzika un horeogrāfija, Mūzikas vēsture, teorija, žurnālistika un etnomuzikoloģija, 

Diriģēšana bakalaura studiju programmām, Horeogrāfija, instrumentālā un vokālā mūzika, 

diriģēšana maģistra studiju programmās, Akadēmiskā maģistra studiju programmā, 

profesionālie bakalauri instrumenta spēles skolotāji un instrumenta spēles skolotāji 

maģistra studiju programmā un Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs bakalaura 

programmā kopā ar profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu Mūzika 

un izglītība. Valsts pārbaudījumu komisijās kopā bija 174 valsts pārbaudījumu komisiju 

locekļi.  

Studiju daļas vadītāja uzskata, ka vislielākais izaicinājums bija ieviest praksē, ka 

valsts pārbaudījumu komisijās tika piesaistīti darba devēju pārstāvji, ne tāpēc, ka komisijas 

locekļi bija nesaistīti ar akadēmiju, bet gan tādēļ, ka tas uzlika lielu papildu slodzi komisiju 

izmaiņu administrēšanas procesā gan studiju direkcijā, gan personāldaļā, kura veica 

aprēķinus par darba samaksu. Jo komisija bija izveidota lielāka, lai aptvertu lielāku studiju 

virzienu un programmu klāstu saliekot visu vienā rīkojumā, kā to izvēlējās Izpildītājmākslu 

nodaļas vadītājs, kurš bija izveidojis vienotu komisiju bakalaura studiju līmenim ar 53 

komisijas locekļiem, jo šis process kļuva smagnējāks un rīkojumam bija nepieciešami 10 

precizējumi. Nolikumā nav līdz galam atrunāts, kā visa komisija pieņem lēmumus, kurš 

komisijas loceklis piedalās konkrētā valsts pārbaudījumā un vērtē studentus, vai šī 

komisijas locekļu izvēle ir jāprotokolē, un kurš šo procesu uzrauga, kurš protokolē un 

koriģē un piefiksē visas izmaiņas visos līmeņos. Izpildot nolikumā prasību, ka visai valsts 

pārbaudījumu komisijai ir jāpieņem lēmums par studentu profesionālā grāda un 

kvalifikācijas piešķiršanu, praksē izpildīt bija neiespējami, jo arī savlaicīgi apziņojot 

komisijas locekļus un informējot, ka konkrētā datumā un laikā notiks sēdes, nevienā no 

komisijas beigu sēdēm netika savāks kvorums, trūkstošās balsis tika savāktas elektroniski.  

Lai nākamgad situāciju uzlabotu, studijas daļas vadītājas priekšlikums ir, ka 

akadēmija uzrunā piecus līdz septiņu valsts pārbaudījumu komisiju priekšsēdētājus – darba 

devēju pārstāvjus, kuri ir līdz atbildīgi kopā ar nodaļu vadītājiem un katedru klašu 

vadītājiem par visām apakškomisijām un ka darba devēju pārstāvji nav tikai formāli 

priekšsēdētāji uz papīra, bet veic arī savas funkcijas kā komisijas priekšsēdētāji, var 

komentēt studentu sekmes un studentu iespējas darba tirgū. Pieredze sasaucot komisijas 

locekļus uz gala lēmuma pieņemšanas sēdi rāda, ka bija arī tādi komisijas priekšsēdētāji, 

kuri nepieslēdzās. Komisijām nevajadzētu būt lielākām par 10 – 15 komisijas locekļiem, 

lai veidojas pārskatāmāks administratīvais process, ir līdz pēdējam lēmumam jābūt 

iesaistītam ne tikai valsts pārbaudījumu komisijas sekretāram, kurš patiesībā formāli 

apkopo datus un izsludina pēdējos sēdi, bet arī nodaļu vadītājiem būtu jābūt klāt esošiem 

šajās sēdēs un jāziņo par studentiem. Vismaz komisiju priekšsēdētājiem līgumos ir jābūt 

iestrādātai prasībai, ka viņu pienākums ir piedalīties gala lēmuma pieņemšanas procesā par 

studentu grādu un kvalifikāciju piešķiršanu, lai tas būtu leģitīmi. 
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Šajā akadēmiskajā gadā tika īstenots jauns ar grozījumiem apstiprināts Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu 

komisijām profesionālajās bakalaura un profesionālajās maģistra studiju programmās. 

Jaunais nolikums paredz virkni izmaiņas Valsts pārbaudīju komisijas sastāvā  

Profesionālo bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā iegūst 12 studējošie - Studiju 

programmā Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs – 6 absolventi, studiju programmā 

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs – 6 absolventi.  Saskaņā ar JVLMA Senātā 

apstiprināto nolikumu par valsts pārbaudījumiem, darbu veica autonoma valsts 

pārbaudījumu komisija. Tika stiprināta sadarbība ar darba devējiem (Vecumnieku Mūzikas 

skolas direktore Iveta Lavrinoviča, Rīgas 6. vidusskolas direktora vietniece mācību jomā 

“Mūzika” Inta Godiņa, NMV Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks), 

nevalstiskajām organizācijām (Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju 

asociācijas valdes priekšsēdētāja Rūta Kanteruka), sadarbības augstskolām (Latvijas 

Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne profesore Linda 

Daniela). Informācijas sagatavošanas brīdi ir saplānota iestājpārbaudījumu norise un saturs. 

Pēc potenciālo reflektantu dalības konsultācijas un atklātajos forumos, prognozējams 

konkurss pedagoģijas programmu reflektantiem uz valsts budžeta studijām. Deju un 

ritmikas skolotājiem Valsts un gala pārbaudījumi nenotiek, jo  nav 4. kursā studējošo. 

Aprobējot jauno nolikumu, tika secināts, ka jāveic uzlabojumi nolikuma saturā un 

jāizveido procedūra, kā kvalitatīvi īstenot nolikumā paredzētās izmaiņas un jāapraksta 

īstenošanas darbības soļi iesaistītajām struktūrvienībām.  

 

Vokālajā katedrā ļoti veiksmīgi izdevies nokomplektēt diplomeksāmenu (DE) 

komisijas. Vērtīgi, ka komisija sniedza studentiem atgriezenisko saiti, izskaidrojot sīkāk 

vērtējumu, kas noteikti deva iedvesmu tālākajai profesionālajai attīstībai.  

 

Vispārējo klavieru katedras studiju kurss “Vispārējā klavierspēle” netiek noslēgts 

ar valsts pārbaudījumu. Iestājeksāmeni jākārto reflektantiem, kas stājas uz profesionālo 

bakalaura studiju programmu Diriģēšana (kora diriģēšana) un Orķestra diriģēšana 

(simfoniskā orķestra diriģēšana), uz Skaņu režiju un pedagoģisko programmu VIMS.  

 

Klavieru katedras valsts pārbaudījumu komisiju darbs bijis optimāls, viesojies 

Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas pārstāvis Lembit Orgse, nodrošinot objektīvu 

vērtējumu un skatu no malas.  

 

Stīgu instrumentu katedrā Valsts pārbaudījumu komisijās tika pieaicināti JVLMA 

profesors A. Vecumnieks un Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas profesore Rūta 

Lipinaitīte (vijole). Darbs norisinājās konstruktīvi, studējošie un katedras docētāji tika 

uzaicināti uz individuālām metodiskām pārrunām ar komisiju. 

 

Orķestra diriģēšanas katedras absolventiem šajā studiju gadā bija iespēja kārtot 

valsts pārbaudījumus (VP) un gala pārbaudījumus (GP) ar profesionāliem kolektīviem – 

Liepājas SO, BSŠ PO, PO Rīga, par DE priekšsēdētājiem uzaicinot šo kolektīvu vadītājus 

U. Lipski un V. Butānu. VP komisiju priekšsēdētāji un komisiju locekļi darbojās augstā 

profesionālā līmenī. 

 

Kora diriģēšanas katedrā veiksmīgi un sekmīgi nokārtoti Valsts pārbaudījumi. 

Komisiju darbs vērtējams kā profesionāls un pozitīvs. 

 

Akordeona klasē valsts pārbaudījumus kārtoja viens students (L. Stankēviča 

maģistrs, ped.) Komisijas sastāvs – Kaspars Gulbis, prof. Juris Kalnciems, lekt. A. Noviks. 



 

49 

Ērģeļu klases studenti un maģistranti sekmīgi nokārtojuši 1. un 2. pusgada 

pārbaudījumus ērģeļspēlē ar vērtējumiem „teicami” vai „ļoti labi”, bet Valsts pārbaudījumā 

– ar vērtējumiem „izcili”. Ērģeļu klases Valsts pārbaudījumu komisijas darbā 2021. gada 

maijā piedalījušies neatkarīgi vērtētāji – Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs 

profesors Guntars Prānis, ērģelniece un komponiste Ligita Sneibe un docente Kristīne 

Adamaite. 

 

Kokles un ģitāras klases akadēmiskā gada noslēgums un valsts pārbaudījumu 

process kopumā bijis ļoti pozitīvs, komisijas locekļi studentiem un pasniedzējiem pauda 

profesionāli pamatotus viedokļus un vērtējumus par konkrēto eksāmena programmu.  

 

Horeogrāfijas katedras valsts pārbaudījumu komisija atzinīgi novērtējusi studentu 

izstrādātos diplomdarbus un 3 studentiem ieteikusi iesniegt savus darbus Dejas balvas 

2020-2021 žūrijai. 

 

Kompozīcijas katedrā valsts pārbaudījumi Kompozīcija un Instrumentācija gan 

bakalaura, gan maģistra programmā noritēja sekmīgi, kaut arī tiem bija jānotiek attālināti 

un pandēmijas dēļ ne visi jaundarbi varēja tikt demonstrēti atskaņojumā. Komisijā strādāja 

pieaicinātie komponisti Mārtiņš Viļums /Lietuva/, Andris Dzenītis, Juris Karlsons, 

akadēmijas profesori Viesturs Gailis, Andris Vecumnieks, Rolands Kronlaks, Selga Mence, 

docents Ēriks Ešenvalds.  

 

Mūzikas tehnoloģiju katedra valsts pārbaudījumus bakalaura un maģistra līmeņa 

programmām organizēja klātienē. Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā tika aicināts 

skaņu režisors Normunds Slava, viesprofesors Kristofs Šulcs (Igaunija), JVLMA 

pieaicinātie docētāji, skaņu režisori Gustavs Ērenpreiss, Krišjānis Geidāns, Andris Ūze, 

Artūrs Pērkons.  

 

Muzikoloģijas katedra valsts pārbaudījumus bakalaura un maģistra līmeņa 

studējošajiem organizēja attālināti, izmantojot tiešsaistes iespējas. Valsts pārbaudījumu un 

gala pārbaudījumu komisijās tika pieaicināta Lauma Mellēna-Bartkeviča, etnomuzikoloģe 

Gita Lancere, mūzikas terapeite Ineta Heinsberga, JVLMA Muzikoloģijas katedras 

profesori Mārtiņš Boiko, Jānis Kudiņš, Anda Beitāne, Lolita Fūrmane, asoc. profesore 

Baiba Jaunslaviete, docente Ieva Tihovska, Ieva Rozenbaha, lektore Zane Šmite.  

Kopumā valsts pārbaudījumu norise vērtējama kā daļēji pieņemama. Tiešsaistes 

iespējas nodrošina visas nepieciešamās funkcijas bakalaura un maģistra darbu 

aizstāvēšanai. Savukārt tādam valsts pārbaudījumam kā Mūzikas vēsture un teorija, kurā 

tiek ieturēts kolokvija princips, attālinātā norise nav piemērota, jo kolokvija pamatā ir 

studenta atbilde uz izlozētās biļetes jautājumu. Šāds valsts pārbaudījums notiek arī citās 

JVLMA bakalaura līmeņa programmās. Ņemot vērā, ka Muzikoloģijas katedra nodrošina 

šī valsts pārbaudījuma norisi, pēc kopīgām sarunām ar komisijām radās ierosmes vai nu 

īstenot šo valsts pārbaudījumu kā diskusiju attālināti, vai arī turpmāk pārbaudījumu noturēt 

klātienē. Pretējā gadījumā mēdz rasties priekšstats, ka studenti lasa iepriekš sagatavotu 

tekstu. Šāda valsts pārbaudījuma norise nešķiet produktīva. 

Ņemot vērā, ka 2020. gada maijā JVLMA Senāts apstiprināja jaunu nolikumu par 

valsts pārbaudījumu norisi, bet netika izstrādāta konkrēta procesualitāte, aizvadītais gads 

radīja sarežģījumus valsts pārbaudījumu komisiju organizēšanā. Pirmkārt, valsts 

pārbaudījumu komisiju sastāvs mainījās Covid-19 radīto seku dēļ valstī. Otrkārt, nebija 

izstrādāta skaidra valsts pārbaudījumu komisijas locekļu pieaicināšanas un samaksas 

kārtība. 
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4.2. Uzņemšanas process. 

Sākot arī šī gada 10.martu JVLMA uzsāka forumu ciklu, lai potenciālos studēt 

gribētājus iepazīstinātu ar studijām akadēmijā. Pa visam kopskaitā tika saorganizēti 7 

dažādi forumi, no kuriem ZOOM platformā visvairāk apmeklētais bija pirmais forums, kurā 

dalību ņēma JVLMA rektors kopā ar prorektoriem. 10.marta forumu attālināti vēroja 120 

interesenti. Līdzīgu statistiku jāmin par Mākslu pedagoģijas forumu, kuru kopskaitā vēroja 

un piedalījās 108 dalībnieki, vēl studentiem bija iespēja piedalīties Kompozīcijas katedras, 

Kora diriģēšana, Taustiņu instrumentu spēles, studiju virziena Mūzikas vēsture, teorija un 

žurnālistika un etnomuzikoloģija un Džeza katedras forumos. Jāņem vērā, ka potenciālo 

studentu piesaistē un forumu reklamēšanai pirmo reizi tika izmantota platforma E-klase un 

veicot statistikas datu uzskaiti, tika secināts, ka tas 100% attaisnojās, jo uz pirmo forumu 

caur E-klasi pieteicās 44% no visiem dalībniekiem, jo tieši tur bija pamanīta informācija. 

Laika posmā no 26. līdz 30.aprīlim akadēmija organizēja Atvērto durvju dienu lekcijas pie 

JVLMA docētājiem. Kopumā no akadēmijas puses bija piedāvāts apmeklēt ZOOM 

platformā 43 dažādas lekcijas un vidējais apmeklētāju skaits vienā lekcijā bija 5 dalībnieki. 

Potenciālajiem studentiem akadēmija nodrošināja arī konsultācijas pie docētājiem šī gada 

15.maijā, gan arī attālināti un nedēļu pirms papildprasību un iestājpārbaudījumiem 

profesionālajās bakalauru studiju programmās norisinājās attālinātā konsultācija teorētisko 

(solfedžo, harmonija un forma) priekšmetu pārbaudījumam. 

Jauno potenciālo studentu informēšana ir bijusi veiksmīga, neskatoties uz 

ierobežojumiem valstī un to, ka interesentiem nebija iespēja ierasties personīgi JVLMA. 

Jāuzslavē docētāju, katedru un klašu vadītāju atsaucība un sadarbība, kā arī dalība visos 

iepriekšminētos pasākumos. 

Nākamajā gadā noteikti skatoties no situācijas ir jāturpina labā prakse un jāreklamē 

JVLMA pasākumi E-platformās, kuras vidusskolas absolventi apmeklē un atrod viņiem 

mērķētu aktuālo informāciju par augstskolām un studiju iespējām Latvijā, iespēju robežās 

ļoti svarīga būtu klātesamība pasākumos, kuri norisinās Latvijas mūzikas un mākslas skolās, 

ļoti svarīga ir sadarbība ar Mūzikas vidusskolām, kuru absolventi nākotnē kļūst par JVLMA 

studentiem. 

Uzņemšanas process uz 2021./2022. akadēmisko gadu sekmīgi noritējis visās virziena 

“Māksla” studiju programmās. Tikušas ievērotas visas valsts likumdošanā noteiktās 

epidemioloģiskās prasības, reflektantu pieteikumu reģistrāciju veicot attālināti organizētas 

rindas kārtībā un tikai uzrādot atbilstošus COVID testus, klātienes iestājpārbaudījumiem 

un papildu prasību pārbaudēm testējot gan eksāmenu komisiju locekļus, gan reflektantus, 

kā arī grupu iestājpārbaudījumus un papildu prasību pārbaudes realizējot attā lināti, 

izstrādājot īpaši pielāgotas formas, veicot reflektantu konsultēšanu par šīm formām pirms 

pārbaudījumu norises, un nodrošinot reflektantiem tehnisko atbalstu attālināto 

pārbaudījumu norises laikā.  

Uzņemšanas procesam pieejamās budžeta vietas JVLMA tikušas aizpildītas, ņemot 

vērā reflektantu sniegumu pārbaudījumos, pieprasījumu pēc speciālistiem valstī, kā arī 

pieteikumu specifiku un skaitu katrā attiecīgajā programmā, apakšprogrammā, 

specializācijā un profilā. 

Pēc uzņemšanas rezultātu paziņošanas ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu uz 

valsts budžeta finansētām vietām, JVLMA noteiktajos termiņos tikuši slēgti studiju līgumi, 

individuāli sazinoties ar tiem reflektantiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ nav varējuši 

ierasties uz studiju līgumu slēgšanu noteiktajā laika periodā, un visos gadījumos rodot 

visām pusēm izdevīgu risinājumu līgumu slēgšanas termiņiem. Topošie studējošie tikuši 

informēti par studiju līgumu elektroniskas kopijas pieejamību viņu individuālajos Latvijas 
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Akadēmiskās izglītības sistēmas (LAIS) profilos, kā arī aicināti īpaši izveidotā tiešsaistes 

pieteikuma formā veikt individuālo studiju kursu docētāju izvēli uz attiecīgā līmeņa studiju 

periodu (2 vai 4 gadiem), nepieciešamības gadījumā konsultējot jautājumos par 

individuālajiem studiju kursiem katrā attiecīgajā studiju plānā, šo kursu būtību un 

īpatnībām. Savukārt maģistra līmeņa studējošie tikuši aicināti tiešsaistē norādīt C daļas 

brīvās izvēles studiju kursu izvēli līdz 15. augustam. 

Uzņemšanas periodā tikusi veikta reflektantu aptauja, kuras rezultātu apkopojumu 

plānots analizēt 2021./2022. akadēmiskā gada sākumā un apkopot līdz novembra mēnesim 

ar mērķi tos izmantot 2022./2023. akadēmiskā gada uzņemšanas noteikumu un satura 

rediģēšanā un nākamā gada uzņemšanas procesu uzlabošanā JVLMA.  

Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports profesionālās bakalaura studiju 

programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs un pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programma Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās 

ievirzes un interešu izglītības skolotājs ar apakšprogrammām tika veikta pirmā uzņemšana. 

Pirmo reizi tika iekļauts skolotāju profesionālās atbilstības kolokvijs, kurā tika 

noskaidrotas reflektantu domas par skolotāja profesionālajām kompetencēm radošā, 

individuālā diskusijas formā. Pārējie iestājpārbaudījumi norisinājās pēc Senātā 

apstiprinātām iestājpārbaudījumu prasībām.  

 

4.3. Uzņemšanas rezultāti. 

 

Sudiju programmas un apakšprogrammas  
Studentu 

skaits 

Akadēmiskā doktora 1 

Muzikoloģija 1 

Akadēmiskā maģistra 2 

Mūzika 2 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 5 

Deju skolotājs 3 

Mākslas skolotājs 1 

Mūzikas skolotājs 1 

Profesionālā bakalaura 105 

Akadēmiskā dziedāšana 5 

Džeza mūzika 7 

Džeza vokāls 3 

Etnomuzikoloģija 2 

Horeogrāfija 5 

Kompozīcija 2 

Kora diriģēšana 4 

Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika 2 

Pūšaminstrumentu spēle 12 

Pūtēju orķestra diriģēšana 1 

Senā mūzika [vokālā] 2 

Simfoniskā orķestra diriģēšana 2 

Sitaminstrumentu spēle 1 

Skaņu režija 4 

Skolotājs dejā un kultūras studijās 6 

Skolotājs mākslā un kultūras studijās 1 

Skolotājs mūzikā un kultūras studijās [PI Akadēmiskās dziedāšanas 

skolotājs] 1 

Skolotājs mūzikā un kultūras studijās [PI DR] 3 
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Skolotājs mūzikā un kultūras studijās [PI Instrumenta spēles 

skolotājs] 9 

Skolotājs mūzikā un kultūras studijās [PI Mūzikas teorijas un 

literatūras skolotājs] 1 

Skolotājs mūzikā un kultūras studijās/ Vispārējās izglītības mūzikas 

skolotājs [VIMS] 7 

Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās 3 

Stīgu instrumentu spēle 13 

Taustiņinstrumentu spēle 8 

Vēsturisko instrumentu spēle 1 

Profesionālā doktora 3 

Mūzika un skatuves māksla 3 

Profesionālā maģistra 33 

Horeogrāfija 1 

Mūzika [Diriģēšana] 4 

Mūzika [Instrumentālā mūzika/ kameransamblis] 2 

Mūzika [Instrumentālā mūzika/ pūšaminstrumenti] 3 

Mūzika [Instrumentālā mūzika/ senā mūzika] 1 

Mūzika [Instrumentālā mūzika/ stīgu instrumenti] 6 

Mūzika [Instrumentālā mūzika/ taustiņinstrumenti] 1 

Mūzika [Kompozīcija] 1 

Mūzika [Mūzika un izglītība] 4 

Mūzika [Skaņu režija] 1 

Mūzika [Vokālā mūzika] 9 

KOPĀ 149 

Šī gada 30. un 31.augustā ir izsludināta dokumentu pieņemšana papilduzņemšanai 

profesionālā un akadēmiskā maģistra studiju programmās (budžeta vietas), kā arī 

profesionālā bakalaura studiju programmā Skolotājs mākslā un kultūras studijās (budžeta 

vietas un pārējās profesionālajās bakalaura studiju programmās (par personīgajiem 

līdzekļiem).  
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5. Pārskats par iekšējās kvalitātes nodrošināšanu  
 

 JVLMA ir kvalitātes pilnveides procesā, ko nodrošina gan ārpakalpojuma sniedzēji 

SIA CSE COE (Eiropas Sociālā fonda projekta „Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr.8.2.3.0/18/A/013 ietvaros), gan JVLMA Iekšējā 

audita komisija, kuras sastāvā arī ir notikušas izmaiņas tieši senāta izvirzīto pārstāvju vidū. 

Iekšējā audita komisija, noslēdzot pārskata periodu, darbojas šādā sastāvā: asoc.prof. 

J.Puriņš, docents E.Vītols studējošais G.Poplavskis, Finanšu daļas vadītāja V.Daudiša, 

Maksas studiju nodaļas vadītāja I.Baltābola, juriste I.Kalniņa. 

Lai nodrošinātu dažādu personāla pārstāvju grupu intereses un iespēju piedalīties un paust 

savu viedokli ar kvalitātes pilnveidi saistītajos procesos, ir iesaistīti divi akadēmiskā 

personāla pārstāvji (kurus izvirzījis JVLMA Senāts), turklāt abi šie pārstāvji ir ne tikai 

docētāji bet ar pieredzi akadēmisko struktūrvienību darba organizēšanā, kā arī ir iekļauts 

viens studējošo pārstāvis (kuru izvirzīja JVLMA Studējošo pašpārvalde). 

Ekspertu iesaiste ir iedalāma galvenokārt trijos darbības veidos:  

1. Praktiska iekšējo auditu veikšana, lai konstatētu un no cita redzespunkta paraudzītos 

uz JVLMA darbību; 

2. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveides pasākumu saskaņošana un ieteikumu 

formulēšana, tostarp: 

a. Vienošanās par iekšējo auditu tematiku; 

b. Iesaiste Iekšējo auditu darba programmas, mērķu un uzdevumu, kā arī 

tvēruma noteikšanā (ne tikai attiecībā uz saviem auditiem, bet arī uz pārējo 

komisijas locekļu auditiem). 

3. Ārpakalpojumu sniedzēju (SIA CSE COE) nodevumu saskaņošana, ieteikumu un 

priekšlikumu sniegšana, tieši raugoties no tās personāla grupas interesēm, kuru 

pārstāv attiecīgais eksperts, tostarp: 

a. Kvalitātes politikas projekta saskaņošana; 

b. Kvalitātes vadības rokasgrāmatas atsevišķu sadaļu saskaņošana (piemēram, 

ESG principu piemērošanas rokasgrāmatas sadaļas saskaņošana, procesa 

pases struktūras saskaņošana, izvēlēto procesu saraksta saskaņošana, 

uzzīmēto procesa zīmējumu saskaņošana). 

 

Rezultāti: 

Ir izstrādāta un 2020.gada rudenī Senātā apstiprināta jauna JVLMA Kvalitātes politika;  

Ir uzsākts darbs pie JVLMA Kvalitātes vadības rokasgrāmatas izstrādes; 

Ir uzsākta 27 JVLMA procesu aprakstu veidošana. 

 

Pārskata periodā ir uzsākti un veikti šādi iekšējie auditi, lai konstatētu un no cita 

redzespunkta paraudzītos uz JVLMA darbību: 
  Edgars Vītols 

(docētājs) 

Guntars 

Poplavskis 

(studējošais) 

Jānis Puriņš 

(docētājs) 

Ieva Kalniņa 

(vispārējā 

personāla 

pārstāvis) 

2021. 

janv - 

2021. jūn 

Audits 

“Studējošo, 

absolventu un 

darba devēju 

aptaujas anketu 

rezultātu 

analizēšana un 

veiktās darbības 

situācijas 

uzlabošanai” 

Saskaņoja darba 

programmu; 

Saskaņoja audita 

ziņojuma 

rezultātu; sniedza 

ieteikumus, 

priekšlikumus 

audita norisei 

Veica auditu, 

tostarp, 

sagatavoja audita 

programmu veica 

intervijas ar 

studiju 

programmu 

direktoriem, veica 

dokumentācijas 

izpēti un 

Saskaņoja darba 

programmu; 

Saskaņoja audita 

ziņojuma 

rezultātu; 

sniedza 

ieteikumus, 

priekšlikumus 

audita norisei 

Veica auditu, 

tostarp, 

sagatavoja 

audita 

programmu 

veica intervijas 

ar studiju 

programmu 

direktoriem, 

veica 
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formulēja audita 

atskaiti, 

secinājumus un 

ieteikumus 

dokumentācijas 

izpēti un 

formulēja 

audita atskaiti, 

secinājumus un 

ieteikumus 

2021.jūl-

2021.nov 

Ekspertu veiktā audita rezultātā, ir uzsākts darbs pie ieteikumu 

ieviešanas – LAIS funkcionalitātes pilnveide, viena procesa 

īpašnieka noteikšana, procesa uzzīmēšana, anketēšanas sistēmas 

formulēšana. 

 

2021. 

janv - 

2021. okt 

Audits 

“Informācijas 

pieejamība par 

koleģiālajās 

institūcijās  

pieņemtajiem 

lēmumiem” 

Veica auditu, 

tostarp, 

sagatavoja audita 

programmu veica 

intervijas ar 

studiju 

programmu 

direktoriem, 

veica 

dokumentācijas 

izpēti un 

formulēja audita 

atskaiti, 

secinājumus un 

ieteikumus 

Saskaņoja darba 

programmu; 

Saskaņoja audita 

ziņojuma 

rezultātu; sniedza 

ieteikumus, 

priekšlikumus 

audita norisei 

Saskaņoja darba 

programmu; 

Saskaņoja audita 

ziņojuma 

rezultātu; 

sniedza 

ieteikumus, 

priekšlikumus 

audita norisei 

Saskaņoja 

darba 

programmu; 

Saskaņoja 

audita 

ziņojuma 

rezultātu; 

sniedza 

ieteikumus, 

priekšlikumus 

audita norisei 

2021.nov  Eksperta veiktā audita rezultātā, ir jau izveidota un lietošanai 

nodota JVLMA iekšējā mājaslapā “Intranet”, kurā būs pilnvērtīgi 

pieejami visi darbam nepieciešamie iekšējie normatīvie akti, tiks 

publicētas koleģiālo institūciju darba sēžu kārtības un tiks 

nodrošināta platforma operatīvai iekšējā darba organizācijas un 

pārvaldības uzlabošanai nepieciešamajai informācijai. 

 

2020. dec 

– 2021. 

apr 

Audits “Darba 

tiesisko 

attiecību 

reglamentējošo 

dokumentu 

atbilstība 

ārējiem 

normatīvajiem 

aktiem” 

Saskaņoja darba 

programmu; 

Saskaņoja audita 

ziņojuma 

rezultātu; sniedza 

ieteikumus, 

priekšlikumus 

audita norisei 

Saskaņoja darba 

programmu; 

Saskaņoja audita 

ziņojuma 

rezultātu; sniedza 

ieteikumus, 

priekšlikumus 

audita norisei 

Saskaņoja darba 

programmu; 

Saskaņoja audita 

ziņojuma 

rezultātu; 

sniedza 

ieteikumus, 

priekšlikumus 

audita norisei 

Veica auditu, 

tostarp, 

sagatavoja 

audita 

programmu 

veica intervijas 

ar studiju 

programmu 

direktoriem, 

veica 

dokumentācijas 

izpēti un 

formulēja 

audita atskaiti, 

secinājumus un 

ieteikumus 

2020.dec-

2021.dec 

Audits “JVLMA 

pamatdarbības 

rādītāju analīze” 

Saskaņoja darba 

programmu; 

 

Saskaņoja darba 

programmu; 

 

Saskaņoja darba 

programmu; 

Saskaņoja 

darba 

programmu; 

  Audita mērķi ir noskaidrot, vai JVLMA ir ieviesta Attīstības stratēģijā 

definēto pamatdarbība nefinanšu mērķu izpildes rādītāju analīze; cik bieži un 

kam tiek iesniegtas atskaites par šo rādītāju izpildi; kā un cik bieži notiek 

rādītāju izpildes kontrole. Audita rezultātā iegūtā informācija palīdzēs 

formulēt iekšējās kontroles sistēmu pamatdarbības rādītāju analīzei, kā arī, 

sniegs ieteikumus pamatdarbības rādītāju izmantošanai lēmumu pieņemšanā 

un monitoringā izmantojamās informācijas uzkrāšanai, izmantojot IS.  
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2020.dec- 

2021.febr 

Audits “Budžeta 

plānošana un 

izpildes 

kontrole”  

Saskaņoja darba 

programmu; 

Saskaņoja audita 

ziņojuma 

rezultātu 

Saskaņoja darba 

programmu; 

Saskaņoja audita 

ziņojuma 

rezultātu 

Saskaņoja darba 

programmu; 

Saskaņoja audita 

ziņojuma 

rezultātu 

Saskaņoja 

darba 

programmu; 

Saskaņoja 

audita 

ziņojuma 

rezultātu 

  Audita rezultātā apkopotā un iegūtā informācija ir izmantota 

procesa zīmēšanā. Ir uzsākts darbs pie procesa aprakstošās daļas 

veidošanas. 

 

 

 

5.1.Studējošo un absolventu anketēšana par studiju kursiem un docētājiem pa 

katedrām.  

5.2.Respondentu skaits un procents. 

5.3.Veiktās izmaiņas balstoties uz apkopotajiem rezultātiem anketās.  

 

Mūzikas pedagoģijas katedra studējošo anketēšana tika veikta studiju kursos izlases 

kārtībā. 2020./2021. akadēmiskajā gadā anketēšana tika veikta studiju kursos Psiholoģija, 

Sociālā psiholoģija, Pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti, Izglītības vadība, Pedagoģija, 

Ritmika, Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā, Augstākās izglītības 

vadība, izglītība ilgtspējīgai attīstībai.  

Studiju kursu novērtēšanā studējošo atsaucība kopumā vērtējama kā optimāla – vidēji 

56% no studējošajiem. Īpatsvara izmaiņas saistītas ar docētāju pieeju anketēšanas 

procesam, kas iezīmējas divos būtiskākajos aspektos: 1) anketēšanai atvēlēts laiks 

noslēguma lekcijas ietvaros, 2) anketēšana tiek veikta pēc studiju kursa noslēgšanas ārpus 

lekciju laika. Kā piemērs minams studiju kurss, kur īstenots pirmās pieejas princips 

attiecīgi no 41 studējošo grupas anketu aizpildījuši 39 = 95.1%. Otrās pieejas rezultātā 

studējošiem anketas aizpildīšana nešķiet pietiekami saistoša, attiecīgi no studējošo grupas 

anketu aizpildījuši 19% .  

Izvērtējot saņemtās studējošo atbildes par studiju kursu novērtējumu, var secināt, ka 

83% gadījumos studenti ir apmierināti par studiju kursa realizāciju. Saņemtās atbildes 

apliecina, ka docētāji informē par studiju kursa apguves principiem, pārbaudījuma 

vērtēšanas kritērijiem, saturu un prasībām, kā arī atzinīgi novērtē izmantotās metodes, 

docētāja komunikācijas prasmes un sabalansēto patstāvīgā darba apjomu.  

Brīvo atbilžu jautājumos studentiem tiek dota iespēja brīvi paust savu viedokli, kur 

vairumā gadījumu vērojamas pozitīvas atsauksmes. Līdztekus sastopami arī ieteikumi 

turpmākam darbam: 

 pārbaudes darbu limitētais laika ierobežojums; 

 praktisko kontaktstundu īpatsvara palielināšana; 

 studiju kursu satura pārklāšanos (arī dažādos izglītība līmeņos);  

 jaunu paņēmienu izmantojamu pedagoģijas terminoloģijas apguvei; 

 atsevišķu tematu skaidrojumu veikšana videoieraksta formā to izmantojumam 

asinhronā mācību procesā; 

Mūzikas pedagoģijas katedras docētāji izmanto arī studējošā pašnovērtējuma anketas 

(pretēji kursa un docētāja vērtēšanai), kuros tiek iekļauti jautājumi arī studiju kvalitātes 

pilnveides nolūkā. Studiju kursos, kur šāda anketa tiek izmantota, tā tiek iekļauta kursa 

apguves nosacījumos (pedagoģijas programmās) – izpilde 100%. Šādu pašnovērtējumu 

anketa atspoguļo neviennozīmīgu studējošā atdevi kursa apguvē – 1) studējošie atzīst, ka 

nepietiekami velta laiku patstāvīgajam darbam (t.sk. literatūras studijām) – mazāk par pusi 

no patstāvīgā darbam paredzētājam stundu skaitam, 2) apstiprina, ka neapmeklē daļu 
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lekciju darba vai privātu pasākumu dēļ. No saņemtajām atbildēm var secināt, ka šāda 

pašnovērtējuma anketa rosina mainīt paša studējošā pieeju studijām.  

 

Deju pedagoģijas katedra studējošo anketēšana tika veikta par visiem praktiskajiem 

studiju kursiem, kuri ir Dejas pedagoģijas katedras kompetencē gan rudens semestra, gan 

pavasara semestra noslēgumā. 

Deju un ritmikas studiju Absolventu šogad nav, anketēšana netika veikta.  

Profesionālās bakalauru studiju programmas Deju un ritmikas skolotājs un 

profesionālā bakalaura studiju programma Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās 

mākslas skolotājs apakšprogrammas Skolotājs dejā un kultūras studijās studiju procesa 

kvalitātes uzlabošanai notika studējošo anketēšana, tajā piedalījās 43 (100%) studējošie.  

Tika noskaidroti vairāki jautājumi par studiju procesa kvalitātes rādītājiem.  

Tika noskaidrots, ka uzsākot studiju kursu docētāji savlaicīgi iepazīstina ar studiju 

kursa saturu un vērtēšanas kritērijiem. Kā arī vērtē studiju kursa satura nozīmību un 

docētāju profesionālo gatavību vadīt atbilstošo studiju kursu. Kopumā 90% studenti atzīst, 

ka docētāji informē studentus par norisēm studiju kursa ietvaros, 8% studenti daļēji atzinīgi 

vērtē faktu, ka saņem pilnvērtīgu informāciju par studiju kursa satura procesa organizācijas 

procesiem un 2% studentiem nav viedokļa. Izvērtējot aptaujāto studentu viedokli, tika 

veiktas izmaiņas studija kursa aprakstos un darba organizācijā.  

 

Pārskata periodā bakalaura studiju absolventus aptaujāja Kompozīcijas katedra. 

Rakstiskai aptaujai bija uzaicināti 9 pēdējo 5 gadu bakalaura programmas absolventi. 

Kopumā tika saņemtas 8 ļoti izsmeļošas un ieinteresētas atbildes. Secinājumi pēc aptauju 

analīzes:  

1. Daudzi ierosinājumi tagad, kad pagājis laiks, kopš respondenti studējuši, jau ir 

ieviesti. 

2. Daudzi ierosinājumi ir ļoti pretrunīgi – kas vienam licies par daudz, otram par 

maz u.tml. 

3. Ir ierosinājumi, ko turpināsim ieviest studiju programmā. 

4. Vērtējumi ir ļoti dažādi, nereti, izejot no respondenta iepriekšējās izglītības – vai 

sācis studēt kompozīciju pēc teorijas nodaļas absolvēšanas vai arī ne. 

Katedra pārskata periodā uzsāka darbu pie studiju programmas perspektīvajām 

izmaiņām, gatavojoties jaunajam akreditācijas posmam. 

 

Mūzikas tehnoloģiju katedra pārskata periodā neveica studējošo un absolventu 

aptaujāšanu. Arī šī katedra ir uzsākusi darbu pie studiju programmas aktualizēšanas, šobrīd 

sarunas un pārrunas īstenojot kopā ar pieaicināto ekspertu skaņu režisoru Dāvi Ozoliņu. No 

bakalaura programmas absolventiem, kurš turpināja studijas arī maģistrantūrā, tika 

pieaicināts Pauls Dāvis Megi, kurš pārstāv studējošo viedokli. 

 

Muzikoloģijas katedrā tika veikta gan rakstiska studējošo aptaujāšana (aptaujas 

rezultāti pieejami pie katedras vadītājas Janas Janišauskas), tostarp īpašu uzsvaru liekot uz 

pēdējo kursu studentiem, gan arī norisinājās mutiskas sarunas ar pēdējo kursu studentiem. 

Rakstisko aptauju respondentu skaits ir 11, kas ir lielākā daļa no kopējā studējošo skaita 

bakalaura un maģistra programmās kopumā, t.i., 16. Studējošo pārstāvniecība aptaujā ir 

ļoti apmierinoša. Kopumā var izvirzīt šādus pozitīvus secinājumus:  

1. Daļa studējošo pozitīvi vērtē attālināto studiju procesu, kas ļauj būt fleksiblākiem 

un apmeklēt visas nodarbības. Turpretim citiem attālinātais process pieprasīja 

papildus enerģiju, lai saņemtos šādām studijām. 

2. Lai gan viedokļi dalās, daļa studējošo pozitīvi vērtē iespēju izvēlēties savām 

profesionālajām interesēm piemērotus vispārizglītojošos studiju kursus, kas 
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ieviesti profesionālo bakalaura programmu A daļā kopš 2018. gada. Turpretim 

aptaujā šī sistēma tiek kritizēta svešvalodu kursu kontekstā. Tomēr, sākot ar 

2020./2021. akadēmisko gadu, svešvalodu kursus vairs nav iespēja izvēlēties katru 

semestri, studējošais izvēli veic tikai vienu reizi, uzsākot studijas 1. kursā. Līdz ar 

to šī kritika vairs nav aktuāla. 

3. Studējošie uzsver, ka studiju programmas apakšprogrammā Etnomuzikoloģija ir 

ieturēts balanss starp praksi un teoriju, ko viņi augstu novērtē.  

4. Akadēmiskā maģistra studiju programmā studējošie augstu novērtē brīvās izvēles 

kursu pieejamību un iespēju pieaicināt docētājus ar specifiskiem studiju kursiem, 

kas sekmē maģistra darba izstrādi. 

No aptaujas izriet arī vairāki kritiski secinājumi: 

1. Attālinātais studiju process nelabvēlīgi ietekmēja uz praksi virzītus studiju kursus. 

Piemēram, 1. kursa studējošie studiju kursā Arhīvu prakse nevarēja apmeklēt 

arhīvus to ilglaicīgās nepieejamības dēļ Covid-19 pandēmijas apstākļos. 

2. Studējošie pārmet lielo patstāvīgo darba apjomu vispārizglītojošajos studiju kursos, 

kuriem piešķirts neliels (1,5 ECTS KP) apjoms.  

3. Atsevišķos gadījumos docētāji nav spējuši pielāgot kursa saturu attālinātai norisei, 

līdz ar to atsevišķas tēmas, tostarp specifisku mūzikas partitūru iepazīšana, netika 

izklāstītas. 

4. Apakšprogrammas Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika studējošie izsaka 

kritiku, ka kopumā programmā maza uzmanība tiek pievērsta 20./21. gadsimta 

mijas un 21. gadsimta mūzikas dzīves norisēm un aktualitātēm.  

5. Studējošiem trūkst informācijas par pārbaudījumu veidiem studiju kursu 

noslēgumā. Nav pieejami studiju kursu apraksti, ja vien docētājs nav nosūtījis to uz 

studējošo e-pastiem. Pārbaudījumu veidi netiek atspoguļoti arī studiju plānos. Līdz 

ar to studējošajiem nav citas iespējas, kur gūt informāciju par pārbaudījumu 

veidiem. 

6. Akadēmiskā maģistra studiju programmā Mūzika studējošie pārmet pārāk lielu 

uzsvaru uz šaura tematiskā loka studiju kursiem, kas nav saistīti ar pētnieciskā 

darba izstrādi. 

7. Kopumā aptaujātie uzskata, ka apgūstamā studiju programma viņus sagatavo darba 

gaitām augstā (7 respondenti) vai viduvējā līmenī (4 respondenti).  

Aptaujā studējošie varēja arī ieteikt programmas uzlabojumus bakalaura un maģistra 

līmeņa studijām. Kopumā ir saņemti šādi ieteikumi: 

1. Muzikoloģijas katedras lielāku iesaisti pasākumos un koncertus, tādā praktiskā 

veidā iesaistot arī studējošos. 

2. Plūsmu lekcijas turpināt nodrošināt attālināti. 

3. Īstenot lielāku balansu starp visām muzikoloģijas jomām, t.i., pētniecību, 

žurnālistiku, pedagoģiju, organizatorisko darbu. 

4. Iekļaut mūzikas tehnoloģiju studiju kursus. 

5. Izveidot vienotu informatīvo platformu, jo šobrīd JVLMA e-studiju vidē 

informācija atspoguļojas tikai daļēji, atkarībā no docētāja, vai studiju kursa ietvaros 

šī platforma tiek izmantota. 

6. Lielāku uzsvaru likt uz ar jomu saistītajiem studiju kursiem. 

Šajā posmā aptaujas rezultāti vēl nav ieviesti praksē, bet tiks ņemti vērā, gatavojoties 

jaunajam akreditācijas posmam, kura ietvaros jau šobrīd katedras ietvaros notiek pārrunas 

par programmas satura aktualizēšanu.  
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Vokālā katedra veic aktīvu studējošo iesaisti informācijas apmaiņā ar katedras 

docētājiem WhatsApp grupās un ar e-pastu starpniecību, kā arī ikdienas darbā 

individuālajās kontaktstundās informējot studējošos par katedras aktualitātēm un uzzinot 

studējošo viedokli par tām. Veiktas vairākas atlases uz konkursiem un meistarklašu 

iespējām, piedaloties visiem katedras studentiem. 

 

Vispārējo klavieru katedrā centralizēta anketēšana nav veikta, bet mutvārdos ar 

studējošajiem ļoti bieži pārrunāta studiju kursa efektivitāte ikviena studenta radošajā 

attīstībā. 

 

Klavieru katedra veic regulāras studējošo aptaujas mutvārdos, īpaši ņemot vērā 

studējošo iesaistes nepieciešamību COVID neregulāra klātienes darba apstākļos – 

noskaidroti tādi jautājumi kā klavieru pieejamība mājās katram individuālam studējošajam, 

iespējas un vēlmes atskaņot pārbaudījumu programmas klātienē vai izmantot iespēju 

iesniegt tās videoierakstā, u.c. Klavierspēles metodikas kursā ārvalstniekiem pieaic.doc. 

Antoņinas Suhanovas vadībā tika paplašināts materiālu loks un studentiem no ārvalstīm 

tika izveidot speciāli pielāgots kurss, kas orientēts ne tikai uz Latvijas, bet arī starptautisko 

pedagoģisko praksi (nošu grāmatu, hrestomātiju, krājumu piemēri no vairākām pasaules 

valstīm, tostarp Lielbritānijas, Ķīnas, ASV). 

 

Stīgu instrumentu katedras studējošo aptaujas tiek rīkotas regulāri, studenti 

piedalās metodiskās apspriedēs ar Katedras vadītāju un pedagogiem. Studentu pamatotas 

vēlmes vienmēr tiek ņemtas vērā un iekļautas studiju kursu satura pilnveidē.  

 

Orķestra diriģēšanas katedras studējošie piedalījušies studiju programmu 

izvērtēšanas procesā (E. Dāve, R. Gulbis, A. O. Mitrēvics). 

 

Kora diriģēšanas katedra veikusi JVLMA jauktā kora studentu aptauju un 

anketēšanu par iespēju pulcēties klātienes mēģinājumiem 8.semestra studentu a cappella 

DE programmas iestudēšanai un atskaņošanai. Rezultātā no 48 jauktā kora dziedātājiem 21 

students atbilda noteiktajām prasībām, kas deva iespēju jūnija mēnesī realizēt DE Darbs ar 

kori un 6 mēģinājumos sagatavot 5 kora diriģentu un 2 VIMS B5 studentu a cappella 

programmu. DE notika 18. jūnijā LU aulā. Maģistrantei Laurai Štomai bija iespēja KE 

kārtot ar Latvijas Radio kori. 

 

Akordeona klasē studējošo anketēšana nav notikusi. 

 

Ērģeļu klase veikusi mutiskas studējošo un absolventu aptaujas par studiju kursiem, 

docētājiem un iespējamajiem studiju uzlabojumiem. Studiju kvalitāti ieteikts uzlabot, 

pievienojot ērģelnieka profilam īpaši aktuālu studiju kursu – teorētisko un praktisko 

harmoniju. 

 

Kokles un ģitāras klasē starp visiem klases studentiem un pasniedzējiem notiek 

regulāra komunikācija saistībā ar studiju procesu. Īpašs viedokļu apkopojums bijis saistībā 

ar iespējamajām korekcijām studiju plānos. Ģitāras klases pasniedzēji ir veikuši inovācijas 

video kursu izstrādē ģitāras spēlē. 

 

Sitaminstrumentu klases ietvaros nav tikusi veikta anketēšana - vienmēr visi 

jautājumi tikuši atrisināti pārrunu ceļā, uzturot draudzīgas un cieņpilnas savstarpējās 

attiecības un vienmēr nodrošinot ar studentiem atgriezenisko saiti.  
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Orķestra klase studiju gada noslēgumā ar orķestra prakses vadītāja Jāņa Puriņa 

palīdzību centusies noskaidrot studējošo iespējas brīvprātīgi piedalīties projektā, kurā reālā 

dzīvē pārbaudīt JVLMA jauniegūtās audiovizuālās tehnikas iespējas. Diemžēl izrādījies, 

ka šobrīd pilnībā vakcinēto vai pārslimojušo studentu skaits nav pietiekams, lai varētu 

nokomplektēt kamerorķestri šāda projekta īstenošanai. 

 

 

5.4. Citi studiju kvalitātes uzlabojumi. 

 

Studiju procesa kvalitātes uzlabošanai nepieciešams attīstīt digitalizācijas procesus 

JVLMA: 

 sakārtot un izveidot resursu plānošanas iespējas LAIS;  

 izveidot studiju kursa apraksta ievietošanas iespējas LAIS; 

 izveidot studiju kursa katalogu LAIS; 

 sakārtot docētāju profilus LAIS; 

 attīstīt Moodle, e-studiju pieejamību un aktīvu lietošanu studiju procesā.  
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6. Pārskats par studiju internacionalizāciju 
 

6.1.Katedras/klases docētāju angļu valodu zināšanu novērtējums un docētāju veiktās 

darbības angļu valodas prasmju uzlabošanai. 

6.2.Katedras/klases iespējas un gatavība īstenot kādu no esošajām studiju programmām 

angļu valodā un/ vai piedalīties jaunas kopīgas studiju programmas veidošanā ar kādu 

ārvalstu augstskolu.  

6.3.Procedūra katedrā/klasē, kā tiek izvērtēta un saskaņota studentu pieteikšanās 

Erasmus uz konkrēto augstskolu, kā arī rezultāti pēdējā gada laikā.  

 

Mūzikas pedagoģijas katedra 

2020. gada laikā, Mūzikas pedagoģijas docētāji apguva angļu valodu Eiropas Sociālā 

fonda projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas 

studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” (Nr.8.2.2.0/18/I/001) ietvaros, tādējādi 

paaugstinot angļu valodas prasmes un iegūstot sertifikātu par valodas apguvi individuāli 

noteiktā līmenī.  

Šobrīd katedras docētāju vidū dominē angļu valodas zināšanas B2 līmenī, ar 

izņēmumiem C1 līmenī.   

Līdzšinēji Mūzikas pedagoģijas katedra jau sniegusi savus piedāvājumus ERASMUS 

apmaiņas programmas studējošajiem par studiju kursiem 2 semestru apjomā angļu valodā. 

Arī šobrīd katedras docētāji realizē studiju kursus ārvalstu studējošajiem angļu valodā 

(Psiholoģija, Pedagoģija, Vispārējā metodika, Pedagoga ētika).  

Līdz ar angļu valodas pastiprinātu apguvi, katedra apliecina gatavību īstenot kādu no 

esošajām studiju programmām angļu valodā un piedalīties jaunas kopīgas studiju 

programmas veidošanā ar kādu ārvalstu augstskolu. Šeit gan atzīmējama būtiskā nianse, 

ka pedagoģijas programmas pasaules kontekstā pārsvarā ir nacionāli orientētas, arī Latvijā. 

Kā sadarbības iespēja varētu būt ar Baltijas un Skandināvijas valstīm, kur novērojam 

pakāpeniska interese par pedagoģija studijām JVLMA.  

ERASMUS apmaiņas programmas pieteikšanās kārtība: 

 Studējošais tiek informēts, uzsākot studijas par iespējām pieteikties apmaiņas 

programmai. 

 Katedra sadarbībā ar JVLMA Ārlietu daļu konsultē studējošo par iespējamām un 

specialitātei atbilstošākajām augstskolām Eiropā. 

 Pēc studējošā izvēles, tiek sagatavota dokumentācija. 

 Studējošā pieteikumu izskata katedras sanāksmē un sniedz rekomendāciju studējošā 

dalībai apmaiņas programmā, izvērtējot studiju ilgumu, piedāvātos studiju kursus 

un studējošā sekmes.  

 2021./2022. akadēmiskajā gadā ERASMUS apmaiņas programmā dosies divi 

studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs studenti. 

 

Dejas pedagoģijas katedras docētāji piedalījās JVLMA organizētajā Profesionālās 

angļu valodas mācību kursā ESF projektā “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana 

jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” 

Nr.8.2.2.0/18/I/001, JVLMA, 25.09.2019.–13.11.2020. Deju pedagoģijas katedras 

docētāji ir gatavi īstenot esošo studiju programmu angļu valodā. Lai arī katedras docētāji 

rosina studējošos pieteikties un izmantot Erasmus piedāvātās iespējas, tomēr, tā kā nav 

līdzvērtīgas augstskolas, kurās studiju kursi atbilst tieši deju skolotāju interesēm, studējošie 

neizvēlas izmantot Erasmus. Sandra Vītola – asociētā profesore – B2 līmenis, Ginta 

Pētersone – docente – B1 līmenis, Guna Ezermale – docente – B2 līmenis, Alisa Košeļeva 

– asistente – B2 līmenis, Alda Skrastiņa –  pieaic. doc. – B2 līmenis, Rita Lūriņa –   pieaic. 
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doc. – B2 līmenis, Una Rēķe –  pieaic. doc. – C2 līmenis, Gunta Bāliņa –  pieaic. doc. – B2 

līmenis, Ramona Galkina – pieaic. doc. –  B2 līmenis, Anda Šteina – pieaic. doc. – C1 

līmenis. 

 

Vokālās katedras pasniedzēji ir atvērti sadarbībai ar kādu ārvalstu augstskolu. 

Studentu pieteikumi ERASMUS tiek izvērtēti katedras sēdēs. Šajā studiju gadā studenti 

atteicās no apmaiņas studijām ierobežojumu dēļ. 

 

Vispārējo klavieru katedras docētāji ieguvuši angļu valodas zināšanu novērtējumus 

– sertifikātus. Katedras docētāji jau tagad īsteno studiju kursu angļu un krievu valodās 

(ERASMUS). ERASMUS atlases procedūra nav Vispārējo klavieru katedras kompetence.  

 

Klavieru katedras docētāju zināšanas angļu valodā ir pietiekamas akadēmiskā un 

mākslinieciskā darba veikšanai, 90% katedras docētāju svešvalodā komunicē brīvi. Dati 

par valodas zināšanām meklējami JVLMA Personāldaļā uzglabājamās docētāju lietās. 

Katedra ir gatava īstenot esošās studiju programmas angļu valodā, kā arī iesaistīties 

kopīgu programmu veidošanā ar ārvalstu augstskolām - katedrā jau gandrīz desmit gadus 

tiek organizēts projekts "Crossing Keyboards", kura ietvaros studējošie un docētāji 

apmeklē Ziemeļvalstu mūzikas augstskolas, izmantojot angļu valodu kā galveno saziņas 

valodu. Studējošo pieteikumi Erasmus programmai tiek izskatīti katedras sēdēs, analizējot 

studējošo sniegumu eksāmenos un prakses koncertos, vēlamās augstskolas līmeņa 

atbilstību studējošā profesionālajām iespējām. Tiek nodrošināts atbalsts nepieciešamo 

ierakstu veikšanā, kā arī konsultācijas par dažādu augstskolu klavieru katedru docētājiem 

un vispārējo māksliniecisko līmeni.   

 

Gandrīz visi Stīgu instrumentu katedras akadēmiskajos amatos ievēlētie docētāji 

piedalījās piespiedu-obligātajā angļu valodas testā. Visi rezultāti ir JVLMA Personāldaļā, 

kura nepieciešamības gadījumā noteikti var veikt datu apkopojumu. Docētāji, kuriem bija 

nepieciešams savas zināšanas uzlabot, pieteicās un piedalījās JVLMA rīkotajos angļu 

valodas kursos un saņēma sertifikātus. Arī tie ir iesniegti JVLMA Personāldaļā. Stīgu 

instrumentu katedra ir gatava īstenot visus katedras kursus angļu valodā, kas tiek darīts 

jau tagad, ja ir tāda nepieciešamība, kā arī piedalīties jaunu studiju programmu veidošanā.  

Stīgu instrumentu katedra visus saņemtos studentu Erasmus pieteikumus apspriež katedras 

sēdēs, pēc saņemtā atbalsta, studentu audio un videoierakstus klausās specialitātes 

pedagogs un katedras vadītājs. Ja tie tiek akceptēti, students var sūtīt pieteikumu uz 

konkrēto augstskolu. 2020. gadā studentes Jacintas Stivriņas (docēt. Martas Spārniņas 

vijoles klase) pieteikums netika akceptēts Stīgu instrumentu katedrā, jo veiktais ieraksts 

neatbilda profesionāliem kritērijiem. Visi pārējie pagājušā gada studentu pieteikumi tika 

pieņemti izvēlētajās Erasmus augstskolās. Šogad Stīgu instrumentu katedrā Erasmus 

programmas ietvaros pie prof. Arigo Štrāla studēja Emilija Minkevičiūte no Lietuvas 

Mūzikas un teātra akadēmijas. 

 

Orķestra diriģēšanas katedras informācija par docētāju valodas līmeni atrodama 

Personāldaļā, kas organizēja pašpārbaudes testus. Katedras docētāji ir gatavi īstenot 

specialitātes studiju programmas angļu, vācu un krievu valodās.  2021. gadā pilnu JVLMA 

Orķestra diriģēšanas studiju programmu absolvēja ārzemju students Denner Tiene Kenup 

Bastos. Pieteikšanās ERASMUS studijām notiek JVLMA noteiktajā kārtībā, katedrā 

izvērtējot pretendentus. 

 

Kora diriģēšanas katedras docētāju valodu zināšanu informācija pieejama JVLMA 

personāldaļā. Kora diriģēšanas katedra jau ilgāku laiku īsteno studiju programmu angļu 

un citās valodās. Tas saistīts gan ar Erasmus, gan ar citiem ārvalstu studentiem. Katedra 
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rekomendē Erasmus studijām kora diriģēšanas studentus laikā no 3. līdz 6.semestrim, kas 

ir optimāls laiks. Katedrā tiek izvērtēti studentu iesniegumi un dots saskaņojums. Pēdējā 

studiju gadā Erasmus bija divi kordiriģēšanas studenti. 

 

Akordeona klasē angļu valodas novērtējums ir vidējs. Nav informācijas, ka docētāji 

speciāli uzlabotu savas angļu valodas zināšanas. Šobrīd akordeona klase spētu īstenot 

atsevišķus studiju kursus angļu valodā, bet ne visu kursu kopumā. Problēmas varētu sagādāt 

teorētiskie studiju kursi angļu valodā. Saistībā ar Erasmus studējošo mobilitāti - sākumā 

tiek uzklausītas studentu vēlmes par dalību Erasmus programmā. Šī informācija tiek 

apspriesta ar klases docētājiem, un kopīgi ar studentu tiek pieņemts lēmums. 2020./2021. 

akadēmiskajā gadā akordeona klases studenti Erasmus programmā nepiedalījās.  

 

Ērģeļu klases amatos ievēlēto docētāju angļu valodas zināšanu novērtējums 

2020./2021. akadēmiskajā gadā noticis atbilstoši akadēmijas prasībām, veicot angļu 

valodas testu (K.Adamaite, B2+ līmenis); prasmju uzlabošanai veiktās darbības – angļu 

valodas kursu apmeklējums 2020. gadā un sertifikāts (V.Kalnciema, C1 līmenis). 

Nepieciešamības gadījumā Ērģeļu klasē iespējams īstenot kādu no esošajām studiju 

programmām angļu un vācu valodā. Pēdējā gada laikā Ērģeļu klases studenti nav 

pieteikušies Erasmus studijām ārvalstīs. (Nākamajā akadēmiskajā gadā Ērģeļu klase uzņem 

Erasmus ērģeļspēles studentu no Leipcigas mūzikas augstskolas.) 

 

Kokles un ģitāras spēles klases docētāju angļu valodas līmenis vērtējams kā 

apmierinošs un labs. Klases docētāji vajadzības gadījumā būtu gatavi savu iespēju robežās 

iesaistīties studiju programmu īstenošanā svešvalodās un kopīgu studiju programmu 

realizēšanā. Studējošajai Līgai Griķei (maģ.2.kurss) akadēmiskā gada griezumā bijusi 

veiksmīga pieredze ERASMUS+ praksē LUCA School of Arts (Lēvene, Beļģija). 

 

Sitaminstrumentu klasē abi divi docētāji brīvi spēj veikt mācību procesu trīs 

valodās – latviešu, angļu (B2 sertifikāts) un krievu, kā arī sarunvalodas līmenī – vācu. Šis 

gads pagājis bez ārzemju studentiem, kā arī JVLMA studenti objektīvu iemeslu dēļ nedevās 

uz ārvalstīm, taču pie normāliem apstākļiem notiek aktīva studentu un pedagogu dalība 

ERASMUS programmā. 

 

Koncertmeistaru katedras docētāju angļu valodas zināšanu novērtējums pieejams 

JVLMA Personāldaļā, pamatojoties uz testu, kas tika organizēts JVLMA. Docētāji, kuriem 

tas būtu nepieciešams, būtu ieinteresēti un apmeklētu angļu valodas kursus savu valodas 

prasmju uzlabošanai. 

 

Horeogrāfijas katedras viedoklis ir sekojošs - tā kā Latvijā joprojām ir liels 

pieprasījums pēc augsta līmeņa horeogrāfiem un, ņemot vērā mazo budžeta vietu skaitu 

katedrā, nav iespējams nodrošināt pietiekami daudz absolventu Latvijas tirgum, šobrīd 

katedras prioritāte ir sagatavot pēc iespējas vairāk profesionāļu, kas strādātu tieši Latvijā. 

Katedra ir gatava sadarbībai ar ārvalstu augstskolām, bet uzsvars tomēr ir un paliek uz 

vietējo profesionāļu apmācību. Studentiem ir plašas iespējas piedalīties Erasmus apmaiņas 

programmās, bet ņemot vērā pandēmijas ierobežojumus, šogad Horeogrāfijas katedras 

studenti apmaiņas programmās nepiedalījās. 

 

Kompozīcijas katedrā no 5 akadēmiskā personāla pārstāvjiem trijiem ir C līmeņa 

angļu valodas zināšanas, vienam – B2, viens turpina uzlabot angļu valodas prasmes, lai 

sasniegtu B līmeni. Katedra ir spējīga angļu valodā nodrošināt visus studiju kursus un 

piedalīties kopīgas studiju programmas veidošanā. Aizvadītajā studiju gadā neviens no 
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programmu studentiem Erasmus+ apmaiņas programmā nebija. Nākamajam gadam 

pieteikusies Alise Bērziņa. Studentu pieteikumus katedra vienmēr izvērtē katedras sēdē.  

 

Mūzikas tehnoloģiju katedrā lielākā daļa docētāju labi pārvalda angļu valodu, lasa 

profesionālo literatūru angļu valodā, apmeklē Audio Engineer Society konferences dažādās 

valstīs. Katedras vadītājs Rolands Kronlaks apgalvo, ka katedra ir gatava veidot kopīgas 

programmas ar citām augstskolām. Studentu vēlme doties Erasmus apmaiņā tiek pārrunāta 

katedras sēdē. Pārsvarā šie centieni tiek atbalstīti. Vietas, kur sūtīt pieteikumus izvēlas paši 

studenti. Ir izveidojusies ilggadēja sadarbība ar Hāgas konservatoriju, kurai ir arī ēnas 

puses, studenti pēc pavadītā Erasmus apmaiņas gada paliek tur studēt. 

 

Muzikoloģijas katedrā docētāju angļu valodas līmenis ir apmierinošs. Docētāju CV 

minētie līmeņi dažādās pozīcijās (rakstīšana, lasīšana, runāšana) ir B2 un C1. Kopš 2018. 

gada ir uzsākts akadēmiskās maģistra studiju programmas Mūzika dokumentācijas 

sagatavošanas process, lai programmu varētu īstenot angļu valodā.  Šobrīd vēl nav 

iesniegti dokumenti AIC licences saņemšanai, kas saistīts ar 2019./2020. akadēmiskā gada 

sākumā pieņemto lēmumu iesniegt dokumentus kopā ar akadēmiskā doktora studiju 

programmas Muzikoloģija sagatavotajiem dokumentiem ar tādu pašu mērķi. 

Muzikoloģijas katedrā reflektantu pieteikumi Erasmus+ apmaiņas programmai tiek 

pieņemti ļoti reti. Ja tiek saņemts pieteikums, tad katedras sēdē tas tiek izvērtēts. Pārskata 

periodā tika saņemts viens pieteikums, kuru studente beigās pati atsauca. Iemesls 

pieteikumu neesamībai ir, pirmkārt, studentu neziņa par muzikoloģijas studiju iespējām 

ārzemju augstskolās, jo lielākoties muzikoloģija Eiropā tiek īstenota humanitāro zinātņu 

universitātēs, nevis mūzikas izglītības iestādēs. Otrkārt, studenti nav pārliecināti par savām 

svešvalodas zināšanām, dodoties uz valstīm, kur pētniecības pamata valoda nav angļu 

valoda. Pirmo no minētajiem iemesliem varētu risināt katedras docētāju aktīvāka iesaiste, 

rosinot studentus doties uz kādu konkrētu augstskolu, vai arī iepazīstinot ar vairākām 

potenciālajām augstskolām. 
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7. Pārskats par Covid 19 izaicinājumiem un to risinājumiem studiju 

procesā 
 

7.1. Studiju kursu īstenošana attālināti – galvenais izaicinājums un rastie risinājumi.  

7.2. Aktuālākās informācijas pieejamība studentiem, tai skaitā, studiju kursu aprakstu 

atjaunošanas process un tā pieejamība studentiem 2020./2021. studiju gadā. 

 

Studiju kursi tika īstenoti attālinātā formātā. Studiju kursu īstenošanai, studiju 

procesa dažādošanai un studiju kursu pilnvērtīgai apguvei tika izmantoti dažādi digitālie 

rīki, kuri savienojami ar Zoom platformu, kā arī izmantotas visas papildu iespējas, kuras 

tiek piedāvātas Zoom platformas ietvaros. Galvenie izaicinājumi attālināto mācību procesā 

ir bijuši atsevišķu studējošo tehniskā nodrošinājuma ierobežojumi (nedarbojas kameras, 

mikrofoni, nestabils internets). 

Papildināta e-studiju studiju kursu struktūra, lai atbilstīgi situācijai nodrošinātu 

studējošiem pilnvērtīgu studiju kursu apguvi asinhronai studiju kursa satura apguvei. 

Studiju kursu struktūra veidota, izmantojot refleksīvo pieeju, un studiju kursu saturs 

veidots atbilstīgi Learning to Transform mācīšanās idejai. Darbs tiek turpināts pie studiju 

kursu tālākas pilnveidošanas atbilstīgi mūsdienīgas pedagoģijas prasībām – veidojot 

elektronisku un digitālu mācību līdzekļu izstrādi, kā arī pielāgojot iespējai tos modificēt 

atbilstīgi nepieciešamībai – nodarbības organizēt sinhroni un asinhroni. 

Mūzikas pedagoģijas katedras kompetencē esošo teorētisko studiju kursu saturs ir 

piemērots kombinētām mācībām (klātienes un tiešsaistes studiju formu vienotībā), to 

pilnībā pierādījis attālināto mācību periods. Attālināto mācību periodā ir īstenoti visi 

studiju kursu uzdevumi, izmantotas daudzveidīgas mācību metodes, identificēti temati un 

aspekti. Studējošie apguvuši prezentēšanas prasmi un nepieciešamo studiju materiālu 

patstāvīgas apguves prasmi. 

Izaicinājumus radīja praktiskie studiju kursi, t.sk pedagoģiskā prakse, kuru 

īstenošanai tika rasti jēgpilni risinājumi - piem., mācību stundu vadīšana MS Teams, 

Google Meet u.c. platformās, tuvinot stundas reālajam modelim. Studējošie kora praksi 

realizēja, apgūstot Audacity programmatūru.  Valsts pārbaudījumu kārtošanai tika 

piedāvātas simulācijas un metodiskā demonstrējuma iespējas.  

Aktuālā informācija studējošiem, tai skaitā kursa apraksti, pastāvīgi pieejama e -

studiju vidē vai nosūtīti @jvlma.lv e-pastā. Individuālai informācijas apritei izmantots 

@jvlma.lv e-pasts. 

 

Vokālajā katedrā attālināti tika vadīti vairāki studiju kursi. Tika atzīmēts, ka lekcijas 

arī turpmāk varētu lasīt attālināti, jo tur pozitīvais ir tas, ka tās var ierakstīt un tās 

nepieciešamības gadījumos var noklausīties sev ērtā laikā un vietā. Atbrīvojas arī telpas, 

kur studenti var vingrināties un vieglāk sakārtot stundu sarakstu praktiskajām nodarbībām 

klātienē. Topošajiem vokālistiem nepieciešamas un neaizstājamas ir nodarbības klātienē, 

jo viņi, atšķirībā, no citu mūzikas specialitāšu studentiem, kas savu instrumentu i r 

mācījušies jau vairākus gadus pirms akadēmijas, vokālisti savu “instrumentu” - balsi vēl 

tikai veido un attālināta darba rezultātā rodas bīstamība, ka šo balsi var arī pilnvērtīgi 

neattīstīt. Darbs, kas tika praktizēts dažādās interneta platformās, akadēmiskajā dziedāšanā 

ir tikai īslaicīgs risinājums šādās situācijās, jo: interneta tehniskā kvalitāte nav pietiekoši 

augsta un attālinātās saziņas lietojumprogrammas nav pietiekami kvalitatīvas, lai pedagogs 

varētu pilnīgi izvērtēt studējošā vokālo tehniku - elpošanu, skaņveidi, tembrālās kvalitātes 

u. c. aspektus. Ļoti apgrūtināta ir arī programmas mākslinieciskā iestudēšana, jo nav 

iespējams sinhrons darbs ar koncertmeistaru. Dziedāšana uz ierakstīta pavadījuma bāzes ir 

mehāniska, neveido ansambli un labākajā gadījumā ir pieļaujama tikai nošu pamatteksta 

apguvei. Studentu reakcija uz šāda veida mācībām bija atšķirīga: bija, studenti, kuri aktīvi 
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darbojās un šajā laikā piedzīvoja izaugsmi, bija arī tādi, kuriem zuda motivācija. Tas, ka 

varējām atsākt darboties klātienē, bija ļoti būtiski gan studentiem, gan pedagogiem. Šajā 

studiju gadā vokālās katedras studenti aktuālo informāciju saņem interneta vidē, kas 

nodrošina ļoti ātru informācijas apmaiņu, līdz ar to iespējama zibenīga komentāru, ideju, 

ieteikumu saņemšana un dažādu jautājumu veikla atrisināšana. 

 

Vispārējo klavieru katedras viedoklis ir - ja studējošajam ir pieejams instruments, 

apmācība var izrādīties pat ļoti efektīga. Tiek izmantoti labumi, ko sniedz digitālie 

instrumenti (ieraksta iespējas). Daudz strādāts pie koncertu videoierakstu organizēšanas, 

kas daudziem studentiem ir bijis akūti nepieciešams, lai nezustu motivācija vispār kaut ko 

darīt, ar ko saskaramies kopējā noskaņā visā pasaulē. 

 

Klavieru katedra izmantojusi situāciju radoši, sekmīgi veicot JVLMA studējošo 

attālinātu apmācību un vērtēšanu ZOOM platformās, gan attālināti klausoties studējošo 

priekšnesumus JVLMA, gan JVLMA sienās klausoties studējošo attālinātus priekšnesumus 

no mājām. Tāpat Klavieru katedra izmantojusi iespēju iesniegt projektu VKKF, piesaistot 

finansējumu attālinātām meistarklasēm mūzikas vidusskolās, sekmīgi nodrošinot zināšanu 

pārnesi, turklāt veicot atklāto stundu ierakstus JVLMA un šos ierakstus nodrošinot Latvijas 

mūzikas vidusskolām. Saņemtas ļoti pozitīvas atsauksmes no skolu pedagogiem ar lūgumu 

šo praksi turpināt arī pēc ārkārtas situācijas beigām. Rīgas Jūrmalas akadēmijas ietvaros 

arī kļuvušas iespējamas starptautiski atzītu meistaru attālinātas meistarklases - šī 

akadēmiskā gada ietvaros studējošajiem bijusi iespēja papildināties pie Leif Ove Andsnes 

un Yefim Bronfman. Klavieru katedra regulāri atjaunina studiju kursu saturu, ņemot vērā 

studējošo ieteikumus un arī precizējot detaļas, par kurām studējošiem varētu rasties 

neskaidrības (kā piemēram, 1. kursa patstāvīgā darba starppārbaudījums un 4. kursa 

patstāvīgā darba starppārbaudījums, kuru nozīme un forma precizēta studiju kursa aprakstā 

"Klavierspēle"). 

 

Stīgu instrumentu katedras docētāji attālināto studiju laikā ļoti operatīvi noreaģēja, 

pielāgojot studiju procesu un savu darbu sarežģītajai situācijai. Kā īpaši pozitīvs piemērs 

jāmin doc. Ē. Kiršfelds - saprotot, ka katram studentam individuāli nevar sagādāt skaņu 

aparatūru, docētājs griezās Latvijas Radio ar lūgumu pēc mikrofoniem. Latvijas Radio 

atsaucīgi palīdzēja mūsu studentiem, lai nodrošinātu labāku attālināto stundu kvalitāti. 

Vienlaikus Ē. Kiršfelds aktīvi iesaistījās katedras darba plānošanā šajā sarežģītajā periodā, 

palīdzot ieskaišu un pārbaudījumu norises organizēšanā un praksē. Attālināto studiju laikā 

Stīgu kvarteta klases darbs zināmā mēra tika paralizēts, tomēr jāatzīmē lekt. Sanita Zariņa 

izmantojot ZOOM u.c. platformas aktīvi strādāja ar studentiem, iespējami saglabājot 

ansambļa spēles disciplīnu un praksi. Šajā akadēmiskajā gadā stīgu kvarteta spēlē studenti, 

pateicoties docētājas darbam, apguva un atskaņoja daudz izvērstāku programmu nekā 

prasīts studiju kursa ietvaros, tādējādi apgūstot iekavēto koncertpraksi. Pozitīvi jāvērtē 1. 

kursa pielāgošanos attālinātajai apmācībai. Tie studenti, kas mācās jau vairākus gadus, ir 

strādājuši ar tādu pašu atdevi kā iepriekš. Stīgu instrumentu katedra regulāri rīko sanāksmes 

1. semestra studentiem, īpaši rudens semestra laikā. Visa nepieciešamā informācija 

pieejama katedras kopējā informatīvajā telpā - JVLMA epastā, Zoom, Google Meet u.c. 

platformās, kā arī stendā pie katedras klasēm un JVLMA mājaslapā. Studiju kursi tiek 

regulāri atjaunināti, īpaši to veicina jaunu docētāju ienākšana katedrā, kā arī pārvēlēšanu 

gaitā docētāju veiktie uzlabojumi. Visas veiktās izmaiņas studentiem tiek uzreiz izziņotas.  

 

Orķestra diriģēšanas katedras viedoklī studiju kursa "Diriģēšana" īstenošana 

attālināti iespējama tikai izņēmuma gadījumā un ļoti ierobežotā laika posmā. Ilgtermiņā 

šāda studiju kursa apguve nav iespējama. Nav iespējama arī darba ar orķestri īstenošana 

attālināti. Visi risinājumi ir pedagogu apbrīnojamas izveicības, attapības un kreativitātes 
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rezultāts. Diemžēl neizdevās īstenot attālināti darbu ar orķestri, jo, neraugoties uz labajiem 

nodomiem, tehniskās programmas risinājuma izveide aizkavējās. Problēmas: vienota 

kvalifikācija diriģents, kas pieprasa radikālu studiju programmas un studiju kursu satura 

aktualizāciju. Nepietiekams prakses nodrošinājums darbā ar orķestri . Vēl joprojām katedra 

nav informēta par akreditācijas ekspertu spriedumiem, vērtējumiem un ieteikumiem studiju 

kvalitātes uzlabošanā. 

 

Kora diriģēšanas apmācība tiešsaistē ir ļoti sarežģīts process. Risinājumi tika 

meklēti visdažādākie – ZOOM platforma, video, audio. Pozitīvi, ka studiju gadā vismaz 

kādā posmā katrā semestrī bija iespējamas klātienes nodarbības, kas veicināja labāku 

studentu gatavību eksāmeniem. Studiju kursu apraksti studentiem ir pieejami un katrā 

studiju gadā cenšamies tos aktualizēt. 

 

Akordeona klases galvenais izaicinājums – saglabāt esošo studentu skaitu klasē. 

Studējošie tiek personīgi informēti par aktuālo informāciju akordeona klasē, tai skaitā, par 

kursu aprakstu atjaunošanas procesu. 

 

Ērģeļu klases praktiskajos studiju kursos attālinātā darba apstākļos galvenais 

ērģelnieku izaicinājums bija romantisma laikmeta lielo formu atskaņojumi – pie pašreiz 

mūsu rīcībā esošajiem vēsturiskajiem instrumentiem bez asistenta palīdzības nav iespējams 

vienatnē tehniski kvalitatīvi īstenot biežās reģistrāciju maiņas apjomīgos romantiskajos 

skaņdarbos. Risinājumi šādos gadījumos tikai divi – vai nu tomēr darbs divatā ar asistentu 

vai arī modernāku instrumentu iegāde akadēmijai, kad būtu iespējams ieprogrammēt 

reģistrācijas un spēlēt bez asistenta palīdzības. Aktuālās informācijas aprite notikusi 

pārsvarā elektroniskā veidā, 2020./2021. ak. g. īstenotajiem studiju kursiem bija pieejami 

studiju kursu apraksti. 

 

Kokles un ģitāras klase veidojusi videolekcijas un ZOOM konferences, strādājot pie 

specialitātes pilnvērtīgas pasniegšanas attālinātā formātā. Teorētisko priekšmetu 

pasniegšanā nebija nekādu izaicinājumu. Aktuālo informāciju studenti iegūst no JVLMA 

mājaslapas un dažāda veida saziņas ar pasniedzējiem. Studiju kursu aprakstu atjaunošanas 

process noticis 2019./2020. akadēmiskajā gadā. 

 

Sitaminstrumentu klase par galveno izaicinājumu attālinātai studiju kursu norises 

nodrošināšanai uzskata skaņas un attēla sinhronizāciju un kvalitāti. Diemžēl šajā sakarā 

varētu vēlēties lielākus uzlabojumus. Taču notiek aktīva sadarbība ar akadēmijas audio – 

video struktūru un klasēs tika veikti būtiski uzlabojumi, lai nodrošinātu labāku interneta 

pieslēgumu un ātrumu. 

 

Koncertmeistaru katedras docētāji attālinātajā mācību procesā veikuši neskaitāmus 

audioierakstus studējošajiem mācību materiāla apguvei. Skaņdarbi ir ierakstīti gan pa 

atsevišķiem posmiem, fragmentiem, gan skaņdarbs kā kopums, gan dažādos tempos, gan, 

ierunājot virs ieraksta kopspēles problemātiku, interpretācijas nianses utt. Docētāji 

piedalījušies kvalifikācijas celšanas kursos, lai pilnveidotu savas prasmes attālinātā darba 

veikšanā: lekt. J.Bugajenko – profesionālās kompetences pilnveides programma 

"Atbalstoša mācību vide - resurss izglītībā" - digitāls rīks efektīvai attālinātā darba 

vadīšanai ZOOM, sadarbības rīks attālinātajām darba grupām Miro; lekt. A.Vīksne - 

"Pamatprasmes pedagogu darbā ar datoru" Ogres MS, "Microsoft Office 365 iespējas un 

Microsoft Teams lietošana profesionālajās izglītības programmās" LNKC; lekt. A.Vīksne 

un lekt. S.Glazenburga - pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (A) 

“Adaptācija Covid - 19 situācijai - kā turpināt nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu”, 
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Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma "Pozitīvas audzināšanas 

principi digitālajā laikmetā". 

 

Horeogrāfijas katedras studenti ir labi pielāgojušies (gan bakalaura, gan maģistra 

programmas) teorētisko priekšmetu un studiju kursu attālinātam apguves procesam. Sakarā 

ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem lielākais izaicinājums bijis diplomdarbu kvalitatīva 

sagatavošana. Rezultātā katedras sēdē tika nolemts, ka Horeogrāfijas katedras studenti 

(profesionālā bakalaura programma un maģistra programma) savas diplomdarba izrādes 

drīkst iestudēt un nodot vērtēšanai brīvi izvēlētā formā, veidot video dejas vai iesniegt dejas 

izrādes vai koncertprogrammas videoierakstu. Rezultāti bijuši pārsteidzoši izcili.  

 

Orķestra klases galvenais izaicinājums ir orķestra prakses nodrošināšana, kuru 

jēgpilni attālināti šobrīd nav iespējams veikt. Būtiska orķestra prakses komponente ir 

kopsaspēle un ansambļa, grupas izjūtas veidošana, kuru attālināti nav iespējams īstenot. 

Šajā attālinātā studiju procesa laikā īstenoti gan pašmāju gan arī starptautiski projekti, kuru 

rezultāts ir audio/video izveidošana, taču arī šeit jāatzīst, ka kopsaspēles princips izpaliek, 

jo katrs mūziķis savu partiju ieraksta individuāli. Protams, šajā laikā katram studējošajam 

ir iespējams attīstīt savu individuālo meistarību, tai skaitā uzlabot tehniskās kvalitātes, kas 

noteikti palīdzēs arī orķestrim sasniegt labākus rezultātus nākotnē. Ja arī nākamajā studiju 

gadā orķestris nevarēs tikties klātienes mēģinājumos un būs nepieciešams alternatīvs 

orķestra prakses nodrošināšanas variants, tad klases uzskatā orķestra prakses 

nodrošināšanai varētu izmantot jauno audio/video sistēmu (tādējādi orķestra sastāvu 

sadalot vairākos ansambļos). 

 

Kompozīcijas katedra pēc katedras vadītājas Selgas Mences teiktā kopumā ir 

sekmīgi tikusi galā ar pandēmijas izaicinājumu – gan strādājot attālināti, gan izmantojot 

iespējas strādāt klātienē, kad tas bija atļauts. Studiju kursu apraksti ir atjaunoti, visi docētāji 

katedras sēdē tika informēti, ka, uzsākot darbu, studenti jāinformē par studiju kursa 

apraksta saturu. 

 

Mūzikas tehnoloģiju katedrā attālinātās studijas kopumā noritēja veiksmīgi, kaut 

arī daudzu studiju elementu pietrūka. Visgrūtāk gāja ar apskaņošanas prakses organizēšanu, 

apskaņoto koncertu šogad tikpat kā nebija. Tikai viens koncerts septembrī. Toties 

interesanta pieredze izveidojās ar koncertu pārraidīšanu caur Zoom platformu un LOLa 

sistēmas ieviešanu JVLMA, kurā arī aktīvi iesaistījās skaņu režijas studenti. Skaņu ierakstu 

producēšanas un skaņu ierakstu prakses studiju kursiem tika izmantoti posmi, kad klātienes 

aktivitātes bija atļautas. Tika veiktas vairākas ierakstu sesijas (septembrī un aprīlī). Tāpat 

pasniedzēji izmantoja savus iepriekš ierakstītos materiālus un organizēja ierakstu 

miksēšanas uzdevumus ar tiem. Katedrā studiju kursu apkopošana un aktualizēšana 

pārskata periodā notika daļēji. 

 

Muzikoloģijas katedras kompetencē nodoto studiju kursu kontekstā attālināto 

studiju formāts būtiskas kvalitātes izmaiņas neieviesa, jo studiju kursos pārsvarā tiek 

izklāstīti vēsturiski un teorētiski temati. Tomēr kvalitāte zuda tajos studiju kursos, kas 

balstīti praksē. Piemēram, studiju kurss Arhīvu prakse pārskata periodā nevarēja notikt, jo 

nebija piekļuves arhīviem. Tie uz ilgāku laiku bija slēgti apmeklētājiem Covid -19 radīto 

seku dēļ. Studiju kursa Harmonija praktiskajā daļā studentiem bija ierobežotas iespējas 

veikt praktiskos uzdevumus. Studējošo aptaujā (skat. 1. punktu) tika noskaidrots arī 

studējošo viedoklis par attālinātajām studijām. Plūsmu lekcijas studējošie arvien vēlētos 

apmeklēt tiešsaistē. Tomēr ar specialitāti saistītajos studiju kursos studējošie vēlētos rast 

iespēju apgūt studiju kursa vielu pilnībā, analizēt arī tās skaņdarbu partitūras, kas nav 

pieejamas internetā. Tas nozīmē, ka ir jādomā vai nu par interneta tīmeklī nepieejamo 
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skaņdarbu partitūru digitalizāciju mācību procesa vajadzībām, vai arī par šo partitūru 

digitālo kopiju iegādi (ja tādas ir pieejamas).  

 

7.3. Dokumentu un procesu digitalizācija. 

2020./2021. akadēmiskajā gadā, turpinoties ārkārtas situācijai valstī, JVLMA Studiju 

direkcijā tika turpināta sistēma, ka studentu iesniegumi tiek iesniegti elektroniskā veidā, 

izmantojot studentiem piešķirtās JVLMA e-pasta adreses. Iesniegumu reģistrācija tika 

nodrošināta caur Studiju direkcijas sekretāri un dokumenti tika reģistrēti Google drive 

diskā. Iesniegumi pēc piederības tika apstrādāti gan LAIS sistēmā, ja tie bija par studiju 

pārtraukumu piešķiršanu un eksmatrikulācijas, vai manuāli, ja tie skāra studentu ieskaišu 

un eksāmenu pārlikšanu, pagarinājumu piešķiršanu, kā arī studentiem pēc pieprasījuma tika 

izsniegtas izziņas par studējošā statusu parakstītas ar drošu elektronisko parakstu. Retos 

gadījumos manuāli printētas un izsniegtas studentam drukātā veidā. Pirmo reizi LAIS 

sistēmā tika ieviesta inovācija, ka studenti savā LAIS profilā var pieteikties Rīgas satiksmes 

e-talonam. Šogad bez aizķeršanās no LAIS tika printēti JVLMA beidzēju diploma un pirmo 

reizi daļēji no LAIS sistēmas tika izpildītājmākslas nodaļas beidzējiem bakalaura un 

maģistra līmenī printēti Diplomu pielikumi. 

LAIS datu bāzē ir no iepriekšējiem gadiem palikušas kļūdas studentu datos, kuras 

šobrīd un arī nākamajā gadā pamazām tiek salabotas, lai pilnvērtīgāk varam strādāt un 

izmantot tik svarīgo bāzi un bez aizķeršanās un kļūdām datus nodotu arī VIIS sistēmā LR 

Izglītības un zinātnes ministrijas datu bāzē. Pie problēmu jautājumiem jāmin arī fakts, ka 

LAIS sistēmā nav līdz galam ieviesta iespēja savadīt studējošo sekmes, kuras tiek 

izmantotas, lai studentus ranžētu stipendiju konkursā, rotācijai, kā arī iesniegtu datus IZM 

par vidējām svērtām atzīmēm JVLMA. Šo situāciju novēršot, datus par studentiem apstrādāt 

būtu daudz produktīvāk un ar mazāk kļūdu iespējamību un tas atvieglotu manuālo darbu 

informācijas apkopošanā. 

2021./2022. akadēmiskā gada periodā noticis aktīvs darbs pie JVLMA kontaktstundu 

tarifikāciju plānošanas sistēmas, jeb t.s. “resursu rīka” ieviešanas, procesā iesaistoties gan 

JVLMA administratīvajam un akadēmiskajam personālam, gan LU datorspeciālistiem, kā 

arī konsultantu statusā – citu ārvalstu augstskolu kolēģiem. Strādājot pie “resursu rīka” 

korektas darbības nodrošināšanas, izmantota Studiju programmu direkcijas pēdējo divu 

gadu laikā aprobētā datu apstrādes un konsolidēšanas pieredze, noritējis apjomīgs darbs pie 

datu ievades un koriģēšanas LAIS sistēmā, no kuras tiek migrēta aktuālā informācija par 

studējošajiem, studiju plāniem, studiju kursiem šajos plānos un kontaktstundu apjomiem. 

Tāpat noritējis intensīvs darbs pie “resursu rīka” lietotāju saskarņu veidošanas, ņemot vērā 

iesaistīto struktūrvienību un darbinieku specifiskās lomas un vajadzības – šī procesa laikā 

izmantota Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas pieredze, kā arī informācija par citu 

Eiropas augstskolu labi praksi. Šo digitālo risinājumu paredzēts ieviest JVLMA darbībā 

2021./2022. akadēmiskā gada laikā, tādējādi modernizējot un optimizējot katedru, klašu un 

nodaļu vadītāju darbu.   

Pārskata periodā datubāzē LAIS iestrādāti un digitalizēti studiju plāni un studiju kursi 

visām studiju programmām, ļaujot turpmāk darboties LAIS vidē un nodrošinot potenciālu 

iespēju studējošajiem skatīt datubāzē tiešsaistē visu ar studijām saistīto informāciju, 

papildu esošajai funkcionalitātei (informācijai par uzņemšanu, JVLMA rīcībā esošajiem 

studējošā personas datiem, par studiju gaitas rīkojumiem) digitalizējot informācijas apriti 

par individuālo studiju plānu un docētājiem, par studiju kursiem, kuriem nepieciešams 

reģistrēties, par sekmēm, efektivizējot dažādus dokumentu, tostarp akadēmisko izziņu un 

diplomu pielikumu, izveidi.  
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Kopumā Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļā vērojama pozitīva 

tendence digitalizēt dokumentus. Docētāju informēšana par slodzēm gada sākumā un 

slodžu izmaiņām gada laikā ir iespējama caur @jvlma e-pasta saziņu. Tāpat arī 

saskaņošanas procesi notiek savstarpējā e-pasta saziņā (piemēram, studējošo un docētāju 

iesniegumi, pieaicināto docētāju pabeigtā darba saskaņošana, studiju kursu aprakstu 

apstiprināšana, pārbaudījumu protokolu iesniegšana u.c.). Attālinātais studiju process lika 

meklēt iespējas arī valsts pārbaudījumu norisei tiešsaistes platformās, kā arī valsts 

pārbaudījumu protokolu apriti @jvlma e-pastos. Arī uzņemšanas process notika daļēji 

attālināti – uzņemšanas eksāmenu teorētiskās daļas notika JVLMA e-studiju vides 

platformā Moodle. Galvenais secinājums, kas izrietēja no valsts pārbaudījumu un 

uzņemšanas eksāmenu norises attālināti, ir šāds: nepieciešams rūpīgi pārdomāt metodes, 

kādā veidā tiek prasīts valsts pārbaudījumu un uzņemšanas eksāmenu saturs.  

 

Sadarbībā ar Latvija Universitāti tika organizēti Moodle mācību kursi JVLMA 

docētājiem kvalitatīvai studiju kursu izstrādei un izvērtēšanai e-studiju vidē.  

Notiek intensīvs darbs pie studiju kursu aprakstu iestrādes LAIS sistēmā, paralēli tiek 

izstrādāts studiju kursu ievades sadarbības modelis ar docētājiem nākamajam 

akadēmiskajam gadam. 
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8. Pārskats par Studiju programmu direkcijas darbību  
 

8.1. Izmaiņas studiju programmu direkcijas sastāvā. 

 

 Jauna studiju daļas vadītāja Ginta Krūmiņa, Ainārs Šablovskis Pūšaminstrumentu 

katedras un Koka pūšaminstrumentu klases vadītājs līdz 8. jūlijam.  

 Tālākizglītības nodaļas vadītāja Inese Gūte ilgstošā prombūtnē.  

 Jauna profesionālās doktora studiju programmas direktore (uz laiku) Diāna 

Zandberga, Līga Pētersone ilgstošā prombūtnē.  

 Jauns studiju virzienu vadītājs Mārtiņš Upmacis, Irēna Baltābola tagad Maksas 

nodaļas vadītāja.  

8.2. Maksas nodaļas sasniegumi un izaicinājumi. 

 

Pārskats par Maksas studiju nodaļas darbību 2020./2021.akadēmiskajā gadā. 

 

JVLMA Maksas studiju nodaļa (turpmāk tekstā – nodaļa) ir izveidota, lai nodrošinātu 

augstākās pedagoģiskās izglītības ieguves iespējas mūzikas izglītībā nodarbinātajiem 

pedagogiem atbilstoši JVLMA individuāli izstrādātajam studiju plānam.  

Nodaļā studējošo mērķgrupas ir vispārizglītojošo skolu mūzikas skolotāji, interešu 

izglītības iestāžu mūzikas pulciņu vadītāji, pirmsskolu izglītības iestāžu mūzikas skolotāji, 

mūzikas skolu skolotāji.  

 

Nodaļas studenti studiju programmas apgūst pilna laika studijās par pilnu studiju 

maksu saskaņā ar Studiju līgumu un atbilstoši studiju plānam izstrādātu Studiju maksas 

izdevumu tāmi. 

Nodaļa ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas struktūrvienība, kas izveidota 

1999.gadā laika gaitā ir ieviestas būtiskas izmaiņas studiju programmu piedāvājumā, kā arī 

studējošo pieprasījums pēc Nodaļas īstenotajām studiju programmām.  

Nodaļas 22 gadu darbības laikā studiju programmas ir apguvuši 430 studējošie, no 

tiem šovasar studijas pabeidza trīs Maksas studiju nodaļas studenti, kuru kompetenci Valsts 

pārbaudījumu komisija novērtēja ļoti augstā un augstā līmenī.  

Studējošo skaits laika gaitā ir krasi samazinājies sakarā ar to, ka lielākais vairums 

mūzikas skolu pedagogi, kuriem bija nepieciešama augstākā izglītība, ir ieguvuši augstāko 

izglītību un savu profesionālo pilnveidi īsteno Tālākizglītībā.  

Pašreiz nodaļā studē trīs studenti: 

– klarnetes spēles skolotāja specializācijā (strādā Emīla Melngaiļa mūzikas 

vidusskolā); 

- saksofona spēles skolotāja specializācijā (strādā Ventspils mūzikas vidusskolā);  

- mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja specializācijā (strādā Vangažu mūzikas 

skolā). 

Šī gada Uzņemšanas procesa laikā uz studijām Nodaļas studiju programmās pieteicās 

trīs reflektanti, kuri vēlas studēt jaunās profesionālās bakalaura studiju programmas 

Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs apakšprogrammas Skolotājs 

mūzikā un kultūras studijās specializācijā Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs.  

Lai arī Nodaļā studējošo skaits ir mazskaitlīgs, tomēr, kā liecina Maksas studiju 

nodaļas studenti, viņi ir gandarīti par JVLMA dotajām iespējām studēt pēc individuāla plāna 

un kvalitātīti savienot studijas ar praktisko darbību izglītības iestādēs.  
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Pārskata periodā Nodaļa īstenoja sekojošas profesionālās bakalaura studiju 

programmas: 

- Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs ar apakšprogrammām:  

1) Instrumenta spēles skolotājs ar specializācijām – klavierspēles, akordeona spēles; 

stīgu instrumentu – vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, kokles spēles, 

ģitāras spēles; pūšaminstrumentu - flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, 

saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, tubas spēle; 

sitaminstrumentu spēle) skolotājs, pēc kuras apguves students iegūst profesionālo bakalaura 

grādu mūzikas pedagoģijā un profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāja kvalifikāciju 

konkrētajā mūzikas instrumenta spēles skolotāja specializācijā;  

2) Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs, pēc kuras apguves students iegūst 

profesionālo bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā un profesionālo mūzikas priekšmetu 

skolotāja kvalifikāciju mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja specializācijā;  

- Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, pēc kuras apguves students iegūst 

profesionālo bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā un mūzikas skolotāja kvalifikāciju.  

 

Priekšlikums nodaļas darbības pilnveidei: 

 

Sakarā ar to, ka 2021.gadā JVLMA uzsāk īstenot studiju virziena Izglītība, pedagoģija 

un sports licencētas divas jaunas studiju programmas - Pirmā līmeņa augstākās izglītības 

programmu Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs 

un profesionālo bakalaura studiju programmu Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās 

mākslas 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 

ir nepieciešams izstrādāt Nodaļas jaunu nolikumu ar izmaiņām studiju programmu 

nosaukumos, skolotāja specializāciju daudzveidīgu piedāvājumā, kā arī mainīt Nodaļas 

nosaukumu, lai tādējādi precizētu Nodaļā studējošo mērķgrupu. 

Ņemot vērā to, ka Nodaļā īstenoto studiju programmu mērķgrupa ir strādājošie 

skolotāji, turpmāk Nodaļu ieteicams saukt “Mākslu pedagoģijas maksas studiju nodaļa”.  

8.3. Tālākizglītības nodaļas sasniegumi un izaicinājumi . 

 

Mūzikas akadēmijas Satversmē augstskolas uzdevumos ir formulēts,  ka līdztekus 

citiem augstskolas uzdevumiem, Akadēmija veicina arī tālākizglītojošas studijas, un 

piedalās tālākas izglītības pasākumos, lai nodrošinātu plašāku interesentu piesaisti un 

sekmētu Latvijas kultūrizglītības pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi dažādos 

aspektos. 

 

Saskaņā ar JVLMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2016. -2023. GADAM Tālākizglītības 

nodaļa 2020./2021. akadēmiskajā gadā ir nodrošinājusi profesionālās izglītības mācību 

iestāžu pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, pedagoģiskās pamatizglītības apguvi 

un izglītību cita mācību priekšmeta mācīšanai atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 

saskaņotajām programmām un pēc pieprasījuma no pedagogiem. 
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2020./ 2021. akadēmiskā gada laikā JVLMA Tālākizglītības nodaļā reģistrēti:  

 

Programma Klausītāju skaits Statuss 

Pedagoģiskās darbības pamati 

mūzikas, dejas un mākslas 

nozarēs 72 stundu apjomā 

 

13 

Programma apgūta, 

izsniegts sertifikāts 

Cita mūzikas instrumenta spēles 

skolotājs 160 stundu apjomā 

 

2 

Turpina programmas apguvi 

Cita mūzikas mācību priekšmeta – 

Mūzikas teorētisko priekšmetu un 

Mūzikas literatūras skolotājs 160 

stundu apjomā 

 

2 

Programma apgūta, 

izsniegts sertifikāts 

 

Kā arī organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi:  

 

Kursu nosaukums Klausītāju skaits Statuss 

Deja cauri gadsimtiem 

18 stundu apjomā 

13 Programma apgūta, 

izsniegta apliecība 

Tautu skatuviskā deja 

18 stundu apjomā 

 

12 Programma apgūta, 

izsniegta apliecība 

MOODLE programmatūras lietošanas 

iespējas JVLMA 

3 stundu apjoma 

(Sadarbībā ar Mākslu pedagoģijas nodaļu 

un doc. Lieni Batņu) 

 

10 

Programma apgūta, 

izsniegta apliecība 

Mūzikas vēstures un teorijas mācību saturs 

profesionālajā izglītībā 36 stundu apjomā 

(Sadarbībā ar LNKC un Elitu Barisu) 

50 Programma apgūta, 

izsniegta LNKC 

apliecība 

Mūzikas vēstures un teorijas mācību saturs 

profesionālajā izglītībā 18 stundu apjomā 

(Sadarbībā ar LNKC un Elitu Barisu) 

61 Programma apgūta, 

izsniegta LNKC 

apliecība 

 

Saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas 

akadēmiju, Latvijas Universitāti, Latvijas Tehnisko universitāti un Daugavpils universitāti, 

JVLMA Tālākizglītības nodaļa 2020./2021. akadēmiskajā gadā ir uzņēmusi klausītājus 

C brīvās izvēles studiju kursu apguvei – kopā 2 klausītājus – studējošos no Latvijas Mākslas 

akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas. 

 

2020./2021. akadēmiskajā gadā Tālākizglītības nodaļā individuālus Sagatavošanās 

kursus kopumā apguva 3 klausītāji (Vokālā mūzika – 2 klausītāji, Skaņu režija – 1 

klausītājs), kā arī 3 klausītāji izvēlējās pārbaudīt savas zināšanas, lai noskaidrotu 

nepieciešamo kontaktstundu skaitu, bet pēc testa pārbaudījuma zināšanu trūkuma dēļ atteica 

uzsākt mācības (Skaņu režija – 2 klausītāji, Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs – 1 

klausītājs). 

 

2020./2021. akadēmiskajā gadā Tālākizglītības nodaļā mācības uzsāka viens 

klausītājs saskaņā ar Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu komisijas  lēmumu, 

apgūstot Atsevišķus profesionālās bakalaura studiju programmas Kompozīcija studiju 

kursus. 
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Kā arī Atsevišķus studiju kursus 2020./2021. akadēmiskajā gadā apguva 3 klausītāji 

no profesionālo bakalaura studiju programmām Kompozīcija, Trompetes spēles skolotājs un 

Deju un ritmikas skolotājs 

 

Tālākizglītības nodaļa sagatavojusi 580 izziņas profesionālās izglītības mācību 

iestāžu pedagogiem par profesionālās meistarības pilnveidi JVLMA  rīkotajās meistarklasēs, 

zinātniskajās konferencēs un tiešsaistes lekcijās. 

 

Par atvasinātu uzdevumu uzskatāma klausītāju piesaiste no dažādiem sabiedrības 

slāņiem, piedāvājot maksas izglītību un apmācību jomās, kuras speciālisti darbojas JVLMA 

akadēmiskā personāla sastāvā, kas sekmīgi veikta, izveidojot atsevišķus Interešu izglītība 

mācību kursus interesentiem personīgās kompetences pilnveidei. 2020./2021. akadēmiskajā 

gadā šādiem kursiem reģistrēti 7 klausītāji. 

Kā arī 2020./2021. akadēmiskajā gadā, sadarbībā ar JVLMA Bibliotēku izveidots 

Interešu izglītības tiešsaistes lekciju cikls “Ar tēju lasītavā” par sekojošām tēmām:  

1.      lekcija "KAS IR DZIEDĀTPRASME?" – 44 pieteikumi  

2.      lekcija "MŪZIKA UN DEJOTPRASME" – 25 pieteikumi  

3.      lekcija "KAS IR MŪZIKAS KLAUSĪŠANĀS?" – 20 pieteikumi  

4.      lekcija "KAS IR DZIRDES TRENIŅA PAMATĀ? Kognitīvās īpatnības dzirdes 

treniņa procesā" – 32 pieteikumi  

5.      lekcija "REDZAMĀ BALSS" – 66 pieteikumi  

6.      lekcija "Personības pilnveide kolektīvajā muzicēšanā" – 44 pieteikumi  

7.      lekcija "Ritma izpratne. Ritma uztvere" – 58 pieteikumi  

8.    lekcija "Ritmika Latvijā un pasaulē vakar, šodien un rīt" – 32 pieteikumi  

9.    lekcija "Cilvēka muzikālās smadzenes" – 48 pieteikumi  

10.  VASARAS lekcija – “Electroencephalography on stage” – 7 pieteikumi 

 

Veikta Tālākizglītības nodaļas programmu un kursu piedāvājuma piemērošana 

ārvalstu interesentiem, kā rezultātā JVLMA Tālākizglītības nodaļā savas kompetences 

papildinājuši 5 ārvalstu pilsoņi no Ķīnas, Krievijas, Lielbritānijas, Ukrainas un Turcijas.  

 

 

Nodaļas turpmākā attīstība plānota, koncentrējoties uz dažādu kursu, t.sk. pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides, sagatavošanas kursu utt., apguves organizēšanu 

atsevišķās klausītāju grupās, atkarībā no pieprasījuma un sadarbībā ar citām Latvijas 

Republikas Kultūras institūcijām. 

 

8.4. Kopsavilkums  

 

2020./2021. akadēmiskā gada laikā licences saņēma trīs jaunas studiju programmas: 

profesionālā bakalaura studiju programma Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas 

skolotājs, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Mūzikas, 

dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs studiju virzienā 

Izglītība, pedagoģija un sports, kā arī kopīgā profesionālā doktora studiju programma 

Mākslās Mākslas studiju virzienā Mākslas.  

Budžeta vietu skaits 2020/2021 akadēmiskajā gadā, salīdzinot ar 2019/2020 

akadēmisko gadu ir palielinājies par 18 vietām. Neskatoties uz to, ka ir samazinājies 

ārvalstu studentu skaits, kopīgais JVLMA studējošo studentu skaits ir palicis nemainīgs – 

567 studenti. Kopā ar ārvalstu studentiem pagājušajā gadā eksmatrikulēti 196, bet šajā 

akadēmiskajā gadā - 190 studenti.  
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2020/2021 akadēmiskā gada rudens docētāju vēlēšanās tika aizpildītas astoņas 

asistenta, docenta, asociētā profesora un profesora vakances. Salīdzinot ar pagājušo 

akadēmisko gadu, šogad docētāju sastāvā ir parādījusies jauna sadaļa – asistents 1% apjomā, 

kā arī par 2% vairāk profesoru nekā pērn, kā arī par 2% samazinājies lektoru skaits. 

2021.gada 31. augustā ievēlēšanas termiņš beidzas akadēmiskajiem amatiem 25 amata 

vietās.  

Studijām 2021/2022 akadēmiskā gadā šī gada jūlijā no jauna uzņemti 149 reflektanti . 

Savukārt šī gada augusta beigās vairākās studiju programmās notiks dokumentu pieņemšana 

papilduzņemšanai.  

Lielākajā daļā katedrās atgriezeniskās saites iegūšana no studentiem par studiju kursu 

saturu, docētājiem un citiem aktuāliem jautājumiem notiek mutiski, balstoties uz 

personīgām katedru vadītāja un studentu attiecībām. Tikai atsevišķās katedrās 

atgriezeniskās saites iegūšana notiek anketu jeb dokumentētā veidā, līdz ar to tikai dažas 

katedras var šo atgriezeniskās saites rezultātus izteikt procentos, uzkrāt un analizēt vairāku 

gadu perspektīvā.  

Ne visas, bet lielākā daļa katedru vadītāju, gatavojot informāciju rektora gada 

pārskatam, apliecinājusi katedras docētāju gatavību īstenot studiju kursus angļu valodā, kā 

arī izrādījusi atvērtību sadarbībai ar ārvalstu augstskolām, tai skaitā kopīgu studiju 

programmu veidošanai.  

Ar teorētiskajiem studiju kursiem docētāji veiksmīgi tikuši galā Covid-19 

ierobežojumu dēļ. Turpretim dažādi ir veicies ar praktiskajiem studiju kursiem, kuros 

objektīvu iemeslu dēļ ne vienmēr mūsdienu tehnika pat prasmīgi to lietojot var atsvērt tās 

vajadzības, kuras ir studentiem un docētājiem praktisko studiju kursu īstenošanā augstā 

līmenī. Konkrēta informācija par šajā akadēmiskajā gadā paveikto studiju kursu aprakstu 

atjaunošanas procesā katedru ziņojumos rektora gada pārskatam bija retums. Toties notiek 

aktīvs darbs pie studiju programmu administrēšanas digitalizācijas.  

Studiju programmu direkcijai šis gads ir bijis dažādu ārēju (Covid-19 ierobežojumi) 

un iekšēju (izmaiņas kolektīvā, normatīvajos aktos) pārmaiņu un izaicinājumu pilns. Kopīgi 

strādājot direkcijas komanda ar tiem ir tikusi galā, un ar nelielu cilvēku skaitu paveikusi 

lielus darbus. Studiju programmu direkcijai ir skaidri tie izaicinājumi, kuri būs aktuāli 

2021./2022. akadēmiskajā gadā. Lai veiksmīgi ar tiem strādātu, būs nepieciešams vadības 

atbalsts un apkārtējo kolēģu sapratne un spēja mainīties, lai attīstītos un sasniegtu studiju 

programmu direkcijas un akadēmijas mērķus. 

 

  



 

75 

9. Pārskats par Studējošo pašpārvaldes darbību 
 

2020./2021. akadēmiskajā gadā saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem 

JVLMA Studējošo pašpārvalde ir darbojusies neklātienē. Neskatoties uz apstākļiem, 

Studējošo Pašpārvalde aktīvi turpināja darboties studējošo interesēs, piedaloties gan 

dažādās sapulcēs akadēmisko struktūrvienību ietvaros, gan aktīvi risinot dažāda rakstura 

problēmas, ar kurām šajā laikā saskārās studējošie.   

 

 Šajā studiju gadā klātesoši pasākumi, sēdes, ne arī sapulces nevarēja notikt, taču SP 

meklēja citus veidus, kā atbalstīt studējošos un to aktivitātes. Viens no šādiem veidiem bija 

ikgadējo radošo braucienu konkurss, kurā tika izskatīti pietiekumi, kuros radošās aktivitātes 

norisinājās attālināti. SP uzņēmās organizāciju arī prof. G. Larsena stipendijas konkursam. 

SP ir arī JVLMA sejas masku idejas autori un finansējuma nodrošinātāji, tāpat finansiāli 

tika atbalstīti vairāki akadēmijā notiekoši koncertu cikli ar studentu piedalīšanos 

(finansējums tika piešķirts video ieraksta veidošanai un online translēšanai). SP arī aktīvi 

piedalījās arī radošo aktivitāšu konkursa 2020 izveides grupā, piedaloties anketas un 

pieteikumu izstrādē. Diemžēl, šis projekts tā arī netika realizēts. Kopā ar Janu Janišausku 

tika meklētas iespējas atbalstīt studējošos arī projektu radīšanas konkursā biznesa kursa 

ietvaros, kurš gan arī uz doto brīdi ir pauzēts dažādu iemeslu dēļ.  

 

2020. gada 30. novembrī, pirmo reizi SP pastāvēšanas laikā attālināti ZOOM 

platformā norisinājās SP vēlēšanas, kurās tika ievēlēts šāds sastāvs:  

 

Viktorija Pakalniece – priekšsēdētāja 

Egija Ungure – priekšsēdētājas vietniece 

Hailong Zhang – iekšlietu koordinators 

Santa Šillere – sociālo tīklu koordinatore 

Kristīne Matvejeva – pasākumu koordinatore 

Kelija Macpane – pasākumu koordinatore 

Elīza Sestule - sekretāre 

Kitija Mināte 

Guntars Poplavskis 

 

Vēlēšanas bija zīmīgas ne tikai ar to, ka tās pirmo reizi norisinājās attālināti, bet arī 

ar to, ka tajās piedalījās rekordliels studentu skaits. Tika saņemti 186 vēlēšanu biļeteni, bet 

kopsapulcē piedalījās 67 studējošie. Jaunajai SP uzsākot darbu tika izskatīti un risināti 

vairāki studējošajiem aktuāli jautājumi, piemēram, par ASIMUT sistēmas darbības 

principiem, telpu noslodzi, sadarbību ar pedagogiem katedru ietvaros, u.c. Tāpat ir 

aktualizēts jautājums par sporta centra pārbūvi un atjaunošanu, un šo procesu, cerams, 

turpinās nākamais SP vadītājs.  
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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, kā arī iekšējā audita komisijā.  

 

2020./2021. akadēmiskā gada ietvaros JVLMA SP izsludināja 3 JVLMA studējošo 

radošo braucienu finansēšanas konkursus – oktobrī, martā un maijā. Kopā tika izskatīti 18 

pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 13.  

 

Kopējā pieprasītā summa:  Kopējā piešķirtā summa:  

Oktobrī: 1379,59 Oktobrī: 1179,59 

Martā: 1235,00 Martā: 610,00 

Maijā: 3267,46 Maijā: 2558,60 

 

 Neskatoties uz esošo situāciju valstī, SP turpinās darboties studējošo interesēs, 

pārstāvot tos gan dažādās akadēmiskajās institūcijās, gan aizstāvot to tiesības un intereses 

ikdienā. Studējošo pašpārvaldes vārdā esmu pateicīga par iespēju darboties komandā, gūt 

neatsveramu pieredzi (par spīti apstākļiem), kā arī izprast akadēmijas darbības principus 

strādājot komandā ar JVLMA darbiniekiem un administrāciju.  
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10. Pārskats par augstskolas starptautisko sadarbību  

 
 2020-2021.akad.g.saņemtais finansējums ERASMUS+ programmai - EUR 

492 087. 
 Ņemot vērā to, ka fiziskā mobilitāte bija krietni ierobežota, daļa finansējuma no 

Erasmus un Nordplus programmām tika novirzīta digitālajai mobilitātei – tehnoloģiju 

iegādei – kopumā EUR 32 704.   

 Visu projektu termiņi ir pagarināti, lai būtu iespēja apgūt piešķirto finansējumu. 

 Tomēr, neskatoties uz pandēmiju, 2020/2021. māc. gadā partneru augstskolās 

mācījās 21 mūsu students un 13 praktikanti.  Jāsaka, ka gandrīz visi viņi bija ieguvēji, jo 

praktiski visur individuālās stundas un ansambļi (Stokholmā pat orķestris) notika reāli, tikai 

lekcijas attālināti. Dažās vietās bija īsi periodi, kad viss bija slēgts, piemēram. 

Kopenhāgenā, bet tad atkal viss turpinājās. 

Pie mums mācījās 17 ERASMUS studenti – no Vācijas, Somijas, Beļģijas, Dānijas, 

Lielbritānijas, Itālijas, Spānijas, Turcijas, Gruzijas, Igaunijas un Lietuvas.  

 JVLMA pasniedzēju meistarklases partneru augstskolās klātienē atsākās tikai 

pavasarī - Guntis Kuzma aprīļa beigās Porto sagatavoja un atskaņoja divus koncertus ar 

Porto Mūzikas augstskolas studentu orķestri un publiku. Laba sadarbībā izveidojusies ar 

Igaunijas Mūzikas akadēmiju, kura 3 reizes aicināja doktorantūras eksāmenu žūrijā un uz 

meistarklasēm Tomu Ostrovski un 1 reizi – Gunti Kuzmu. Ielūgumi bija vēl, bet mūsu puse 

diemžēl nevarēja tos realizēt. 

 Martā, aprīlī un maijā notika tiešsaistes meistarklases pūšaminstrumentālistiem 

(klarnete, mežrags, trompete, eifonijs), kuras vadīja Tallinas, Rīgas un Viļņas pasniedzēji – 

katram studentam notika stundas pie diviem pasniedzējiem.  

Divas tiešsaistes meistarklases notika arī Stīgu katedrai (vijole un čells).  
 

 Daļēji klātienē, daļēji tiešsaistē notika Brass simpozijs – 28.09-02.10.2020, un 

pilnīgi tiešsaistē – Koka pūšaminstrumentu simpozijs 12.04-16.04.2021.  Abos 

simpozijos izcili pasniedzēji strādāja gan individuāli (aktīvi piedalījās (t.i. , spēlēja) pilnīgi 

visi mūsu studenti, kā arī daži studenti no Tallinas un Viļņas), gan arī bija sagatavojuši ļoti 

interesantas prezentācijas par aktuālām tēmām. 

 Notika vēl dažas tiešsaistes meistarklases. Protams, jāmin arī festivāla Rīga Jūrmala 

meistarklases, kurās mūsu studentiem bija iespēja tikties ar izciliem mūziķiem.  

 

 Bigbenda kompozīciju konkursa otrā kārta oktobra sākumā vēl notika klātienē, bet 

fināls decembrī jau skanēja tiešsaistē. 

 

 Visi pārējie plānotie projekti/koncerti/meistarklases ir pārcelti uz 2021/2022.gada 

sezonu. 

 Liela pateicība pienākas mūsu IT daļai – Edmundam Mickum un Ernestam Trucim, 

kuri īsā laikā veica liela mēroga jaunu digitālo tehnoloģiju iepirkumus, uzstādīja jauno 

tehniku un bija klāt visos tiešsaistes notikumos, nodrošinot perfektu kvalitāti, par ko 

saņēmām komplimentus no visām iesaistītajām pusēm – sākot ar viespasniedzējiem, beidzot 

ar mūsu studentiem. 

   



 

78 

11. Pārskats par Zinātniskās pētniecības centra darbību 

 
 

2020./2021. akadēmiskajā gadā ZPC pētnieka amatā 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. ing. Oskars Patjanko (līdz 23.04.2021), Dr. 

art. Līga Pētersone, Dr. Sc. Hum. Christine Michaela Groß, Dr. paed. Dace Medne, Dr. art. Jānis 

Kudiņš, Mg. art. Jachin Pousson, zinātniskā asistenta amatā Mg. art. Lana Burmistrova. No 

2021. gada 22. jūnija uz sešiem gadiem pētnieka amatā ir pārvēlēta Dr. art. Zane Prēdele, 

savukārt no 2021. gada 5. maija pētnieka amatā uz sešiem gadiem ievēlēta Dr. art. Lauma 

Mellēna-Bartkeviča un Dr. art. Diāna Zandberga.  

 

 2020. gadā kopējais pētnieku PLE ir 7.02. 

 

 ZPC nozīmīgākie projekti, konferences 

  

 2020. gada 1. oktobrī vairāki ZPC pētnieki, kā arī viespētnieki uzsāka dalību Valsts 

pētījumu programmā “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD”, 

kurā īsteno trīs apakšprojektus: 

1) Mūzika Latvijā 17.–19. gadsimtā: radošie procesi kultūras kontekstos (apakšprojekta 

zinātniskā vadītāja Dr. art. Lolita Fūrmane);  

2) Mūzikas kultūra Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados un 2. pusē: mazpētītie procesi, 

jautājumi, problēmas (apakšprojekta zinātniskais vadītājs Dr. art. Jānis Kudiņš); 

 

3) Mākslinieciskās jaunrades un kultūras mantojuma pētniecības metodoloģijas specifika 

un attīstība. 

 

 VPP kontaktpersona JVLMA ir profesors, pētnieks, projekta galvenais izpildītājs 

Dr. art. Jānis Kudiņš.  

 

 Projekta ietvaros no 2021. gada 22. līdz 23. aprīlim JVLMA tika organizēta 

konference 18. – 20. gadsimta mūzikas kultūra un sociālvēsturiskie konteksti Latvijā: 

jaunākie pētījumi. Konferencē piedalījās sekojoši JVLMA ZPC pētnieki, viespētnieki un 

studenti:  

 

1) Dr. phil. Mārtiņš Boiko (Herders un ielasdziesmas) 

2) Dr. art. Baiba Jaunslaviete (Hansa Šmita publikācijas laikrakstā Rigasche 

Rundschau – liecības par viņa radošo personību) 

3) Dr. art. Lolita Fūrmane (Kvodlibeta piedzīvojums, jeb ko muzikologam pētīt 19. 

gadsimta pirmās puses Rīgas dziesmuspēļu un vodeviļu teātrī) 

4) Dr. art. Jānis Kudiņš (Mūzikas dzīve Dinaburgā/Dvinskā  19. gadsimta otrajā pusē 

– 20. gadsimta sākumā: pirmreizējs faktu un procesu izgaismojums) 

5) Dr. art. Zane Prēdele (IV Vispārīgie latviešu Dziesmu un Mūzikas svētki Jelgavā: 

vēsturiskā nozīmīguma aspekti un polemika par tautas svētkiem) 

6) Mg. art. Ināra Jakubone (Starptautiskā laikmetīgās mūzikas biedrība (ISCM), 

modernisms un Latvija 20. gadsimta 20.–30.gados ) 

7) Bakalarante (šobrīd jau absolvente) Laura Švītiņa (Latvijas Mūziķu biedrība (1923–

1938): darbības profils un koncertakcijas “Mūziķu diena” ieguvumi) 

8)  Dr. art. Lauma Mellēna-Bartkeviča (Latvijas operdziedoņu 20. gadsimta 20.–30. 

gadu gaitas ārpus Latvijas atmiņu literatūrā, vēstulēs un periodikā) 

9) Maģistrente (šobrīd Mg. art.) Aija Kupjanska (Lugas teksta un operas libreta 

korelācija Felicitas Tomsones operā Pūt, vējiņi! (1960)) 
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10)  Doktorants, Mg. hist. Alberts Rokpelnis (Šlāgeris un deju mūzikas žanri Latvijas 

komponistu nošu izdevumos 20. gadsimta 20.–30. gados)  

11)  Dr. art. Indriķis Veitners (Fanka kustība Latvijā 20. gadsimta 90. gados un tās 

iespaids uz Latvijas džeza vēlāko attīstību) 

12)  LNB A. Kalniņa Mūzikas lasītavas vadītāja Eridana Žiba (Rīgas teātris pirms 200 

gadiem: pilsētas (vācu) teātra kolekcija LNB krājumā) 

 

 Konferences noslēgumā sekoja diskusija Latvijas mūzikas vēstures mantojums 

šodienas kultūratmiņā (moderatore Lauma Mellēna-Bartkeviča). 

 

     * 

 Latvijas Universitātes rīkotajā Eiropas Zinātnieku naktī 2021 kā partnerinstitūcija 

dalību ņēma arī JVLMA. Zinātnieku nakts programma 30.04.2021 visām 15 

partnerinstitūcijām noritēja vienotā platformā www.zinatniekunakts2021.lv. Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmija savā programmā piedāvāja lekcijas un diskusijas par cilvēka 

balss redzamajiem un neredzamajiem procesiem, tradicionālās mūzikas ainavu Latvijā 

agrajos jaunajos laikos, kā arī aicināja ielūkoties sistemātiskās muzikoloģijas laboratorijā, 

lai uzzinātu par smadzeņu reakcijām muzicēšanas laikā. Tās vērot procesā bija iespējams 

koncerta tiešraidē no JVLMA Lielās zāles, kur, muzikologa vadīti, mūzikas skaņām 

pievienosies arī pianista smadzeņu viļni.  

 

 Zinātnieku nakts programmā JVLMA piedalījās sekojoši ZPC pētnieki – Mārtiņš 

Boiko, Jachin Pousson, kā arī lektore Zane Šmite. Pasākuma moderatore – Lauma Mellēna-

Bartkeviča.  

 JVLMA dalība Eiropas zinātnieku naktī Latvijā 2020 tika realizēta Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un 

inovācijās nr. 1.1.1.5/18/I/001 ietvaros. 

 

     * 

 Turpinās dalība projektā Brain-computer music interfacing for embodied musical 

interaction. Tā īstenošanā iesaistās pētnieki sistemātiskajā muzikoloģijā – Valdis Bernhofs, 

Jachin Pousson un zinātniskā asistente Lana Burmistrova. 

      

     * 

 2021. gada sākumā iznāca jaunākais Mūzikas akadēmijas muzikoloģijas zinātnisko 

rakstu krājums Mūzikas akadēmijas raksti XVII.  

 

 

 ZPC pētnieki ar individuāliem referātiem ņēmuši dalību 17 konferencēs un publicējuši 

17 zinātniskos darbus, kā arī ticis aizstāvēts viens promocijas darbs (Dr.Sc.Hum. Christine 

Michaela Groß) 
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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 /0,5 slodze/.  

2020./2021. akadēmiskajā gadā, COVID -19 pandēmijas dēļ, aktīva koncertdarbība 

un citi publiski pieejami pasākumi ar klātienes publiku norisinājās vien līdz 2020. gada 

20. oktobrim.  

Pēc 20. gada 20. oktobra, kad Akadēmijas darbība pārgāja attālinātajā režīmā, 

Koncertdaļas darbība lielākoties saistījās ar studējošo mēģinājumu un dažādu vajadzību 

ierakstu (studijām, eksāmeniem, meistarklasēm, atlasēm u.c.) organizēšanu, plānošanu un 

koordinēšanu Akadēmijas koncertzālēs, atbilstoši rīkojumiem.  

Tāpat Koncertdaļa realizēja arī dažādus citus radošos projektus. Tika izveidoti:  

 JVLMA 101. dzimšanas dienai veltīts Svētku videokoncerts; 

 JVLMA un LMT Gada balvas pasniegšanas ceremonija tiešsaistē 

 JVLMA prezentācijas video /videovizītkarte/  

Kopumā 2020./2021. akadēmiskajā gadā Koncertdaļa administrējusi 71 publiski 

pieejamus pasākumus.  

Koncerti 16 (10 klātienē, 6 tiešsaistē) 

Konkursi 2 

Meistarklases 37 (5 klātienē, 32 tiešsaistē) 

Koncerti ārpus 

JVLMA 
3 

Atklātās vieslekcijas, 

semināri, tikšanās,  
4 

Konferences  1 

Atlases 1 

Īpašie pasākumi 4 

Īrētie pasākumi 3 

 

No tiem īpašie pasākumi un projekti:  

Klātienē: 

 X Starptautiskais Rīgas Brass simpozijs (28.09.-02.10.2020.) ar 4 viesprofesoru 

klātbūtni 

Starptautiskas metālpūšaminstrumentu meistarklases, individuālās nodarbības un 

koncerts 

 

 Pianistes profesores Daces Kļavas atcerei Kameransambļu un klavierpavadījuma 

katedras mācībspēku un absolventu koncerts VĒL MIRKLI PADOMĀ PAR MANI 

(07.10.2020. RLB Zelta zālē) cikla Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

mācībspēku, maģistrantu un studentu koncerti ietvaros  

 

 BALTIJAS JAUNIE KOMPONISTI - BIGBENDAM!  

1. Baltijas jauno komponistu Bigbenda kompozīciju konkursa pusfināls 

(08.10.2020.)  
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 No saknes zieds uz augšu veras. (13.10.2020.) 

VAK Latvija pirmatskaņo JVLMA studentu kora mūziku. Diriģents Māris Sirmais  

 

Tiešsaistē: 

 JVLMA un LMT Gada balvas pasniegšanas ceremonija  (18.02.2021.) 

 VII starptautiskais JVLMA Koka pūšaminstrumentu simpozijs (12.04. -

16.04.2021.) 

 6. JVLMA Mūsdienu mūzikas festivāla "deciBels" “parāds” -  tiešsaistes koncerts 

A-Ronne. Piedalās Latvijas Radio koris, diriģents Kaspars Putniņš (12.03.2021.)  

 

 Eiropas Zinātnieku nakts 2021 JVLMA 30.04.2021. 

   Nakts koncerts "Would you MIND playing that?"  

 

 Mūzikas pedagoģijas katedrai – 60 (05.05.2021.) 

  

 Pielāgojoties situācijai, ar digitālās audio pārneses tehnoloģiju DANTE un NDI 

video tīklu notika testa kolektīvie mēģinājumi Bigbendam un jaukajam korim  

 Koncertdaļas administrēto publisko sarīkojumu statistika iepriekšējos gados: 

2019./2020. akadēmiskajā gadā 

/pandēmijas gads/ 

166 pasākumi 

2018./2019. akadēmiskajā gadā 302 pasākumi 

2017./2018. akadēmiskajā gadā 310 pasākumi 

2016./2017. akadēmiskajā gadā 316 pasākumi 

2015./2016. akadēmiskajā gadā 282 pasākumi 

2014./2015. akadēmiskajā gadā 353 pasākumi 

2013./2014. akadēmiskajā gadā 324 pasākumi 

2012./2013. akadēmiskajā gadā 323 pasākumi 

2011./2012. akadēmiskajā gadā 281 pasākumi 

2010./2011. akadēmiskajā gadā 247 pasākumi 

2009./2010. akadēmiskajā gadā   281 pasākumi 

2008./2009. akadēmiskajā gadā   298 pasākumi 

2007./2008. akadēmiskajā gadā 245 pasākumi 

2006./2007. akadēmiskajā gadā 210 pasākumi 

2005./2006. akadēmiskajā gadā 199 pasākumi 
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13. Pārskats par Sabiedriskajām attiecībām 
 

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, 

JVLMA tika izveidots jauns vizuālais tēls un mājaslapa.  

 2021. gada 24. maijā sabiedrisko attiecību amatā sācis darboties jauns speciālists. 

Kā nozīmīgākie uzdevumi speciālista darbā ir noteikti JVLMA mājaslapas uzturēšana un 

attīstīšana, sadarbojoties ar akadēmijas struktūrvienību vadītājiem, sociālo tīklu 

administrēšana, veidojot kvalitatīvu un mūsdienīgu saturu, neaizmirstot akadēmijas 

tradīcijas un senatnē balstītas vērtības. Digitālās pasaules nozīme un tās sniegtās iespējas 

īpaši aktualizētas laikā, kad studiju darbs pandēmijas dēļ tiek pārcelts attālinātā režīmā. 

Regulāri tiek papildināta arī JVLMA mājaslapas angļu valodas versija.  

 

Sociālie tīkli 

 JVLMA sociālie tīkli tiek izmantoti, lai veidotu dialogu ar sabiedrību un īpaši ar 

akadēmijas interesentiem. Akadēmijas sociālos tīklus visbiežāk izmanto tai piesaistīti 

cilvēki – JVLMA darbinieki, mācībspēki, studenti (esošie un topošie), kā arī absolvent i. 

Ikdienā vislielākais darbs tiek ieguldīts jauniešu vidū populārajās platformās Facebook un 

Instagram. Kvalitatīvu tekstu radīšana, piemērotu fotogrāfiju atlase rada pozitīvu ārējo tēlu, 

kas atspoguļo augstskolas iekšējās norises. 2020./2021. gadā būtiski pieaudzis sekotāju 

skaits iepriekš minētajās platformās (skat. tabulu). Instagram platformu aktīvi izmanto 

JVLMA studenti un absolventi, kā arī mūzikas vidusskolu audzēkņi. Facebook 

mērķauditorija ir plašāka, kas skaidrojama ar to, ka platformu aktuālās informācijas 

iegūšanai izmanto dažādi mediju pārstāvji, kas aktīvi pārpublicē jaunākās ziņas.  

 

Platforma 
Sekotāju skaits: 

2019./2020.g. 

Sekotāju skaits: 

2020./2021.g. 

Facebook 3436 3954 

Instagram 1227 1504 

Youtube 150 347 

 

Aktivitātes Youtube kanālā efektīvi kalpo akadēmijas dzīves atklāšanai audiovizuālā 

formātā. Youtube platforma tiek izmantota, lai nodrošinātu dažādu pasākumu tiešraides 

nodrošināšanai (koncerti, mēģinājumi, eksāmeni, izlaidumi utt.). 2020./2021. g. sezonā 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pirmoreiz notika Eiropas Zinātnieku nakts 

tiešsaistes formātā. Youtube kanālā šim video ir 1345 skatījumi, parādot sabiedrības interesi 

par mūzikas zinātni jeb muzikoloģiju, kas JVLMA izaugusi par nopietnu zinātnes 

disciplīnu. 
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PR īstenotās aktivitātes 

  

 Sabiedrisko attiecību speciālists ikdienas darbā aktīvi sadarbojas ar vairākām 

JVLMA struktūrvienībām, piemēram, Studiju daļu, Koncertu daļu, Ārlietu daļu u.c. 

Speciālists apzina Mūzikas akadēmijas svarīgākos notikumus, pasākumus, mēģinājumu un 

koncertu grafikus.  

 

 JVLMA notikumu publicitāti nodrošina speciālista veidotās preses relīzes, kas tiek 

izsūtītas mediju un reklāmas pārstāvjiem (interneta vietnes Delfi, Latvijas Sabiedriskais 

Medijs, Tvnet, Satori, žurnāls Sestdiena, laikraksti Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze, Latvijas 

Avīze, mūzikas raidstacija LR3 Klasika, Latvijas Televīzijas raidījumi Kultūras ziņas, Rīta 

Panorāma u.c.). 

 Kopumā 2020./2021. g. sezonā sadarbībā ar pūtēju orķestra diriģēšanas klasi 

attālināti īstenoti seši virtuālo sarunu raidījumi “Pūtēju orķestris un mēs”, sadarbībā ar 

Tālākizglītības nodaļu veidotas desmit tiešsaistes lekcijas “Ar tēju lasītavā”, Zoom 

platformā noritējuši vairāki forumi par studiju iespējām JVLMA.  

 Sadarbībā ar JVLMA Studiju un IT daļām aktīvi popularizētas Mūzikas akadēmijas 

jaunās skolotāju programmas – maija mēnesī uzsākta aktīva programmu popularizēšanas 

kampaņa akadēmijas sociālajos tīklos, kā arī jūlija mēnesī pārraidīts informatīvi precīzs un 

vizuāli saistošs sižets LTV1 Kultūras ziņās.  
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14. Pārskats par JVLMA projektu vadību 
 

Periodā atbalstītie un šobrīd īstenotie projekti: 

 Projekta 

nosaukums 

Piesaistītais 

finansējums 

Mērķis Aktivitātes Padarītais 

1. Jāzepa Vītola 

Latvijas 

Mūzikas 

akadēmijas 

starptautiskās 

sadarbības 

projektu 

attīstība 

pētniecībā un 

inovācijās 

SAM 

pasākums 

1.1.1.5. 

(86 760,00 

EUR) 

Veicināt JVLMA 

iesaisti 

daudzpusēju 

starptautisku 

sadarbības 

pētniecības un 

inovāciju 

projektu izstrādē 

un 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 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 pasākumi un projektu pieteikumu 

sagatavošana; starptautisku zinātnisko 

konferenču organizēšana. Plānotais rezultāts – 

vismaz 2 virssliekšņa kvalitātes novērtējumi 

starptautiskajiem pētniecības projektiem. 

Tiek īstenots darbs pie 

starptautisku pētījumu tēmu 

attīstības ar iespēju saņemt 

finansējumu projektu 

sagatavošanai. 

 

Sasniegti 100% no projektā 

plānotajiem obligāti 

sasniedzamajiem rezultātiem 

(saņemti virssliekšņa 

kvalitātes novērtējums  

Horizon 2020 "Eiropas 

Zinātnieku Nakts 2020" 

projektam, JVLMA iesaistīta 

kā sadarbības partneris). 
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2. Labas 

pārvaldības 

nodrošināšana 

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) Veikts pētījums par studiju 

virziena “Mākslas” studiju 

programmu atbilstību 

nepieciešamo cilvēkresursu 

attīstības prognozēm un 

profesiju standartos 

noteiktajām prasībām 

 

2) Noslēgta vienošanās ar 

starptautisko izvērtēšanas 

aģentūru MusiQuE par mākslas 

studiju programmu un to 

ieviešanas izvērtēšanu, 

notikušas ārvalstu ekspertu 

vizītes, saņemti atzinumi. 

 

3) Uzsākta vadības personāla 

kompetenču pilnveide 

(notikušas vadības personāla 

angļu valodas apmācības, 

komunikācijas apmācības, 

sagatavots apmācību plāns 

2021. gada rudenim); 

 

4) Sadarbībā ar LU norit 

resursu rīka izveide, pabeigta 

sadarbība ar LU LAIS un e-

studiju vides sistēmu pilnveidē 

un datu papildināšanā; 
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5) Norit mākslas studiju 

programmu pārstrukturizācija 

un satura aktualizācija, darbu 

uzsākuši satura eksperti; 

 

6) Noslēgts līgums un 

uzsākusies JVLMA kvalitātes 

vadības sistēmas pilnveides 

process, izstrādāta JVLMA 

kvalitātes vadības politikas, 

norit darbs pie procesu 

aprakstiem. 

3. Mūzikas, 

mākslas, dejas 

un kultūras 

studiju 

skolotāju 

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. 

 

Pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju 

programma “Mūzikas, dejas, 

mākslas profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības skolotājs” 

licencēta 02.09.2020.  

 

Profesionālās bakalaura studiju 

programma “Mūzikas, teātra 

mākslas, dejas, vizuālās 

mākslas skolotājs” licencēta 

13.10.2020. 

  

2020. /2021. akadēmiskā gada 

2. pusgadā JVLMA uzsāka 

īstenot studiju virziena 

Izglītība, pedagoģija un sports 

profesionālo bakalaura studiju 

programmu Mūzikas, teātra 

mākslas, dejas, vizuālās 
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mākslas skolotājs. JVLMA 

pirmo kursu studentus 

eksmatrikulēja no vecajām 

programmām un imatrikulēja 

jaunajās. Jauni studenti studijas 

jaunajās programmās uzsāks ar 

2021./2022. akadēmisko gadu. 

 

07.04.2021. platformā “Zoom” 

notika JVLMA Mākslu 

pedagoģijas nodaļas 

tematiskais forums par 

jaunveides programmām. 

 

Par jaunajām studiju 

programmām uzfilmēti un 

sagatavoti videomateriāli, kas 

tiek publicēti sociālajos tīklos. 

Informācija par jaunajām 

programmām tiek ievietota gan 

radio, gan tv. 

 

4. JVLMA 

akadēmiskā 

personāla 

stiprināšana 

jaunveidojamo 

pedagoģijas 

studiju 

programmu 

kvalitatīvai 

īstenošanai 

SAM 8.2.2. 

2.k. 

(326 190,00 

EUR) 

Pedagoģijas 

studiju 

programmu 

īstenošana 

iesaistītā 

akadēmiskā 

personāla 

stiprināšana 

1.Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā 

studiju virzienā “ Izglītība, pedagoģija un 

sports” 

2. Ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste 

studiju virzienā “ Izglītība, pedagoģija un 

sports” 

3.Akadēmiskā personāla stažēšanās izglītības 

iestādēs 

4.Akadēmiskā personāla profesionālās angļu 

valodas apmācības 

Piesaistīts viens ārvalstu 

docētājs un RSU doktorantūras 

students pedagoģijas studiju 

kursu docēšanai. 

 

2020.gada novembrī 14 no 

akadēmiskā personāla pabeidza 

profesionālās angļu valodas 

apmācības. 
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2 no akadēmiskā personāla 

pabeidza (31.12.2020. un 

28.02.2021.) stažēšanos 

izglītības iestādēs. 1 no 

akadēmiskā personāla turpina 

profesionālās prakses izglītības 

iestādēs.  
 

5. Profesionālās 

doktorantūras 

mākslās 

studiju 

programmas 

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 

Saņemta programmas licence 

un 2021. gada februārī studijas 

sākuši pirmie programmas 

doktoranti. 

6. Akadēmiskā 

personāla 

attīstība – 

doktorantu 

grantu pieejas 

aprobācija un 

ārvalstu 

akadēmiskā 

personāla 

piesaiste 

Latvijas 

Kultūras 

akadēmijā, 

Latvijas 

Mākslas 

SAM 8.2.2. 

JVLMA 

finansējums: 

(117 320,00 

EUR) 

Nodrošināt 

atalgojumu LKA, 

JVLMA, LMA 

doktorantiem un 

zinātniskā grāda 

pretendentiem 

par pētniecības 

vai studiju darba 

veikšanu 

augstskolā, kas 

saistīta ar 

promocijas darba 

izstrādi. 

1.Nodrošināt atbalstu LKA, JVLMA, LMA 

doktorantiem un zinātniskā grāda 

pretendentiem par pētniecības vai studiju 

darba veikšanu augstskolā, kas saistīta ar 

promocijas darba izstrādi. 

2.Ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste. 

Noslēgts līgums par projekta 

īstenošanu, izstrādāts un Senātā 

apstiprināts nolikums 

doktorantu atlasei grantu 

piešķiršanai, uzsākta projekta 

īstenošana. 
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akadēmijā un 

Jāzepa Vītola 

Latvijas 

Mūzikas 

akadēmijā 

(JVLMA 

sadarbības 

partneris) 
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15. Pārskats par JVLMA finansējumu 
 

 

Finanšu daļā ir: 

 

 Sagatavots un iesniegts 2020. gada finanšu pārskats, par kuru auditoru kompānija 

“Visa Vērte” ir sniegusi atzinumu bez iebildumiem. 

 Iesniegts izskatīšanai Finanšu koleģiālajā komisijā un JVLMA Senātā apstiprināts 

2021.gada budžeta izdevumu un ieņēmumu plāns sadalījumā pa izdevumu 

pozīcijām atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem; 

 Tiek veikta regulāra Akadēmijas Pamatbudžeta, Pašu ieņēmumu, ESF un ERAF 

projektu ieņēmumu un izdevumu ikmēneša analīze. 

 Sadarbībā ar “Visma Enterprise”, kas nodrošina HORIZON finanšu un resursu 

vadības sistēmu JVLMA, ir padziļināti apgūts Budžeta un Algu modulis, sakārtota 

atskaišu sistēma, pastāvīgi tiek padziļināti apgūtas jaunas iespējas darba 

optimizēšanai. 

 2020.gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kopējie  budžeta ieņēmumi 

bija 4 897 316 euro, kas, salīdzinot ar 2019.gadu,  samazinājušies par 55 980 euro 

jeb 1.13 %.  

 Pastiprinoties Covid-19 pandēmijas otrajam vilnim un darbojoties jaunu 

ierobežojumu apstākļos, strauji samazinājās Pašu ieņēmumi t.sk. mācību maksas, 

telpu un zemes nomas ieņēmumi. 

 Saņemts mazāk NORD PLUS tīkla organizēto projektu finansējums. 

 2020.gadā saņemts 150 000 EUR un apgūts papildu finansējums no LR Kultūras 

ministrijas 149 009 EUR, lai nodrošinātu attālināto mācību procesu un klātienes 

studijas. Kura ietvaros ir izveidots Tiešsaistes konferenču sistēmas risinājums 

JVLMA Senāta zālei, iegādāta pārvietojama daudzkameru video ieraksta sistēma 

JVLMA koncertzālēs kas paredzēta ieskaitēm, eksāmeniem, koncertiem, veikta IT 

sistēmu - datortīkla modernizēšana, datortehnikas iegāde (25. datori, 3 

pārvietojamie displeji, 17 tīkla komutācijas iekārtas un veikta datorlīniju 

atjaunošana). Izveidota LOLA - straumēšanas sistēma - zema latentuma, augstas 

kvalitātes audio / video pārraides sistēma tīkla muzikālajām izrādēm un 

mijiedarbībai, ko izstrādājis Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" no 

Triestes (Itālija) sadarbībā ar GARR, Itālijas pētniecības un akadēmisko tīklu. 

Iegādātas Pārvietojamās skaņu, ierakstu sistēmas studiju procesa nodrošināšanai.  

 2020. gadā saņemts mazāks ESF un ERAF projektu finansējums, noslēdzies 

JVLMA īstenotais radošo industriju studiju programmu modernizācijas projekts 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.  

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kopējie budžeta izdevumi 2020. gadā 

bija 4 587 96 euro, kas salīdzinot ar 2019. gadu ir samazinājušies par 266 108 euro 

jeb 5.48 %. Izdevumu samazinājums saistīts, ar pakalpojumu izdevumu 

samazināšanos t.sk. komunālie pakalpojumi, nomas un pārējie izdevumi sakarā ar 

koncertu un konkursu atcelšanu 2020. gadā.  
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JVLMA Ieņēmumi  

  

  
2019.gads  

% no 

kopējiem 

ieņēmumiem 

2020.gads 
Palielinājums/ 

samazinājums 

EUR (EUR) (EUR) 

IEŅĒMUMI KOPĀ 4 953 296 100 4 897 316 -55 980 

PAŠU IEŅĒMUMI UN 

DOTĀCIJA 
3 681 779 74.33 3 732 828 51 049 

PAŠU IEŅĒMUMI 370 477 7.48 259 842 -110 635 

Ieņēmumi no izglītības 

pakalpojumiem 
195 035 3.94 179 944   

Mācību maksa 180 980   154 944   

Pārējie ieņēmumi par 

izglītības pakalpojumiem 
14 055   25 000   

Ieņēmumi no telpu nomas 41 105   16 467   

Ieņēmumi par biļešu pārdošanu 8 958   18 630   

Ieņēmumi par mūzikas 

instrumentu un aprīkojuma īri 
3 384   3 473   

Ieņēmumi par autostāvvietu 15 127   7 695   

Zemes noma 5 307   4 397   

Kopēšana 2 000   1 024   

VIAA stipendijas 10 896   2 474   

Citi ieņēmumi 88 665   25 739   

DOTĀCIJA un papildus 

finansējums 
3 311 302 66.85 3 472 986 161 684 

Dotācija KM 3 266 302   3 280 720   

KM papildfinansējums Jurjānu 

konkursam 
5 000   42 266  

KM papildfinansējums 

Kordiriģentu konkursam 
40 000 0.81   0 

Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem COVID attālināta 

darba nodrošināšanai 

  150 000  

PROJEKTI 1 137 153 22.96 946 611 -190 542 

Erasmus + 391 947   357 045   

Erasmus Baltkrievija, Gruzija, 

ASV 
28 138   68 091   

Baltijas akadēmiju orķestris 

(BAO) 
61 200       

Valsts pētījumu programma     76 673   

NORDPLUS, NORDOPERA 78 673   39 116   

KKF 85 600   100 400   

ERAF infrastruktūra 154 502   31 939   

ERAF zinātne 28 820   27 080   

ESF (8.2.1.0)pedagoģijas 

programmas 
152 182   33 105   

ESF (8.2.2.0)pedagoģijas 

programmas 
43 607   39 041   

ESF 

(8.2.1.0/009)doktorantūras 

projekts 

25 503   29 540   

ESF (8.2.3.0)Labas 

pārvaldības nodrošināšana 
64 362   135 843   

VIAA Taivānas projekts 22 619   8 738   
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Zinātnes bāzes finansējums un Zinātniski radošās darbības 

finansējums 

 
Ieņēmumi 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

208 352

151 779

125 274

98 999

120 726

193 706

2016.gads
(EUR)

2017.gads
(EUR)

2018.gads
(EUR)

2019.gads
(EUR)

2020.gads
(EUR)

2021.gads
(EUR)

Ieņēmumi ZRDF

13 729
34 780 39 437 35 365

97 151

252 795

2016.gads
(EUR)

2017.gads
(EUR)

2018.gads
(EUR)

2019.gads
(EUR)

2020.gads
(EUR)

2021.gads
(EUR)

Ieņēmumi Zinātnes bāzes finansējums

  
Budžeta 

DOTĀCIJA 

Samazinājums/pieaugums 

EURO 
Samazinājums/pieaugums % 

 

2018 3 134 430 360 974 13.02  

2019 3 266 302 131 872 4.21  

2020 3 280 720 14 418 0.44  

2020 42 266   COVID stipendiju palielināšanai  

2021 3 515 030 234 310 7.14  

2021 63 399   COVID stipendiju palielināšanai  
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Izdevumi 
 

      

  
2016.gads  

(EUR) 

2017.gads 

(EUR) 

2018.gads 

(EUR) 

2019.gads 

(EUR) 

2020.gads 

(EUR) 

            

Zinātniskās un radošās 

darbības finansējums 
201 547 133 867 103 135 137 094 94 787 

Atalgojums (ar VSAOI) 183 617 118 583 90 863 100 258 94 359 

Preces un pakalpojumi 17 930 15 284 12 272 36 836 428 

ZPC bāzes 

finansējums 
13 729 34 780 39 437 35 365 96 846 

 

 

Izdevumi 
 

 
 

 

 

 

  

201 547

133 867

103 135

137 094

94 787

157 200

13 729

34 780 39 437 35 365

96 846

211 410

2016.gads
(EUR)

2017.gads
(EUR)

2018.gads
(EUR)

2019.gads
(EUR)

2020.gads
(EUR)

2021.gads
(EUR)

Izdevumi ZRDF un Zinātnes bāze
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Pašu ieņēmumi 

 

 2019 2020 

370 477 259 842 

Studiju maksa 180 980 154 944 

Pārējie ieņēmumi par 

izglītības pakalpojumiem 
14 055 25 000 

Ieņēmumi no telpu nomas 41 105 16 467 

Ieņēmumi par biļešu 

pārdošanu 
8 958 18 630 

Ieņēmumi par mūzikas 

instrumentu un aprīkojuma īri 
3 384 3 473 

Ieņēmumi par autostāvvietu 15 127 7 695 

Zemes noma 5 307 4 397 

Kopēšana 2 000 1 024 

    

VIAA stipendijas 10 896 2 474 

Citi ieņēmumi 88 665 25 739 

 

 

 
 

 

 

 Pašu ieņēmumu samazinājums salīdzinājumā ar 2019.gadu COVID 19 ietekmē 

ir 29.86%.  
 

 

 

 

 

 

426 624

370 477

259 842

210 825

2018 2019 2020 2021

Pašu ieņēmumi
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JVLMA izdevumi 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Atalgojums
66%

VSAOI
15%

Kārtējie 
izdevumi 

13%

Kapitālie 
izdevumi

1%

Stipendijas
4%

Studējošo 
pašpārvaldes 

izdevumi 0.5%

Izdevumu struktūra 2021

Atalgojums
68%

VSAOI
16%

Kārtējie izdevumi 
13%

Kapitālie izdevumi
0%

Stipendijas
2%

Studentu 
pašpārvaldes 

izdevumi

Izdevumu struktūra 2020
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Atalgojums
70%

VSAOI
14%

Kārtējie izdevumi 
13%

Kapitālie izdevumi
0.7%

Stipendijas
1.8%

Studējošo 
pašpārvaldes 

izdevumi
0.5%

Izdevumu struktūra 2019
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16. Pārskats par cilvēkresursu vadības procesiem 
 

Personāldaļa 2020./2021.akadēmiskajā gadā veica uzdevumus, kas saistīti ar 

struktūrvienības nolikumā noteiktajām funkcijām: 

 Pastāvīgi tika kārtotas personu lietas un veikti atbilstoši ieraksti personu 

kartītēs. Pēc pieprasījuma tika gatavoti pārskati un saraksti par personāla 

sastāvu, amatiem, ievēlēšanu termiņiem un vakancēm – iesniegšanai 

pārraudzības iestādēm, statistikas atskaitēm, struktūrvienību vadītāju 

vajadzībām un vadībai.  

 Pastāvīgi tika sagatavotas izziņas gan latviešu valodā, gan angļu valodā, 

iesniegšanai pēc pieprasījuma. 

 Pastāvīgi tika nodrošināta personāla datu ievade sistēmā HORIZON.  

 Pastāvīgi tika nodrošināta personāla darba tiesisko attiecību administrēšana, 

darba attiecību reglamentējošās dokumentācijas izstrādāšana. 

 Regulāri tiek nodrošināta dažādu līgumu sagatavošana (autorhonorāra līgumi, 

uzņēmuma līgumi un šo līgumu pieņemšanas – nodošanas akti). 
 

 Eiropas Savienības finansētu projektu ietvaros, tika īstenotas dažādas 

aktivitātes. Kā vienu no svarīgākajām varu izcelt Līderības un komunikācijas 

apmācību īstenošanu akadēmiskajam personālam. 
 

 Personāldaļa ir organizējusi un vadījusi vairākus vispārējā personāla atlases 

konkursus, kā arī starptautisku docētāju piesaisti ESF projektu ietvaros.  
 

 Personāldaļa ir organizējusi un nodrošinājusi akadēmisko amatu kandidātu 

dokumentācijas saņemšanu un reģistrēšanu. 
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17. Pārskats par JVLMA infrastruktūru  
 

 

 Darbs saspringtos pandēmijas ierobežojošos apstākļos atbilstoši amata 

aprakstam un liela apjoma papildus darbu veikšana ārpus amata apraksta:  
 

1. Studiju un darba nepārtrauktības nodrošināšana pandēmijas Covid 19 apstākļos: 

 sanitāro normatīvu stingra ieviešana, pārraudzība; inficēto un kontaktpersonu 

apzināšana, reģistrācija; 

 tehnisko un saimniecisko resursu nodrošināšana atbalsta personālam attālinātā 

darba veikšanai; 

 klašu, darba un koplietošanas telpu pielāgošana atbilstoši sanitārā protokola 

prasībām; 

 PPP (dispečerdienesta) modernizēšana ar aizsargsienu, datoru, 

videonovērošanas un ierakstu iekārtām, audio aprīkojuma ierīkošana;  

 Covid testu regulāra organizēšana DE un UE drošām norisēm. 
 

2. Visaptveroša uz preventīvu vērsta darbība apjomīgo komunālo pakalpojumu 

nodrošinājuma administrēšana pilnīgai komfortablai augstskolas darbības 

funkciju nodrošināšanai: 

 elektroapgādē, siltumpadevē, ūdenspadevē; telesakaru un IT pieejamības, 

kanalizācijas darbības, lietus notekūdeņu, ventilācijas nodrošināšanā; sadzīves 

atkritumu un nelikvīdu regulāras izvešanas nodrošināšanā; ugunsdrošības un 

darba drošības sistēmu nodrošināšanā; ēku (pieminekļu) un telpu konstruktīvo 

elementu, piederumu pastāvīgā drošības uzraudzībā, u.c.. 
 

3. Remontdarbu plānošana, tehnisko parametru izstrāde, iepirkumu konkursu 

organizēšana un tā realizācija: 

 garderobes savienošana ar deju/sporta ģērbtuves centru, izveidojot autonomu 

ieeju; 

 arhīva un bibliotēkas krājumu telpu – Nr.003., 004 izpētes remontdarbu 

plānošanai; Tehnisko specifikāciju izstrādes iepirkumu konkursu publiskošanai; 

 226.telpas izpēte WC izbūves plānošanai; tehnisko specifikāciju iepirkumu 

izstrāde konkursa publiskošanai; 

 1.ēkas II stāva gaiteņa pie telpām Nr. 205., 206., 207., 208., 220. izpētes 

remontdarbu plānošanai, tehnisko specifikāciju izstrāde konkursa 

publiskošanai. 
 

4. Galvenās ēkas un telpu parametru apsekošana, uzmērījumu organizēšana ar 

modernu lāzeriekārtu, jauna inventarizācijas plāna izstrāde – (konstatētas 

būtiskas atšķirības pret iepriekšējo veco inventarizācijas plānu) – veica Valsts 

zemes dienests. 

 

5. Ēkas Nr.1 bēniņu koka konstrukciju ugunsdrošības klājuma apstrādes 

organizēšana, realizācija. 
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6. Dienesta auto iegādes izpētes darbi, TS izstrādes, koriģēšanas, auto iegādes 

vairākkārtīgu konkursu organizēšanas, iegādes realizācija – (ziedotāju 

finansējums – 17 tūkstoši eiro).  
 

7. Dalība Nacionālās koncertzāles vīziju izstrādē ar mērķi perspektīvā ieintegrēt 

studiju bāzes telpas. 

 

8. Dalība JVLMA apkalpošanas līgumu organizēšanā, diskusijās, izstrādēs: 

 par elektropadeves nodrošināšanu ar Latvenergo; 

 par sadzīves atkritumu izvešanu ar SIA “Clean R”; 

 par autostāvvietas pārņemšanu no SIA “LMA SK” un tās darbības modeļa 

ieviešanu JVLMA; 

 par JVLMA tehnisko, saimniecisko apkalpošanu ar SIA “CHS” uz periodu 3+2 

gadi; 

 IT pakalpojuma modeļa maiņa JVLMA, organizējot iepirkumu konkursus, kas 

rezultējās profesionālas, augstvērtīgas pakalpojuma sniedzēja SIA “SPX” 

(MicroTik meitas uzņēmums) darbībā augstskolas atbalsta dienestos un studiju 

(arī attālinātā) darba augstā kvalitātē. 
 

9. IT, Skaņu aprīkojuma, Videonovērošanas un ierobežotas pieejamības sistēmu 

aprīkojuma modernizēšanas projekta realizācija saspringtos termiņos 

pandēmijas apstākļos – organizējot tirgus izpētes, tehnisko specifikāciju 

izstrādes un iepirkumu konkursu organizēšanas, aprīkojumu montāžas, 

testēšanas paātrinātā steidzamībā – Valsts finansējums 150 tūkstoši Eiro : 

 portatīvo un stacionāro datoru iegādes; 

 pārvietojamo ekrānu/monitoru iegādes; 

 skaņu tehnikas aprīkojuma iegādes; 

 Interneta optisko līniju montāžas; 

 videonovērošanas sistēmu un telpu ierobežojošas piekļuves sistēmu montāžas;  

 Dantes, NDI un Lolas sistēmu ieviešana, testēšana lokālo un starptautisko norišu 

nodrošināšanai; 

 

10. Dalība JVLMA zemes nomas zem pagalma ēkas līguma izstrādes organizēšanā. 

11. Dalība jaunu mūzikas instrumentu iegādes apzināšanā, organizēšanā no dažādu 

projektu finanšu avotiem – (TS izstrādēs, iepirkumu konkursu organizēšanā, 

realizācijā) – piemēram, timpānu komplekta iegādēs ar KKF pamatfinansējumu 

– 19 tūkstoši eiro. 

12. Iepirkumu komisijas sēžu organizēšana un dalība iepirkumu plānu veidošanā. 

13. Dalība ikgadējā budžeta veidošanā. 

14. Pārraudzībā esošo struktūrvienību vadītāju ikgadējā izvērtēšana. 

15. Dalība JVLMA ikgadējās materiāli tehniskās un piederumu inventarizācijās. 

16. JVLMA nepieciešamā tehniskā un saimnieciskā inventāra iegāžu organizēšana. 

17. Remontējamo Mūzikas instrumentu un tehniskā aprīkojuma regulāra apzināšana 

un remontu organizēšana. 

18. Inženiertehnisko tīklu avāriju novēršanas mobila organizēšana. 
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19. Mūzikas instrumentu un inventāra pārvietošanas organizēšana no RPIVA, RLB, 

LU – apsekošana, defektācija. 

20. Ikgadējā augstskolas personāla instruktāža ugunsdrošībā un iekšējo kārtības 

noteikumu ievērošanā. 

21. Dalība Ugunsdrošības seminārā Valsts iestāžu atbildīgajām amatpersonām – 

24.09.2020. 

22. Darbs ar Valsts, Pašvaldību iestādēm/organizācijām, SIA, uzņēmumiem – KM, 

IZM, RD, Būvvalde, VKPAI, Kultūras augstskolas, MVS, RŪ, RS, ST,LMT, 

TET u.c. 

23. Darbs ar JVLMA atbalstītājiem – LMT, Yamaha, NA; 
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18.1. Saimniecības daļas darbības pārskats.  

 

Saimniecības daļas darbs 

atbilstoši nolikumos 

iestrādātām funkcijām, 

pienākumiem un 

papilduzdevumiem 

Dalība iepirkumu 

komisijās un līdzdalība 

to realizēšanā 

 

Darba aizsardzības 

jomā veiktie darbi 

Koordinēšanas, loģistikas un 

pārraudzības pienākumu 

veikšana SIA “CHS” ēku, telpu 

un teritorijas apsaimniekošanas 

darbībai JVLMA 

 

JVLMA Lielās zāles 

kreisās aizkulises 

kosmētiskais remonts 

Veikta risku novērtēšana 

darba vietās 

JVLMA struktūrvienību darbības 

un studiju procesu norišu, 

koncertu, meistarklašu, 

konkursu, konferenču, semināru 

operatīva darbības 

nodrošināšana, koordinēšana ar 

aprīkojumu, inventāru un 

apkalpojošo personālu 

 

Mazlietotas vieglās 

automašīnas iegāde 

Izstrādāts konstatēto 

neatbilstību saraksts, 

sastādīts JVLMA 

darbinieku saraksts 

veselības pārbaudes 

veikšanai 

Nomas pasākumu koordinēšanas, 

menedžēšanas pienākumu 

veikšana 

 

Tirgus izpēte par Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas datortīklu 

modernizāciju 

Izstrādāts darba 

aizsardzības pasākumu 

plāns konstatēto 

neatbilstību novēršanai 

Saimniecības materiālu, mēbeļu 

un cita inventāra, aprīkojuma, 

tehnikas loģistika, vispārējā 

pārraudzība, 

inventarizācija(4456 vienības), 

audits, tehniskā un darba 

stāvokļa izvērtēšana 

 

Līdzdalība tirgus izpētē 

par papildus datortīkla 

kabeļu ierīkošanu 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā 

Darbinieku 

nodrošināšana ar 

nepieciešamo inventāru 

attālinātā darba 

veicējiem (datorkrēsli, 

stāvlampas/galda 

lampas) 

JVLMA struktūrvienību 

nodrošināšana ar ikdienā 

nepieciešamajām kancelejas 

precēm, toneriem, (izmantojot 

EIS sistēmu), organizēt biroja 

tehnikas - kopētāju, printeru 

apkopi, remontu. 

 

Video aprīkojuma 

iegāde JVLMA 

auditorijām attālināta 

studiju procesa 

nodrošinājumam, 

izmantojot NDI tīkla 

risinājumus. 

OVP pārbaužu telpu 

sagatavošanas 

menedžēšana 

Transporta pasūtīšanas 

organizēšana JVLMA darba, 

studiju un radošā procesa 

vajadzībām 

 

Skaņu ierakstu 

aprīkojuma iegāde 

 

AZIMUT sistēmas apkalpošana 

– ārpus JVLMA darba laika 

telpu izmantošanas, 

apkalpošanas koordinēšana 

 

JVLMA 2.stāva gaiteņa, 

2.stāva tualetes telpas 

un arhīva telpas 

kosmētiskais remonts 
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Viesapartamentu administrēšana, 

loģistika 

(apartamenti mēnesī izmantoti 

vidēji 5 dienas) 

 

Timpānu piegāde 

JVLMA studiju procesa 

nodrošināšanai 

 

Saimnieciskā personāla 

administrēšana, kadru 

komplektēšana. 

Datoradministratora 

pakalpojumi Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijai 

 

JVLMA telpu nodrošināšana 

atbilstoši sanitārajiem 

normatīviem, sakarā ar 

ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu valstī /Covid-19 

apstākļos 

 

Piedalīšanās semināros  

 Jauni grozījumi Darba 

aizsardzības likumā, to 

piemērošana praksē. 

Attālinātais darbs Darba 

likuma un Darba 

aizsardzības likuma 

izpratnē 

 

 

 Vides pieejamības 

seminārs augstākās 

izglītības iestādēm 
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18.2. JVLMA IT daļas darbības pārskats.  

 

 IT daļa 2020./2021. studiju gadā darbojusies saskaņā ar nolikumā iestrādātajām 

funkcijām un pienākumiem, no kuriem būtiskākās norises ir:  

 

Lietotāju atbalsts, datortīkla, sistēmas un tehnikas uzturēšana ikdienā . 

 

1) Tehniskais atbalsts lietotājiem datoru klasē, bibliotēkas lasītavā, nošu un AV 

nodaļās, JVLMA dienestos, tai skaitā bezvadu pieejas punktu lietotājiem – pieejas 

tiesības, konsultācijas, lietotāju drošība. 

2) Studentu un mācībspēku atbalsts darbā ar lietojuma programmām – Microsoft Office 

365, Sibelius, pakotni G-Suite, ASIMUT, e-pasta klienti utt., u.c. 

3) 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.,  

4) Darbs ar apskaņošanas tehniku JVLMA rīkotajās prezentācijās, meistarklasēs – IT 

daļa hostē piecas meistarklases vienlaikus, eksāmenos u.c. akadēmiskajos 

pasākumos. 

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

novēršanu. 

6) Bezvadu datortīkla pieslēguma punktu uzturēšana. 

7) Tiek uzturēti multimediju projektori un audiovizuālā tehnika 120., 121., 123., 205., 

206., 207., 208., 210., 225., 231., 236., 305., 310., 319., 328., 407., 408., 507.  

klasēs; Lielajā, Ērģeļu un Senāta zālēs, kā arī viens mobilais projektors. Papildus  

iegādāti pieci operatīvi izsniedzami lektoriem paredzētie portatīvie datori. 

Nepieciešamības gadījumā tiek sniegts atbalsts - uzstādīšana, programmu 

savietojamība, konsultācijas.  

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

JVLMA studentiem, dažādu lietotāju grupu izveide un lietotāju piesaiste . 

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

audiovizuālās prezentācijas tehnikas uzstādīšana un apkalpošana.  

10) Sistēmas ASIMUT lietotāju administrēšana. 

11) Sistēmas ZOOM administrēšana – lietotāju licences, ieraksti, ZOOM iestatījumi 

u.c. 

12) Lietotāju pašapkalpošanās vietnes serviss.jvlma.lv uzturēšana. 

13) Lietotāju atbalsts attālinātam studiju procesam izmantojot vides Google Meet vai 

ZOOM. 

14) Lietotāju atbalsts attālināta darba nodrošinājumam, izmantojot AnyDesk vai 

Teamviewer aplikācijas – gan JVLMA gan tiem, kas izmanto privātu datoru darba 

pienākumu veikšanai. Konsultācijas par Internet pieslēguma kvalitātes vai Wi -FI 

pārklājuma uzlabojumu. 

15) IP telefonu iekšējās sistēmas nodrošinājums JVLMA iekštīklā – 41 stacija. 

Programmatūras un sistēmu atjaunināšana, jaunu servisu ieviešana . 

 

1. Jaunu darbvietu izveide vai maiņa – jaunu datoru uzstādīšana. 

2. Tiek veikta regulāra svītrkodu drukāšana tai skaitā: 

a. JVLMA bibliotēkas vajadzībām; 

b. personu apliecībām; 

c. atsevišķos gadījumos inventāram un pamatlīdzekļiem. 

3. Lietotāju - apm. 900 - datu uzturēšana Aktīvajā direktorijā un sinhronizācija ar 

citām sistēmām: G-Suite, LAIS, HORIZON, ASIMUT, Office 365. 
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4. E-studiju vide Moodle pārcelta uz LU serveri, izveidota sasaiste ar LAIS ērtākai 

kursu pievienošanai. 

5. Jauniegādātās tehnikas konfigurācija, uzstādīšana, sagatavošana darbam.  

6. Modernizēts JVLMA datortīkls – izveidotas jaunas Optiskās līnijas, 

komutācijas skapji, izveidoti DANTE un NDI tīkli audio un videopārraidei.  

JVLMA datortīkla stabilitātes un ātrdarbības uzlabošana - novecojušo tīkla 

maršrutētāju nomaiņa, aizstāšana.  

7. Izveidots un aktivizēts VPN (Virtuālais privātais tīkls), lai nodrošinātu JVLMA 

lietotājiem iespēju attālināti pieslēgties JVLMA serveriem vai darba datoriem, 

izmantot Sibelius programmas licences mājas datoros, pieslēgties digitālajai 

koncertzālei u.c. bibliotēkas piedāvātajiem servisiem. 

 

IT daļas pārziņā nonākušas jaunas tehnikas vienības: 

 

 24 portatīvie datori, darbiniekiem, docētājiem lekcijām;  

 10 webkameras;  

 8 attālināti vadāmas kameras: Lielā zāle, LMT zāle, Kamerzāle Nr.232, 

Operstudija Nr.305., Ērģeļu zāle, kora klase Nr.225. aprīkotas ar stacionārām 

attālināti vadāmām robotkamerām kas izmanto, mūsdienīgu videopārraides 

standartu NDI. Tehnika pārbaudīta praksē bibgband un kora kopmēģinājumos. 

Sadarbībā ar JVLMA studiju, audio pārraide tika nodrošināta DANTE tīklā. 

NDI kameras arī aktīvi tika izmantotas studiju gada noslēgumā, veicot dažādus 

eksāmenu ierakstus studējošo vajadzībām; 

 10 augstas kvalitātes USB mikrofoni un statīvi JVLMA auditorijām ; 

 divi / audio - videosignāla rakstītāji; 

 augstas kvalitātes videokamera koncertu u.c. pasākumu ierakstiem; 

 iegādāts, uzstādīts un notestēts LOLA (zemas aizkaves audio/video datu 

pārraides risinājums – pieslēgums GEANT – Eiropas zinātnes tīklam un 

nepieciešamās tehnikas iegāde. Šis bija un ir īpašs Projekts un tā risinājuma 

rezultāts! Uzstādīšanai bija vairāki būtiski priekšnoteikumi un no mums 

neatkarīgi šķēršļi.  Rezultātā veiksmīgie sistēmas testi ar Igauniju un Lietuvu 

notika īsi pirms studiju gada noslēguma. 

 

Citas aktivitātes 

 

 Izveidota videoprezentācija – apkopojums par JVLMA aktivitātēm 2020. gadā 

iekļaušanai JVLMA prezentācijai Latvijas mūzikas vidusskolās. 

 Gada balva 2020 tiešraides nodrošinājums. 

 Dažādu JVLMA pasākumu tehniskais nodrošinājums, Facebook tiešraides, 

tostarp līdzdalība Eiropas Zinātnieku nakts pasākumā 2021. gada aprīlī . 

 Līdzdalība JVLMA projekta ERAF realizācijā – IT aktivitāšu sadaļa LAIS 

pilnvērtīgai ieviešanai augstskolā un integrācijai ar e-studiju vidi. 

 Konsultācijas un atbalsts JVLMA studentiem un JVLMA mācībspēkiem par 

videofilmēšanu un uzņemto videomateriālu pēcapstrādi sava snieguma 

prezentācijai dažādiem starptautiskiem konkursiem vai līdzdalībai 

meistarklasēs. 
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Vēlmes, vēlējumi, izaicinājumi 

 

 IT daļa labprāt piedalīsies projektos, kas virzīti uz jaunu tehnoloģiju ieviešanu 

un izmantošanu studiju procesā.  

 Izmantojot jau iegādāto DANTE un NDI tehniku, plānojam plašāk izmantot šo 

tehnoloģiju iespējas – piem., veikt video/audio ierakstus JVLMA koncertzālēs, 

piedāvājot to kā servisu JVLMA studentiem un mācībspēkiem. Pašreiz, 

sadarbībā ar JVLMA ierakstu studiju ir uzsākta stacionāri uzstādāmu 

mikrofonu risinājumu izpēte Lielajā zālē. 

 Uzsākts dialogs ar struktūrvienībām ikdienas darba procesu iespējamai 

optimizēšanai, aizstājot dažādus Microsoft Word vai Excel balstītus 

risinājumus maksimāli, izmantojot JVLMA pieejamo IT sistēmu iespējas.  

 

 Kopš pagājušā gada rudens JVLMA datoradministratora – algota darbinieka 

pienākumus veic SIA SPX. JVLMA kolēģi šo sadarbību vērtē ļoti pozitīvi! Sadarbība 

ļāvusi IT daļai aptvert daudz plašāku spektru: pārņemt gan novērošanas videokameru 

un durvju kontrolieru sistēmu uzraudzību, veikt jauno NDI un DANTE iekārtu 

ieviešanu, kā arī iesaistīties lietvedības sistēmas NAMEJS ieviešanā.  
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19. Pārskats par JVLMA Bibliotēkas darbību  
 

Bibliotēkas darbības mērķis 2020./2021. studiju gadā bija nodrošināt JVLMA 

studentiem un mācībspēkiem maksimālu Bibliotēkas resursu un pakalpojumu 

pieejamību neskatoties uz epidemioloģisko situāciju valstī. 

JVLMA studentiem un mācībspēkiem Bibliotēkas klātienes pakalpojumi bija 

pieejami visu mācību gadu nodrošinot materiālu izsniegšanu, saņemšanu, kopēšanu, 

izdruku un skenēšanas iespējas. Tika nodrošināta attālinātā piekļuve datubāzēm 

izsniedzot paroles, kā arī sadarbībā ar IT daļu studentiem un mācībspēkiem tika 

nodrošinātas VPN savienojums attālinātajam darbam ar Bibliotēkas elektroniskajiem 

resursiem.  

Septembrī notika ievadseminārs Bibliotēkā pirmā kursa studentiem, kurā 

studenti tika iepazīstināti ar Bibliotēku un tās resursiem, lietošanas noteikumiem, kā arī 

juriste Ieva Kalniņa informēja studentus par akadēmisko godīgumu.  

Sadarbībā ar Tālākizglītības nodaļu tika uzsākts interešu izglītības tiešsaistes 

lekciju cikls "Ar tēju lasītavā". Kopumā notika 10 tiešsaistes lekcijas par dažādām ar 

mūziku saistītām tēmām. Lekciju cikls guva interesentu atsaucību, un tas tiks turpināts 

arī jaunajā mācību gadā. 

Sadarbībā ar Lolitu Fūrmani tika atlasīti un sagatavoti materiāli no Bibliotēkas 

fonda LNB veidotajai izstādei “Bēthovens. Orbītas”. 

Sadarbībā ar Ārējo sakaru projektu vadītāju tika pieteikts projekts KKF- 

“JVLMA digitālā Bibliotēka”. Projekts guva atbalstu, un šobrīd notiek sagatavošanās 

darbi projekta īstenošanai. 

Šajā mācību gadā sagatavoti nošu materiāli kordiriģentu un mūzikas pedagogu 

diriģēšanas diplomeksāmenam. 

Pēc LNB uzaicinājuma Nošu nodaļas galvenā bibliotekāre Ilze Lazdiņa laika 

posmā no 2020. gada septembra līdz šī gada maijam kopā ar LNB Bibliogrāfijas 

institūta Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas ekspertiem izstrādāja metodiku 

bibliogrāfisko ierakstu veidošanā audiovizuālajiem materiāliem (CD un DVD) pēc 

jaunajiem kataloģizācijas noteikumiem.  

Nošu nodaļas vecākā bibliotekāre Gunita Gulbe turpina darbu pie Attēlu 

datubāzes. Ir izrediģētas 698 vienības. Kopējas vienību skaits - 6162. 

Turpinās darbs pie Jāzepa Vītola piemiņas istabas krājuma apzināšanas, 

sistematizēšanas un kataloģizēšanas, kā arī Jāzepa Vītola piemiņas istabas datu bāzes 

izveides. Šajā akadēmiskajā gadā elektroniskajā katalogā ir ievadīti un rediģēti 183 

nošu izdevumi (tai skaitā Jāzepa Vītola un Annijas Vītolas rokraksti), rediģēti 147 

grāmatu apraksti pēc jaunajiem RDA noteiktajiem standartiem. Kopumā apzināti un 

izveidoti 279 nošu un 252 monogrāfiju ieraksti .Uz šo brīdi  digitalizētas 92 kasetes ar 

Oļģerta Grāvīša audio “piezīmju grāmatiņu”. 

2020./2021. akadēmiskajā gadā Bibliotēkas krājums tika papildināts ar 1085 

vienībām (180 – iepirktas vienības, 905 – dāvinājumi).  Rediģētas (rekataloģizētas no 

kartīšu kataloga un iekļautas elektroniskajā katalogā) 1842 vienības. 

JVLMA Bibliotēka iekļauta Obligātā eksemplāra likuma projektā. Bibliotēkai 

tiek paredzēts viens eksemplārs no katras nošu publikācijas fiziskajā nesējā un 

publikācijas fiziskajā nesējā par mūziku. 

Notiek regulāra sadarbība ar Ventspils mūzikas skolas Bibliotēku. 


