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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 akadēmijai (turpmāk tekstā - JVLMA) šis darbības pārskata
periods ir nozīmīgs ar to, ka tajā mūsu augstskola ir svinējusi savu simtgadi. Esam bijuši lepni par savu
vēsturi un tradīcijām, ar dažādiem notikumiem izcēluši savu vietu Latvijas kultūras un izglītības telpā,
kā arī iezīmējuši nākotnes uzdevumus.
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 veiktajām darbībām studiju virziena Mākslas un
studiju virziena Izglītība un pedagoģija pilnveidei un studiju
programmu īstenošanu.
Studiju programmu direkcija (turpmāk tekstā saīsin. – SPD) ir Akadēmijas
struktūrvienība, kas plāno, koordinē un kontrolē studiju programmu īstenošanas procesu,
izveido, uztur un analizē informatīvo bāzi par studējošajiem, studiju programmām, studiju
programmu apguves sasniegumiem, nodrošina Studiju virzienu un studiju programmu
pašnovērtēšanas ziņojumu izstrādi, sekmē docētāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.
Šo uzdevumu kvalitatīvai īstenošanai Studiju programmu direkcijas ietvaros ir
nodibinātas vairākas apakšstruktūras, kuras darbojas atbilstoši JVLMA Senāta
apstiprinātajiem nolikumiem, tās ir:
 Studiju daļa,
 trīs nodaļas – Izpildītājmākslas, Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju,
Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļa,
 Tālākizglītības nodaļa,
 Maksas studiju nodaļa.
Atskaites periodā tika īstenotas divu akreditētu studiju virzienu 14 studiju programmas:
1) studiju virziena Mākslas desmit studiju programmas
* septiņas profesionālās bakalaura studiju programmas,
* viena profesionālās maģistra studiju programmas,
* viena akadēmiskā maģistra studiju programma,
* viena akadēmiskā doktora studiju programma
Studiju
programmas kods

Studiju programmas
nosaukums

Profesionālās bakalaura studiju programmas
Diriģēšana
42212
42212

Instrumentālā mūzika

42212

Kompozīcija

42212

Horeogrāfija

42212

Mūzikas vēsture un teorija

42212

Vokālā mūzika

3

42212

Mūzika un skatuves māksla

Akadēmiskā maģistra studiju programma
Mūzika
45212
Profesionālās maģistra studiju programmas
Mūzika un skatuves māksla
47212
Akadēmiskā doktora studiju programma
Muzikoloģija
51212
2) studiju virziena Izglītība un pedagoģija četras profesionālās bakalaura studiju programmas.
Studiju
programmas kods

Studiju programmas
nosaukums

42141

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs

42141

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs

42141

Deju un ritmikas skolotājs

42141

Mūzikas skolotājs

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas Informatīvo ziņojumu valdībai
“Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas
skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā”, 2020.gadā studiju virziena Izglītība un
pedagoģija četras profesionālās bakalaura studiju programmas tiks apvienotas vienā studiju
programmā ar izglītības kodu 42141 Profesionālā bakalaura studiju programma Mūzikas,
teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” ar četrām apakšprogrammām:
Skolotājs mūzikā un kultūras studijās, Skolotājs dejā un kultūras studijās, Skolotājs mākslā un
kultūras studijās, Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās, kā arī tiks īstenota jauna studiju
programma “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma Mūzikas, dejas un
mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”. Abu studiju programmu
standartus ir saskaņojusi IZM Pedagogu jaunveides izglītības konsultatīvā padome, ir
apstiprinājis JVLMA Senāts 29.05.2019. un š.g. maijā nogalē abas studiju programmas tika
iesniegtas Akadēmiskās informācijas centrā licencēšanas saņemšanai.
Pēc licencēšanas saņemšanas studenti, kuri studē profesionālajās bakalaura studiju
programmās Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, Vispārējās izglītības mūzikas
skolotājs un Deju un ritmikas skolotājs, kā arī, kuri tiks uzņemti studijām esošajās studiju
programmās, pielīdzinot un atzīstot viņu studiju rezultātus, tiks pārcelti studijām
Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un
kultūras studiju skolotājs” (kods 42141) atbilstošajā apakšprogrammā un specializācijā.
Būtiski uzsvērt, ka 2017.gada augustā no RPIVA pārņemtās studiju programmas Deju
un ritmikas skolotājs un Mūzikas skolotājs beigs pastāvēt 2020.gada jūnijā, arī no PRIVA
pārņemtajiem minēto studiju programmu studentiem šinī vasarā būs pēdējais izlaidums. Ņemot
vērā šo faktu, JVLMA ir izpildījusi Ministru kabineta rīkojumā noteiktos nosacījumus, kas bija
saistītas ar RPIVA likvidāciju.
Svarīgi atzīmēt, ka pēc ilgstoša un sarežģīta darba, JVLMA ir iesniegusi Akadēmiskās
informācijas centrā dokumentus Kopīgās profesionālās doktora studiju programmas Mākslās
licences saņemšanai. Kopīgo studiju programmu īstenos JVLMA, LMA un LKA. Par šī darba
ieguldījumu jāpateicas studiju programmas direktorei Līgai Pētersonei.
Uzņemšana minētajā studiju programmā notiks pēc licences saņemšanas.
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2019./2020.akadēmiskajā gadā bija iecere veikt izmaiņas akadēmiskā maģistra un
doktora studiju programmu saturā, lai saņemtu akreditācijas lapu minēto studiju programmu
īstenošanai angļu valodā. Šo ieceri atbalstīja arī JVLMA Senāts. Diemžēl jāatzīst, ka šis
nodoms nav īstenojies sakarā ar to, ka vairākiem docētājiem ir nepietiekamas angļu valodas
zināšanas.
Šī situācija var apdraudēt starptautisku kopīgu studiju programmu izstrādi un
īstenošanu, kā arī JVLMA esošo programmu īstenošanu angļu valodā, kas būtiski ietekmēs
ārvalstu studentu un mācībspēku piesaisti.
JVLMA studiju virzienu visas studiju programmas pēdējo reizi ir akreditētas
2013.gadā un nākošai akreditācijai bija jābūt 2019.gadā. Bet saskaņā ar 2020. gada 24.
aprīļa likumu ,,Grozījumi Augstskolu likumā”, kas stājies spēkā ar 2020. gada 9. maiju, ir
precizēts studiju virzienu akreditācijas grafiks tiem virzieniem, kuri akreditējami
2019.gadā:
1. studiju virzienu “Mākslas” (u.c. 7 studiju virzieni) akreditācijas termiņš tiek
pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai
lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30.
jūnijam;
2. studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (u.c. 8 studiju virzieni) akreditācijas
termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju
vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30.
jūnijam.
Ņemot vērā akreditācijas termiņa izmaiņas, JVLMA ir radusies iespēja pārskatīt
studiju programmu saturu un veikt tajās tādas izmaiņas, kas sekmētu augstvērtīgu
profesionālās kompetences ieguvi un motivētu studējošos kvalitatīvi apgūt studiju
programmas.
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2. Pārskats par reflektantu uzņemšanas procesu
Lai nodrošinātu konkursu uzņemšanai JVLMA studiju programmās ar mērķi veikt
studējošo augstvērtīgu atlasi, JVLMA organizēja virkni pasākumus, kas sekmēja personu
interesi par studijām JVLMA.
Nodrošināta informācija uzņemšanas jautājumos
Lai gan ārkārtas stāvokļa izsludināšanas ietekmē vairāki procesi prasa ielāgošanos,
ir apzinātas iespējas organizēt uzņemšanas procesu dažādos scenārijos. Lai precizētu
uzņemšanas grafiku, nepieciešams skaidri zināt vidējās izglītības apliecinošo dokumentu
izsniegšanas plānu šai gadā.
2020. gadā no 28. februāra līdz 1. martam JVLMA piedalījās SIA BT 1 organizētajā
26. starptautiskā izglītības izstādē “Skola 2020”. Šai reizē JVLMA simtgades ietvaros
sadarbībā ar organizatoru izdevās paplašināt JVLMA stendu un sadarbībā ar YAMAHA
MUSIC, uz tā tika izvietots YAMAHA CFX koncertflīģelis. JVLMA stendā visu trīs dienu
garumā notika performances, kas raisīja apmeklētāju interesi – gan esošo mūzikas
vidusskolu, gan arī skolnieku, kas vēl tikai apsver karjeras virzienus un, kā vienu no tiem,
ierauga arī mūziku un mūzikas pedagoģiju. JVLMA stendu / skatuvi greznoja mūsu
studējošo un mācībspēku priekšnesumi un prezentācijas:
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2020. gada marta mēnesī JVLMA pārstāvji plānoja viesoties deviņās mūzikas
vidusskolās. Līdz ārkārtas stāvokļa izsludināšanai bija iespējas apmeklēt tikai trīs no tām.
JVLMA prezentēja Mūzikas akadēmijas studējošo un docētāju studiju un māksliniecisko
projektu sasniegumus, sniedza konsultācijas un koncertus:
Vidusskola
Datums
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
11.03.2020.
Daugavpils mūzikas vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un Rīgas Doma kora
12.03.2018.
skola
Prezentācijas pasākumos piedalījās mūsu studējošie ar priekšnesumiem –
Andrejs Jegorovs, Kristers Bērziņš, Elizabete Bērziņa, Miks Akots, Katrīna Kubecka un
Zhang Hailong.
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Uzņemšanas konsultācijām pieteicās, un tās saņēma tiešsaistē 74 reģistrēti iespējamie
reflektanti.
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3. Pārskats par studējošo sastāvu

Studējošo skaits uz 01.06.2020.:
Studiju programma

Budžets Maksa KOPĀ

Profesionālās bakalaura studiju programmas

389

39

428

Instrumentālā mūzika

137

7

144

Vokālā mūzika

44

9

53

Diriģēšana

26

3

29

Kompozīcija

10

1

11

Mūzikas vēsture un teorija

17

1

18

Skaņu režija

16

1

17

Horeogrāfija

21

4

25

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs

34

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs

44

11

55

Deju un ritmikas skolotājs

30

1

31

Mūzikas skolotājs

10

1

11

Profesionālā maģistra studiju programma
Mūzika un skatuves māksla
Mūzika/ Diriģēšana

80

5

85

34

6

6

2

2

Mūzika/ Instrumentālā mūzika [kameransamblis]

11

11

Mūzika/ Instrumentālā mūzika [pūšaminstrumenti]

11

Mūzika/ Horeogrāfija

Mūzika/ Instrumentālā mūzika [senā mūzika]

1

1

12
1

Mūzika/ Instrumentālā mūzika [stīgu instrumenti]

11

Mūzika/ Instrumentālā mūzika [taustiņinstrumenti]

8

Mūzika/ Kompozīcija

3

1

4

11

2

13

Mūzika/ Mūzika un izglītība
Mūzika/ Skaņu režija
Mūzika/ Vokālā mūzika
Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika

1

12
8

2

2

14

14

5

5

Akadēmiskā doktora studiju programma Muzikoloģija

10

1

11

KOPĀ:

484

45

529
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Absolventu skaits pa programmām:
Studiju programma

Absolventi

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura

99

Instrumentālā mūzika

32

Vokālā mūzika

6

Diriģēšana

3

Kompozīcija

2

Mūzikas vēsture un teorija

8

Skaņu režija

4

Horeogrāfija

3

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs

7

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs

11

Deju un ritmikas skolotājs

12

Mūzikas skolotājs
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma Mūzika
un skatuves māksla

11

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika

1
KOPĀ

10

39
139

4. Studiju pieejamības nodrošinājums
Studiju pieejamības nodrošinājums pārskata periodā ticis analizēts, vērtējot Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu adaptāciju 2019./2020. akadēmiskajā gadā,
informācijas pieejamību studiju procesā, eksmatrikulācijas problemātiku, studiju procesa
balstīšanu darba vidē un tika konstatēti nepieciešamie uzlabojumi studiju kvalitātes
nodrošināšanai.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu adaptāciju 2019./2020.
akadēmiskajā gadā analizēja, raugoties no šādiem aspektiem:
- veiksmīga komunikācija ar docētājiem;
- izpratne par studiju procesa norisi JVLMA;
- spēja pielāgoties studija darba laika plānošanas specifikai;
- spēja pielāgoties studiju darbam ārkārtas situācijas apstākļos;
- katedras atbalsta pasākumi studentu adaptācijai un atbalstam ārkārtas situācijā.
Iestājoties ārkārtējam stāvoklim un saskaroties ar situāciju, kad ļoti strauji bija
jānodrošina viss studiju process attālināti, akadēmiskās struktūrvienības ar dažādu informācijas
tehnoloģiju piedāvāto iespēju to ir risinājušas salīdzinoši sekmīgi.
Informācijas pieejamību studiju procesā analizēja, raugoties no šādiem aspektiem:
- katedras īstenotie informatīvie pasākumi;
- studējošo un docētāju biežāk uzdotie jautājumi akadēmiskā gada laikā;
- informācijas apritē biežāk izmantotie digitālie rīki;
- JVLMA piedāvāto digitālās komunikācijas rīku un sniegtās informācijas kvalitātes
novērtējums;
- atgriezeniskās saites nodrošinājums ar studējošo (aptaujas, katedras sanāksmes ar studējošo
iesaisti u.c.).
No nodaļu un katedru vadītāju sniegtās informācijas secināms, ka gan nodaļu vadītāji,
gan katedru vadītāji, gan arī docētāji individuāli sniedz informāciju studējošajiem par studiju
procesiem, kā arī citām aktuālām norisēm – mākslinieciskā, pētnieciskā un profesionālā ziņā.
Tika secināts, ka kopumā katedru ietvaros JVLMA piedāvātie digitālās komunikācijas
rīki un sniegtās informācijas kvalitāte tiek novērtēta pozitīvi. Par tie liecina arī Studiju
programmu direkcijas veiktā aptauja par attālināto studiju procesu, uz ko savas atbildes
studējošie iesūtīja laikaposmā no 15. aprīļa līdz 2. maijam. Lielākā daļa aptaujas dalībnieku ir
pozitīvi novērtējuši JVLMA mājaslapā publicētās informācijas kvalitāti un būtību (50% to vērtē
kā pietiekamu, 35% – kā daļēji pietiekamu). Tomēr katedru ietvaros atgriezeniskās saites
nodrošināšanu ar studējošajiem var vērtēt atšķirīgi. Studiju programmu direkcija veic aptaujas,
tomēr šī informācija nesasniedz katedru vadītājus. Tādā gadījumā nodaļas vadītājam būtu
jāiepazīstina katedru vadītāji ar veikto aptauju rezultātiem. Tomēr šī informācija katedru
vadītājiem nesniegs pilnu izpratni par katedras ietvaros notiekošajiem procesiem, jo aptaujās
piedalās tikai daļa no visās studiju programmās studējošajiem. Nereti to programmu
pārstāvniecība, kur ir mazs studējošo skaits, ir pārstāvēta ļoti minimāli. Tāpēc katedru vadītājus
ir jāaicina iegūt atgriezenisko saisti no konkrētās programmas studējošajiem. Tādā veidā,
noslēdzot akadēmisko gadu, varētu iegūt pilnīgāku ainu par nepieciešamajiem uzlabojumiem,
programmas stiprajā un vājajām vietām u.c. svarīgiem jautājumiem.
Ņemot vērā katedru vadītāju iesūtīto informāciju un veikto aptauju rezultātiem, viens
no aktuālajiem problēmjautājumiem, kas studējošo un docētāju interesēs būtu jāatrisina
nākamajam akadēmiskajam gadam ir prakses nedēļas organizācijas sakārtošana. Prakses
nedēļās ir striktāk jāievēro studējošo iespējas apmeklēt meistarklases, apgūt studiju plānā
paredzētās prakses, nevis apmeklēt teorētiskās lekcijas un citas grupu nodarbības.
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Eksmatrikulācijas problemātika tika analizēta, vērtējot šādus aspektus:
- studējošo eksmatrikulācijas pamatojumi;
- katedras veiktie pasākumi eksmatrikulācijas pēc studējošā paša vēlēšanas izvērtēšanai;
- novēršanai (piemēram, pārrunas).
Kopumā tika secināts, ka visvairāk uzmanības eksmatrikulācijas problemātikai ir
jāpievērš Muzikoloģijas katedrā. Ņemot vērā, ka bakalaura līmeņa programmās jau otro gadu
pēc kārtas netika uzņemts neviens studējošais, katrs eksmatrikulācijas gadījums ir liels
zaudējums programmas spējai turpmāk funkcionēt. Muzikoloģijas katedrai ir jāveic padziļināta
analīze par programmas vājajām pusēm, kas nepiesaista jaunus studējošos un zaudē esošos.
Akadēmiskā gada noslēgumā vajadzētu organizēt katedras sēdi, kurā šie jautājumi tiek
detalizētāk pārskatīti. Muzikoloģijas katedras vadītāja pārskatā ir norādījusi, ka šobrīd nav
iespējams pilnībā nodrošināt mūzikas skolu pieprasījumu pēc mūzikas teorētisko priekšmetu
skolotājiem. Līdz ar to JVLMA kopumā ir jāizvērtē mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāju
sagatavošanas iespējas un kvalitāte.
Attiecībā uz darba vidē balstītu mācību procesa organizēšanu, tika vērtēti šādi aspekti:
- studējošo prakse darba vietās un radošos projektos;
- algots darbs ar studijām saistītā specialitātē;
- studējošo individuālās radošās uzņēmējdarbības aktivitātes;
- studējošo organizētie radošie projekti utt.
Kopumā, tika secināts, ka studiju programmu satura īstenošana darba vidē notiek
augstā profesionālā līmenī, par ko liecina studentu sasniegumi starptautiskajos projektos, kā
arī pieprasījums darba tirgū – orķestros, kultūras un izglītības institūcijās.
Gandrīz visi Kompozīcijas katedras studējošie strādā ar studijām saistītās
specialitātēs mūzikas skolās. Muzikoloģijas katedras studējošie jau pedagoģiskās prakses
ietvaros sadarbojas ar vairākām Rīgas mūzikas skolām, tostarp Rīgas Doma kora skolu, J.
Mediņā Rīgas 1. mūzikas skolu, savukārt žurnālistikas prakses ietvaros 2019./2020.
akadēmiskajā gadā ir uzsākta sadarbība ar Latvijas Televīzijas kultūras raidījumu redakciju.
Studējošie strādā arī algotu darbu dažādās Latvijas mūzikas skolās, kā arī Latvijas Radio 3
“Klasika” raidstacijā, Mūzikas saules un preses izdevumos. Mūzikas tehnoloģiju katedras
studējošie apskaņošanas praksi šajā gadā ir veikuši džeza klubā Hamlets lektora Viļņa Kundrāta
vadībā, kā arī ir veikuši koncertu norises tehnisko asistēšanu docētājas Elīnas Karasevas vadībā.
Daži no studentiem jau studiju laikā veic algotu darbu savā profesijā. Piemēram, K. Zvejnieks
strādā par skaņu tehniķi Rīgas 45. vidusskolā.
Mūzikas pedagoģijas nodaļas (97% procenti) studenti strādā par skolotājiem
profesionālās ievirzes, vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības, interešu izglītības iestādēs.
Deju ritmikas skolotāji (98% procenti studējošo) studē un strādā specialitātē vienlaicīgi,
pirmsskolas izglītības iestādēs, skolu, kultūras iestāžu un pašvaldību deju kolektīvos un privātās
deju studijās.
Uzlabojumi studiju kvalitātes nodrošināšanai tika formulēti, analizējot šādu
informāciju:
- katedras īstenotās inovācijas sadarbības modelī ar studējošo;
- inovācijas katedras īstenotajos studiju kursu saturos;
- inovācijas kontaktstundu resursu plānošanā;
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- informatīvā sadarbība ar darba devējiem (tikšanās, darba devēju prasību izvērtējums);
- inovācijas studiju procesa sazobē ar darba vidi;
- katedras skatījums uz perspektīvā nepieciešamajiem uzlabojumiem studiju procesā katedras,
nodaļas un augstskolas kontekstā.
Kopumā aizvadītais akadēmiskais gads ir pierādījis, ka studiju programmai ir jāspēj
pastāvēt dažādās neparedzētās situācijās, tostarp nodrošinot nepārtrauktu darbu attālināto
studiju formātā. Tāpēc kā vienu no prioritātēm vajadzētu izvirzīt teorētisko studiju kursu satura
ievietošanu un atjaunošanu e-studiju vidē. Ņemot vērā, ka Mākslas virziena studiju programmas
līdz 2023. gadam ir jāakreditē, nākamais akadēmiskais gads tiks veltīts studiju programmu
stipro un vājo pušu analīzei un studiju programmas nepieciešamo izmaiņu apkopošanai un
iestrādāšanai. Kā arī, ņemot vērā studējošo intereses, ir ierosinājums pārskatīt studiju plānu
formātus, tajos iekļaujot katra studiju kursa pārbaudījuma un grupas piepildījuma veidu, lai
palīdzētu studējošajiem vieglāk orientēties studiju procesa organizācijā.
Lai veicinātu akadēmiskās darbības organizēšanu darbā ar studējošajiem un docētājiem,
arvien lielāks uzsvars tiek likts uz atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Par to liecina straujais
aptauju pieauguma daudzums. Tomēr arvien vairāk ir jāstrādā pie nodaļu un docētāju
savstarpējās atgriezeniskās saites nodrošināšanas. Aizvadītājā akadēmiskajā gadā tika rīkotas
katedru vadītāju sanāksmes ar nodaļu vadītājiem, tomēr tās nav bijušas regulāras un galvenokārt
informatīva rakstura. Iespējams, ka ir jāatgriežas pie vienas nodaļas ietvaros rīkotajām
sanāksmēm, lai iegūtu lielāku atgriezenisko saiti.
Lai gan aizvadītājā akadēmiskajā gadā nav veiktas izmaiņas studiju programmu
īstenošanā un aktualizēšanā, ir veikti pasākumi, kas nodrošinās šo izmaiņu veikšanu turpmāk.
Tostarp ir studējošo aptaujas, kas saistītas galvenokārt ar vispārizglītojošajiem studiju kursiem,
kā arī projekta ietvaros ārējo ekspertu pieaicināšana studiju programmu satura aktualizēšanai.
Šogad lielākās izmaiņas skāra docētāju tarifikāciju sastādīšana un izmaiņu saskaņošana.
Docētāji savas tarifikācijas kartes, kā arī informāciju par veiktajām izmaiņām saņēma
elektroniski uz @jvlma e-pastu. Tas būtiski atviegloja docētāju noslodzi, kas īpaši svarīgi ir
pieaicinātajiem docētājiem, kuriem JVLMA nav pamatdarbs.
Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļā šogad nav veiktas darba devēju aptaujas.
Daļēji tas saistāms ar mērķa un vadlīniju trūkumu šādu aptauju veikšanai. Tomēr nākamajam
akadēmiskajam gadam, īpaši gatavojoties studiju programmu satura aktualizēšanai un
akreditācijai, šādas aptaujas ir nepieciešams veikt.
Akadēmiskā gada laikā studiju procesa izvērtēšanā ir aktīvi iesaistīti JVLMA studējošie,
galvenokārt izsūtot elektroniskas aptaujas. Studējošo atsaucība aptauju aizpildīšanā ir manāmi
pieaugusi (par to liecina iesūtīto aptauju daudzums akadēmiskā gada beigās salīdzinājumā ar
akadēmiskā gada sākumu). Ņemot vērā, ka studējošo elektroniska aptaujāšana notiek arvien
intensīvāk, uzskatu, ka ir nepieciešams vairāk koordinēt aptauju izsūtīšanu un pārdomāt, vai
vienas aptaujas ietvaros var iekļaut jautājumus, kas aktuāli vairākiem nodaļu vadītājiem.
Kvalitatīvai studiju programmas nodrošināšanai mūzikas pedagoģijā ir nepieciešams
atjaunot un modernizēt studiju aprīkojumu, balstoties uz jaunajām Skola 2030 izvirzītajām
vadlīnijām. Mūzikas pedagoģijā ir nepieciešams atjaunot, IKT tehnoloģiju un Karla Orfa
instrumentārija aprīkota auditorija (123. telpa) atbilstoši Skola 2030 izvirzītajām prasībām
jauno skolotāju sagatavošanā (vajadzības apkopotas materiāltehniskās bāzes
nodrošināšanas sarakstā), lai veiktu kvalitatīvu mūsdienu prasībām atbilstošu skolotāju
sagatavošanu.
Dejas un ritmikas skolotāju vajadzībām ir nepieciešama aprīkota dejas treniņu zāle
ar video, audio skaņas iespējām un digitālajām klavierēm.
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Kvalitatīvai studiju procesa īstenošanai studējošajiem: 1) svarīgi turpināt attīstīt
studiju procesa dokumentu pieejamības apriti digitālā vidē, piemēram: sekmju lapu,
iesniegumu iesniegšanu LAIS vidē. 2) Studiju kursu aprakstu sakārtošanu LAIS platformā,
gan docētāju, gan studentu vajadzībām. 3) Attīstīt e-studiju Moodle vides iedzīvināšanu
reālā studiju procesā. 4) Veidot vienotu datu bāzi docētāju CV Eiropass formātā un
zinātniski radošās darbības pielikumu digitālā formātā.
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5. Pārskats par studējošo sasniegumiem
Studējošo sasniegumi.
- dalība vietējos un starptautiskajos radošajos un zinātniskajos pasākumos;
- uzvaras un apbalvojumi;
- katedras organizētie radošie projekti un studējošo iesaiste tajos.
Atskaņotājmākslas nodaļas studējošo sasniegumi
Akordeona klases studējošie ārkārtas situācijas dēļ nav varējuši piedalīties vairākos
konkursos – festivālos. Viens no studentiem 2019./2020. akadēmiskā gada pirmajā pusgadā ir
izmantojis Erasmus+ programmu. Docētāji aktīvi iesaistījuši studējošos dažādos koncertos –
projektos.
Džeza katedras studenti radoši ir ļoti aktīvi, gandrīz visi spēlē kādos sastāvos, un
regulāri uzstājas Latvijā un arī ārpus tās. Arī katedras līmenī tiek veicināta studentu iesaiste
festivālos, koncertos u.c. pasākumos. Piemēram, studentu dalība Latvijas – Vācijas studentu
organizācijas pasākumā, studentu uzstāšanās festivāla “patriarha rudens” atklāšanā septembrī,
kā arī TedEx konferences atklāšanā. Džeza katedras studējošie iesaistās projektā “MALKA”,
kas notiek jau otro gadu sadarbībā ar Mākslas akadēmiju un Kultūras akadēmiju. Projektā
tradicionāli piedalās pirmā kursa studenti, etnodžeza projektā “Decibels”, notiek regulāri
studentu apmaiņas – sadarbības projekti ar Viljandi kultūras akadēmiju (Igaunija) un Viļņas
Kolegija (Lietuva). Abi projekti norit reizi semestrī kā studentu grupas viesošanās un kopēja
koncertēšana nedēļas garumā. Projekts norit jau trešo gadu. Studējošie piedalās Mākslas
akadēmijas karnevālā (jau trešo gadu atsevišķa skatuve džeza katedrai), regulāri koncertē džeza
klubā “Hamlets” – vienlaicīgi arī sadarbība ar skaņu režijas katedru. Studējošie iesaistās
Starptautiskās Džeza dienas koncertos ar akadēmijas bigbendu (jau trešo gadu); Akadēmijas
bigbends sadarbojas ar Karīnu Bērziņu koncertlektorijos skolēniem. Džeza katedra ik gadu
piedalās festivālā “Saulkrasti jazz” ar studentu kombo festivāla atklāšanas koncertā. Šogad
pirmo reizi noritēs sadarbība ar “Kalnciema kvartālu” – ieplānoti četri džeza koncerti vasaras
sezonā. Ticis organizēts etnodžeza projekta koncerts džeza festivālā “Lūznavas muižā”,
projekts “Brīvais lidojums”, kura ietvaros jau tradicionāli norit divi sadarbības koncerti kopā ar
bruņoto spēku bigbendu Liepājā. Projekts norit jau piekto reizi, tradicionāli piedalās otrā kursa
studenti. Tāpat noticis sadarbības projekts ar Nebraskas Universitātes džeza departamentu
Omahā ASV – studentu un pasniedzēju apmaiņas projekts un kopēji koncerti. Šogad tika
plānots arī starptautiskais bigbenda projekts “North Star”, kopā ar Igaunijas, Lietuvas, Dānijas
un Zviedrijas studentiem. Sadarbībā ar interneta žurnālu “JazzIn” tiek veicināta studentu
iesaiste džeza koncertu recenzēšanā un Latvijas džeza vēstures pētniecībā.
Klavieru katedras studējošie bijuši radoši aktīvi. Prof. Sergeja Osokina studente Sofija
Zaiceva sniegusi koncertu "Krievu klasiskās mūzikas šedevri" Rīgas vēstures un kuģniecības
mūzejā, kā arī krievu klasiskās mūzikas koncertu LNKBA lielajā zālē Mazākumtautību mākslas
festivāla ietvaros. Maģistrante Katrīna Suroveca uzvarējusi JVLMA YAMAHA stipendijas
konkursā. Maģistrants Aleksandrs Kalējs piedalījies J. Brāmsa Starptautiskajā konkursā
Austrijā, 27. Società Umanitaria Muzikas konkursā Itālijā (duetā ar Dāvi Sliecānu), ieguvis 1.
vietu 24. Starptautiskajā mūzikas konkursā "Brussels Grand Prize Virtuoso", piedalījies 5.
Starptautiskajā klasiskās mūzikas konkursā "Kaunas sonorum", 22. Premio Internazionale
Pianistico A. Scriabin konkursā Groseto, Itālijā, kā arī sniedzis solokoncertu Lietuvas Mūzikas
un teātra akadēmijas Lielajā zālē. Asoc.prof. T. Ostrovska klavieru klases studenti snieguši
labdarības koncertu pansionātā "Dzīves ābece", kā arī LMT Kamerzālē. Tāpat studējošie
Hailong Zhang un Anastasija Raspopova pārstāvējuši Latvijas klavierspēles skolu M. Čurļoņa
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Starptautiskajā pianistu konkursā Viļņā. 2020. gada maijā T. Ostrovska un A. Suhanovas
students Hailongs Žangs guvis iespēju piedalīties britu pianista Stīvena Osborna tiešsaistes
meistarklasē; students arī uzņemts dalībai starptautiskajos Chetham’s School of Music vasaras
kursos, Mančestrā. Šogad kurss notiks attālināti un studentam būs iespēja papildināties pie
klavierspēles pedagogiem un pasaules pianistiem kā Dmitrijs Aleksejevs (Karaliskā Mūzikas
koledža Londonā), Pīters Donohous, Noriko Ogava, Martins Rosko (Gildholas Mūzikas un
drāmas skola Londonā), Džoana Makgregora (Karaliskā Mūzikas akadēmija Londonā), Stīvens
Osborns, Graiems Skots (Karaliskās Ziemeļu mūzikas koledža Mančestrā). Klavieru katedra
aktīvi iesaista studējošos ar priekšnesumu praksi un mobilitāti saistītos projektos. Rudens
semestrī JVLMA Klavieru katedras pārstāvji projekta “Crossing Keyboards” ietvaros viesojās
Sibeliusa Akadēmijā, Helsinkos - profesors Juris Kalnciems un asociētais profesors Toms
Ostrovskis sniedza meistarklases jaunajiem pianistiem no Somijas, Krievijas un Gruzijas,
savukārt Latvijas pianisma skolu ar priekšnesumiem koncertā pārstāvēja JVLMA studējošie
Lelde Rasnace, Laura Balabane, Elizabete Bērziņa un Aleksandrs Kalējs. Tika atskaņoti
Nikolaja Metnera, Aleksandra Skrjabina, Morisa Ravēla, Pētera Vaska, Lindas Leimanes un
citu komponistu klavierdarbi. Diemžēl pandēmijas dēļ nevarēja noritēt turpmākā mobilitāte JVLMA studējošo un docētāju ieplānotā viesošanās Lietuvā un Igaunijā, un Somijas, Lietuvas
un Igaunijas pārstāvju vizītes JVLMA; šī mobilitāte pārcelta uz 2020./2021. akadēmiskā gada
rudens semestri.
Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras studējošie 2019./2020. akadēmiskā
gada laikā guvuši starptautiskus panākumus: Trio Espresso: Egija Sproģe-Orehova /flauta/,
Tomass Ančs /čells/, Laura Balabane /klavieres, asoc. prof. Hertas Hansenas klase/, sadarbībā
ar kompozīcijas katedru, piedalījās kopīgajos koncertos ar ungāru studentu klavieru trio
Encuentro F. Lista Mūzikas akadēmijā Budapeštā /oktobrī/ un JVLMA /novembrī/. Duets
Dāvis Sliecāns /alts/ un Aleksandrs Kalējs /klavieres/ ieguva 1. vietu kameransambļu kategorijā
25. starptautiskajā mūzikas konkursā Grand Prize Virtuoso Briselē, Beļģijā /13. novembrī/.
Melngalvju brālības Kamermūzikas koncertprogrammu konkursā /5.,6.04./ piedalījās seši
JVLMA katedras kameransambļi. Melngalvju brālības Kamermūzikas koncertprogrammu
konkursa laureātu duets Dāvis Sliecāns /alts/ un Aleksandrs Kalējs /klavieres/ sniedza koncertu
Brēmenē /1.11.19./. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā saistīta ar dažādām
aktualitātēm. Nozīmīgs un iecienīts ir katedras rīkotais ikgadējais konkurss JVLMA labākais
studentu kameransamblis /no 1993. gada/. Lai veicinātu studentu iesaistīšanos
koncertprogrammu izvērtēšanā, katedra uzaicināja izveidot Studējošo pašpārvaldes žūriju, kas
regulāri vērtē konkursantu sniegumu kopš 2007. gada.
Kokles un ģitāras klases studējošie veiksmīgi startējuši I JVLMA Stīgu instrumentu
katedras konkursā – Līga Griķe ieguvusi 1.vietu, Miks Akots - 2.vietu, Samanta Ceruka 3.vietu, bet Stefānija Stupenka – Atzinības rakstu. Kokles spēles studente Līga Griķe
piedalījusies konkursā "XXVII Concorso di Esecuzione Musicale della Società Umanitaria"
(Milāna, Itālija), bet ģitāras spēles students Miks Akots - Valsts konkursā klasiskās ģitāras
spēlē. Līga Griķe ir devusies ERASMUS studijās uz augstskolu LUCA School of Arts (Lēvene,
Beļģija) pie pasniedzējas Agnes Clement. Tāpat Kokles klases studentes Līga Griķe un Samanta
Ceruka piedalījušās Starptautiskā projektā “Tilti – Lietuva, Latvija, Šveice” – Lietuvas Mūzikas
un teātra akadēmijā (koncerti, meistarklases, semināri).
Diriģēšanas katedras studējošajiem gads bijis veiksmīgs: Artūrs Oskatrs Mitrēvics
(prof. A. Vecumnieka klase) ieguvis III vietu Starptautiskajā Jāzepa Vītola kordiriģentu
konkursā (2019), Aivis Greters (asoc. prof. M. Ozoliņa klase) saņēmis atzinības rakstu
Starptautiskajā Jāzepa Vītola kordiriģentu konkursā (2019), Aivis Greters un Konstantīns
Petrenko (emerit. prof. Im. Rešņa klase) arī piedalījušies Starptautiskajā diriģentu konkursā
Rumānijā (2020).
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Stīgu instrumentu katedras studenti ļoti aktīvi līdzdarbojas dažādos starptautiskos
orķestra projektos: Vasaras akadēmijā Collegium Musicum Schloss Pommersfelden Vācijā (A.
Rupeika, L. Vītola, G. Mūrnieks, S. Grase, D. Āboliņa,), Baltic Academies Orchestra (E.
Konošonoka), Orkester Norden (M. Tupiņa, S. Stivriņa), Baltic Sea Philharmonic (M. Tupiņa,
E. Konošonoka, S. Grase), Baltic Youth Philarmonic (S. Grase), un New Ideas Chamber
Orchestra Youth Symphony Orchestra rīkotajā projektā Lietuvā (Pakruojis) (E. Konošonoka).
Katedras studenti arī pārstāvējuši JVLMA 26. starptautiskajā izglītības izstādē "SKOLA 2020".
Atzīmējot JVLMA un Stīgu instrumentu katedras 100 gadi, tika organizēts I JVLMA Stīgu
instrumentu katedras konkurss - veltījums katedras simtgadei. Katedra regulāri organizē
starptautiskas meistarklases, kas ļauj studentiem konsultēties pie tādiem augsta līmeņa
profesionāļiem no citām mūzikas augstskolām kā Jörg Linowitzki /kontrabass/ Lībekas
Mūzikas augstskola/, Dora Bratchkova /vijole/ Manheimas Mūzikas augstskola/, Winfried
Rademacher /vijole/ Trosingenas Mūzikas augstskola/, Roberto Muttoni /vijole/ Veronas
Konservatorija/ un Alla Aranovska /vijole/ Krievija / ASV/ Jau otro gadu notiek Stīgu
instrumentu katedras sadarbība ar Starptautisko festivālu “Čello Cēsis”. Festivāla ietvaros
JVLMA Stīgu instrumentu katedras studenti piedalījās meistarklasēs. Tāpat JVLMA Lielajā
zālē noticis Accademia Baltica kamerorķestra koncerts diriģenta Modestas Barkauskas
/Lietuva/ vadībā, un Ziemeļu un Baltijas valstu mūzikas akadēmiju studentu stīgu
kamerorķestra koncerti. Studenti aktīvi koncertē stīgu kvartetu sastāvos gan JVLMA, kā arī
Latvijas koncertzālēs - stīgu kvartets (A.Jegorovs, I.Grīnbergs, P.Trasuns, K.Gaiķis) piedalījies
mūsdienu mūzikas festivālā "deciBels" atskaņojot A. Reķes jaundarbu "Sun Dun".
Kora diriģēšanas katedras studējošie aktīvi darbojušies dažādos projektos A.Kildiša ar kamerkori “Ave Sol” piedalījusies Imanta Kokara piemiņas koncertā LU
Lielajā Aulā, sniegusi koncertus Šveicē un Latvijā ar "Kesselberg Ensemble", piedalījusies
„Carmina Burana” atskaņojumā Rīgā un Cēsīs, kā arī līdzdarbojusies I. Kalniņa “Spēlēju,
dancoju” iestudējumā Latvijas Nacionālajā operā. A.Kildiša arī veiksmīgi piedalījusies kora
diriģentu konkursā 'TOWARDS POLYPHONY' 2019, iegūstot 2. vietas diplomu, kora
simpātijas balvu, un balvu par labākā obligātā darba interpretāciju, kā arī ieguvusi 2. vietu
draudzes koru kategorijā Starptautiskajā pareizticīgo mūzikas festivālā „Hajnówka” ar
kamerkori „Adamant”. B.Vilde piedalījusies Jāzepa Vītola 6. Starptautiskajā kordiriģentu
konkursā, kā arī uzstājusies Francijas vēstniecības Bastīlijas dienas svinībās Dzelzceļa
muzejā. P.Stepe piedalījies Jāzepa Vītola 6. Starptautiskajā kordiriģentu konkursā, kā arī
līdzdarbojies kora "Kamēr..." sagatavošanā un dalībā Eiropas Grand Prix starptautiskā koru
konkursa finālā. R.Olekša dziedātājas statusā līdzdarbojusies Starptautiskajā Jāzepa Vītola
kordiriģentu konkursā, kā arī apmeklējusi Zviedru kamerkora meistarklases skatītāja statusā
un strādājusi par koru koordinatoru Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursā. R.Olekša
kā kora Maska dziedātāja sekmējusi Grand Prix ieguvi 35. Starptautiskajā Takarazukas koru
konkursā, Japānā, Grand Prix uzvaru 2. Tokijas Starptautiskajā koru konkursā, Japānā, un
2. vietas ieguvi Koru Eirovīzijā. G.Zujevs strādājis pie Jāzepa Vītola 6. starptautisko
kordiriģentu konkursa nodrošināšanas procesa, piedalījies franču baroka mūzikas
meistarklasēs pie doktora Henrija Pompidora (Francija), kas noslēdzās ar koncertu
"Pusnakts mesa Versaļas galmā" Doma baznīcā. Viņš arī regulāri koncertējis ar Jāzepa
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu kori, RKTMC "Ritums" vīru kori "Tēvzeme", RLB
kamerkori "Austrums" un JVLMA studentu kori. L.Znutiņa piedalījusies koncertos, izstāžu
atklāšanās un citos muzikālos projektos, konkursos JVLMA jauktā kora, jauktā kora “Sõla” un
Preiļu skolotāju kora “Latgale” sastāvā. R.Rāviņš strādājis Iecavas mūzikas skolā un
līdzdarbojies mūzikas skolas koncertdzīves veidošanā. Katedra pārskata periodā aktīvi
strādājusi pie VI Starptautiskā Jāzepa Vītola kordiriģentu konkursa organizācijas, kā arī pie
JVLMA 100gades koncertu un pasākumu nodrošināšanas.
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Orķestra klase min spilgtākos JVLMA Simfoniskā orķestra projektus šajā sezonā, kas
guvuši atzinību un rezonansi ārpus akadēmijas, un tas ir studējošo sasniegums. Septembra
nogalē tika atzīmēti divu komponistu – jubilāru daiļrades veikumi: Alfrēds Kalniņš (kantātes
Jūra un Pastardiena) un Tālivaldis Ķeniņš (Koncerts vijolei un simfoniskajam orķestrim),
sadarbībā ar JVLMA Jaukto kori, solistiem Sniedzi Kaņepi (mecosoprāns) / Anastasiju Kildišu
(mecosoprāns) un Arti Muižnieku (baritons), kā arī ar vijolnieci Evu Binderi. Šo
koncertprogrammu klausītājiem bija iespēja pieredzēt gan JVLMA Lielajā zālē, gan Vidzemes
koncertzālē Cēsis. Nozīmīga bijusi arī Jāzepa Vītola 6. starptautiskajā kordiriģentu konkursa
fināla kārta LU Lielajā aulā, kā arī koncerts Intermezzo Festival ietvaros Viļņā (Lietuva)
sadarbībā ar lietuviešu pianistu Kasparas Uinskas, JVLMA altisti Santu Lūciju Circeni un
saksofonistu Aigaru Raumani diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā. Decembra sākumā pie
orķestra viesojies gan Latvijā, gan pasaulē pazīstamais igauņu diriģents Pauls Megi. Studējošo
ieguldījums jāatzīmē JVLMA 100 gadu jubilejas koncerta kontekstā Lielajā ģildē, kur līdzās
pieredzējušajiem un profesionālajiem kolēģiem – skolotājiem stājušies arī spēcīgākie JVLMA
studējošie. Kā noslēdzošo projektu jāmin martā iestudētā simfoniskā orķestra programma
Ceļojums uz Franciju, kur orķestra priekšā stājās jaunie orķestra diriģēšanas klases studenti.
Vispārējo klavieru katedra organizējusi dažādus radošos pasākumus ar studējošo
iesaisti. Organizēta ikgadējā O.Zīversa balvas piešķiršana labākajam vispārējās klavierspēles
studentam. Šogad šī balva piešķirta Andrejam Jegorovam (stīgu instr.spēle, IV sem., pieaic.
docētāja V.Razdorova klase). Pirmā pusgada lielais notikums bijis Vispārējo klavieru katedras
studentu un mācībspēku koncerts „Vakara sarunas pie kamīna” Rīgas Latviešu biedrības Zelta
zālē 4.decembrī. Studējošos pārstāvēja Kirills Rjabcevs, Renāts Cvečkovskis, Anna Marta
Burve, Andrejs Jegorovs, Līga Anševica, Artūrs Oskars Mitrevics, Aivis Greters, Shino
Yamasaki, Anta Puķīte, Emīls Rusovs. Mācībspēkus pārstāvēja Normunds Vīksne, Inguna
Puriņa, Vitālijs Razdorovs, Vita Vēriņa, Dzintra Erliha, Toms Ostrovskis, Ieva Dzērve, Ilze
Kundziņa un koncertā piedalījās Antra Vīksne, Rūta Īzāka-Mača, Kristīne Gailīte, Terēze
Zīberte-Ijaba, Valters Gleške, Ance Purmale, Maija Prēdele, Monta Martinsone. Koncertu
vadīja Gundars Āboliņš. Otrajā pusgadā plānots un sagatavots (taču ārkārtas situācijas dēļ
atcelts) koncerts „Arvīdam Žilinskim – 115” JVLMA LMT kamerzālē 30.martā - komponista
un Vispārējo klavieru katedras bijušā profesora, katedras vadītāja dzimšanas dienas
priekšvakarā. Koncerts tika plānots kā 3 katedru sadarbības rezultāts (Vokālās dziedāšanas
katedra, Vispārējo klavieru katedra un Mūzikas vēstures un teorijas katedra). Visos vispārējo
klavieru studentu prakses koncertos kā solisti piedalās dziedātāji, šī ir lieliska iespēja
sadarboties ar kolēģiem un uzstāties publikas priekšā. Otrajā pusgadā nenotika 2 plānotie
studentu prakses koncerti kā arī sadraudzības koncerts ar Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolu 7.maijā JMRMV Koncertzālē. Šajā koncertā tika plānoti priekšnesumi gan no
JVLMA, gan arī no JMRMV puses.
Horeogrāfijas katedras studējošie piedalījušies dažādos radošos pasākumos - LNKC
rīkotajā Jaunrades deju konkursā (2020) piedalījās 1.kursa studente Baiba Ķestere, 2.kursa
students Dāvis Ērglis, 3.kursa studente Elīza Luīze Reboka un maģistrante Marta Helēna
Vanaga. Pirmā kursa studente Baiba Ķestere realizēja dejas izrādes iestudējumu Jelgavā “Mirdz
debesu spīdeklīši”. Katedra tika plānojusi sadarbības projektu ar Džeza mūzikas katedru un
Etnomuzikoloģijas klasi festivāla Decibels ietvaros (nenotika, pārcelts ārkārtas situācijas
izsludināšanas dēļ), ar 1. un 2. bakalaura studiju programmas kursu un 1.maģistratūras kursa
studentu dalību. Šobrīd procesā ir JVLMA Horeogrāfijas katedras un RISEBA Audiovizuālās
komunikācijas katedras sadarbības projekts – video deju veidošana ar bakalaura programmas
3.kursa studenti. JVLMA Horeogrāfijas katedras studentu dalība XVI Bērnu un jauniešu
starptautiskajā horeogrāfijas konkursā “Rīgas Pavasaris 2020” pārcelta uz nākamo gadu sakarā
ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu. 1. un 2 kursa studenti ar deju priekšnesumiem bagātinājuši
arī JVLMA simtgades pasākumus.
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Koncertmeistaru katedra strādā ar studentiem, kuri bieži piedalās dažādu veidu
pasākumos gan JVLMA, gan ārpus tās. Vokālās katedras studenti šajā akadēmiskajā gadā ir
aktīvi gatavojušies, piedalījušies un turpina gatavoties vairākiem vietējās un starptautiskās
nozīmes radošajiem pasākumiem, operprojektiem, konkursiem un festivāliem, kā arī
piedalījušies radošo projektu noklausīšanās, piemēram Jāzepa Vītola VI starptautiskajā
kordiriģentu konkursā, JVLMA 100gades jubilejas koncertā, Rīgas Senās mūzikas centra
organizētajos pasākumos, JVLMA simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncertā, T. Keniņa
100gadei veltītajā VAK Latvija projektā - Kantāte Kurzemes kareivim, doc. A.Rūrānes vokālās
klases vakarā Ventspilī, gatavojušies JVLMA vokālās un vispārējo klavieru katedras A.Žilinska
vokālajai kamermūzikai veltītajam sadarbības koncertam, kā arī JVLMA vokālās katedras
rīkotajam koncertam Vokālistu parāde. Koncertmeistari strādājuši ar studējošo sagatavošanu
dažādiem konkursiem - Starptautiskajam Vokālistu konkursam Sanktpēterburgā Irinas
Bogačovas piemiņai (E.Olsena, D.Bistere, Jauno vokālistu konkursam “Dzintara balss” (Gunta
Greisle (2.sem.) 3.vietas laureāte), Ineses Galantes talantu konkursam (V.Gleške,
I.Dzodcojeva), Starptautiskajam F.Lista Vokālistu konkursam Budapeštā (V.Pakalniece), kā arī
XI starptautiskajam Savšinska jauno izpildītājmākslinieku konkursam Pēterburgā 2020 gada
janvārī (Līga Anševica, 2. vieta). Koncertmeistari gatavojuši JVLMA studējošos dalībai LNOB
izrādēs, Panevežas operas projektā, kā arī citiem iestudējumiem (V. Pakalniece, S. Kaņepe, L.
Purena, D. Bistere). Sadarbībā ar Stīgu instrumentu katedru decembrī JVLMA noticis darbs
katedras 100gadei veltītā stīgu katedras konkursā, par ko koncertmeistari saņēmuši JVLMA
rektora pateicības rakstus. Rūdolfs Miķelsons (prof.J.Švolkovska klase) ar koncertmeistaru
atbalstu izturējis konkursu uz darbu LNSO 2. vijoļu grupā, Kitija Mināte konkursā Kaunas
Sonorum Lietuvā ieguvusi 3.vietu.
Vokālās katedras studējošie bijuši aktīvi vietēja un starptautiska mēroga pasākumos.
Kristians Krievāns Nordplus projekta ietvaros Malmē, Zviedrija prezentēja darbu par
inovatīvām “Mācību metodēm” jauniešu akadēmiskā vokāla apmācībā. Artis Muižnieks
piedalījās Starptautiskajā klasiskās mūzikas konkursā “Kaunas sonorum” Lietuvā. Laura
Grušina ieguva Sudraba diplomu “Riga Symphony” dziedāšanas konkursā. Daniils Kuzmins
ieguva 2. vietu 1. Jāņa Zābera starptautiskajā vokālistu konkursā. Gunta Greisle ieguva 3.vietu
Liepājas 2. Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā. Bijuši plānoti
vairāki koncerti, kuru norise tika atcelta ārkārtas situācijas dēļ. Plānots arī koncerts sadarbībā
ar vispārējo klavieru katedru, ko varētu pārvērst par ikgadēju notikumu, lai studentiem dotu
papildu iespēju koncertpraksei.
Ērģeļu klases studenti un maģistranti pārskata periodā aktīvi koncertējuši Rīgas
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā (J. Karpovičs, R. Lasmane, A. Vingre, J. Zariņa), Sv. Pestītāja
baznīcā (J. Zariņa – festivāla “Skaņu mežs” ietvaros”,), Sv. Pāvila baznīcā (J. Karpovičs),
Latviešu Biedrības namā (J. Zariņa – A. Jēruma jubilejas koncerta ietvaros), Helsinku
Mūzikas centrā (J. Karpovičs, L. Rasnace), Cēsu Sv. Jāņa baznīcā (J. Karpovičs), Kandavas
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā (A. Vingre), JVLMA Ērģeļu zālē (J. Karpovičs, arī A.
Vingre – ar R. Cvečkovska jaundarba pirmatskaņojumu), un Rīgas Pestītāja (Anglikāņu)
baznīcā (J. Karpovičs, J. Zariņa). Studējošie arī piedalījušies tādos radošajos projektos kā
Jauno ērģelnieku festivāls Cēsīs (J. Karpovičs, L. Rasnace, A. Vingre), koncertu cikls
Ērģeles-Bahs-Laikmets JVLMA Ērģeļu zālē (A. Vingre, J. Karpovičs, J. Zariņa, J.
Gridjuško, S. Gridjuško, S. Zaiceva, L.M. Meldere, A. Lapkovskis, E. Apine, L. Rasnace),
Ventspils Ērģeļu dienu meistarklases un to noslēguma koncerts (A. Vingre, R. Rāviņš), un
Baznīcu nakts (A. Vingre).
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Muzikoloģijas, kompozīcijas un mūzikas tehnoloģiju nodaļas studējošo sasniegumi
Kompozīcijas katedras studējošie veiksmīgi piedalījās festivālā deciBels, tostarp
tika atskaņoti Andrieva Alšņa, Kārļa Rēriha, Oļesjas Kozlovskas, Alises Bērziņas, Marinas
Vidmontes, Maritas Semjonovas kompozīcijas. Līdzās tam studenti gatavojās arī Pētera Vaska
fonda konkursam, kā arī 12 jauni kora skaņdarbi ir sarakstīti VAK Latvija atbalstītajam
projektam par jauno komponistu kora darbu ieskaņošanu. 1. kursa bakalaura studente Alise
Bērziņa š.g. februārī piedalījās meistarkursos Electic Spring Lielbritānijā, bet 4. kursa students
Edgars Mākens – meistarklasēs European Opera Academy Viļņā. Diemžēl, liela daļa
starptautisko projektu, kuros plānoja piedalīties kompozīcijas studenti, ir atlikti saistībā ar
Covid-19 uzliesmojumu pasaulē.
Muzikoloģijas katedrā studējošie veiksmīgi darbojas Mūzikas Saulē, Latvijas Radio
3 “Klasika”, bet topošā etnomuzikoloģe Lauma Bērza ir mūsdienu tautas mūzikas grupas
Tautumeitas mūziķe. 4. kursa bakalaura programmas studente Gunda Miķelsone piedalījās arī
JVLMA simtgades jubilejas grāmatas Stories in Sounds: 100 years of the Jāzeps Vītols Latvian
Academy of Music veidošanā.
Mūzikas tehnoloģiju katedrā šobrīd vēl nav veikta aptauja par studējošo
sasniegumiem. Tomēr studējošie ir aktīvi piedalījušies festivālā deciBels šī gada martā, tehniski
asistējot skaņu režisorus un ierakstot festivāla koncertus. Tāpat studējošie veikuši JVLMA
simfoniskā orķestra koncertu ierakstus, bet viesprofesora Kristofa Šulca vadībā apmeklēja
Ventspils koncertzāli un veica mūzikas ierakstus tajā.
Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas studentu sasniegumi
Ārkārtējās situācijas laikā Mūzikas pedagoģijas katedras docētāji Edgars Vītols,
Liene Batņa, Irēna Nelsone, Anna Līduma sagatavoja studentus Annu Paulu Upīti, Joannu
Dārtu Visocku 4. kurss, Kārli Taubi un Laumu Kazāku 1.kurss Izglītības un zinātnes
ministrijas veidotajā projektā (TV izglītojošo raidījumu kanāli) Tava klase mācību
nodarbību filmēšanā, 2020. gada aprīlī un maijā.
Visi I, II, III, IV kursa Vispārējās izglītības mūzikas izglītības nodaļas studenti un
maģistrante Mārīte Junita Apsīte sadarbībā ar katedras docētājiem organizēja Jāzepa Vītola
bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un koru konkurss “Lai skan!” 2020. gada 28. – 29.
februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Mūzikas pedagoģijas un dejas pedagoģijas nodaļas studenti piedalījās JVLMA
simtgades svētku koncertā un absolventu pasākuma norisē (11.01.2020.).
Profesionālās ievirzes mūzikas skolotāji un topošie dejas pedagogi piedalījās izstādē
„Skola 2020”, Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala, 28.02.-01.03.2020.
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6. Pārskats par docētāju māksliniecisko darbību un starptautisko
mobilitāti
Katedru docētāju mākslinieciskā darbība un starptautiskā mobilitāte:
-

dalība vietējos un starptautiskajos radošajos un zinātniskajos pasākumos;
uzvaras un apbalvojumi;
katedras organizētie radošie projekti un docētāju iesaiste tajos.

Visas studiju programmu īstenošanā iesaistītās akadēmiskās struktūrvienības
veikušas aktīvu māksliniecisko darbību un izmantojušas JVLMA piedāvātās starptautiskās
mobilitātes iespējas akadēmisku, māksliniecisku un pētniecisku aktivitāšu veikšanai.
Atskaņotājmākslas nodaļas katedru docētāju mākslinieciskā darbība, starptautiskā
mobilitāte.
JVLMA Akordeona klases lielākais mērķis un uzdevums šogad bija organizēt Baltijas
valstu akordeonistu konkursu sadarbībā ar Kauņas un Tallinas Mūzikas akadēmijām ( Atcelts
sakarā ar Covid -19). Dalība Starptautiskajā konkursā Naujene 2020 ( Atcelts sakarā ar Covid
-19)
Dalība Starptautiskajā konkursā Minskā. (Atcelts sakarā ar Covid-19). Akordeona
klases dalība starptautiska konkursa rīkošanā Viļņā 2020. rudenī.
Džeza katedras vadītājs regulāri piedalās džeza mūzikai veltītajās zinātniskajās
konferencēs ar referātiem (“Documenting Jazz”, Birmingema 2020), kā arī nodarbojas ar
pētniecību. Ir vairākas publikācijas Latvijas presē (‘Mūzikas Saule”, Latvijas enciklopēdija,
JazzIn), kā arī starptautiskajā līmenī – šķirklis par Latvijas džezu prestižajā izdevumā “The
History of European Jazz” (Equinox publ., 2018). Katedras pasniedzēji ir eksperti VKKF,
piedalās kā žūrijas eksperti Mūzikas ierakstu gada balvā “Zelta mikrofons”, kā mūziķi faktiski
visos nozīmīgākajos Latvijas mūzikas notikumos. Katedras vadītājs I.Veitners 2019. gadā
saņēmis valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas džeza attīstībā.
Katedras pasniedzēji T.Gžibovskis, A.Jevsjukovs, M.Kalniņš, I.Bērziņa, I.Veitners,
V.Bernhofs ir saņēmuši Kultūras ministrijas goda rakstus par savu darbu Latvijas džeza
izglītībā. Šogad nozīmīgākais projekts – dalība JVLMA 100gades koncertā Doma laukumā, kā
arī džeza katedras 10 gadu jubilejas koncerts. Katedras pasniedzēji iesaistās sadarbības
projektos ar Lietuvu un Igauniju, kā arī etno-džeza projektā “Decibels”.
Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras gads bijis ļoti aktīvs – noritējusi
gatavošanās Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras 60. jubilejai: raidījums par katedru
Latvijas Radio programmā Klasika, Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras docētāju
un maģistrantu Koncerts cikla JVLMA mācībspēku, maģistrantu un studentu koncerti ietvaros
RLB Zelta zālē /oktobrī/, kā arī gatavošanās JVLMA 100gadei – Kamermūzikas koncertu
nodrošināšana Ērģeļzālē /11.janvārī/. Aktīva bijusi arī gatavošanās 28. konkursam JVLMA
labākais studentu kameransamblis /martā/. Docētāji turpina un attīsta tālāk praksē sevi
pierādījušos projektus: sadarbību ar Eiropas Kamermūzikas pedagogu asociāciju /ECMTA/
konferencēs un citos kopīgos pasākumos; piedalīšanos regulārajos Starptautiskajos mūzikas
augstskolu studentu kameransambļu festivālos un konkursos; turpina ikgadējā konkursa
JVLMA labākais studentu kameransamblis organizēšanu; turpina sadarbību ar Latvijas Radio,
Latvijas Klavierspēles skolotāju asociāciju, Latvijas mūzikas skolām un vidusskolām
kameransambļu meistarklašu un konkursu organizēšanā un piedalīšanos žūriju darbā; turpina
sadarbību ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolu starptautisko kameransambļu festivālu –
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konkursu Muzicējam kopā ar draugiem organizēšanā un žūrijas darbā, kā arī piedalīšanos
Ziemas meistarklašu kameransambļu skolotājiem norisēs; turpina sadarbību ar Jūrmalas
Mūzikas vidusskolu konkursa STARPTAUTISKAIS AKADĒMISKĀS MŪZIKAS KONKURSS
JŪRMALA 2021. KAMERMŪZIKA organizēšanā; turpina sadarbību ar RLB Mūzikas komisiju
cikla JVLMA mācībspēku, maģistrantu un studentu koncerti RLB Zelta zālē organizēšanā un
piedalīšanos cikla koncertos. Nozīmīga ir piedalīšanās ikgadējos Starptautiskajos mūzikas
augstskolu studentu kameransambļu festivālos un meistarklasēs kameransamblī, kas Eiropas
kamermūzikas pedagogu asociācijas /ECMTA/ konferences ietvaros notiek katru gadu citā
valstī. Diemžēl visi pavasarī ieplānotie konkursi un festivāli ir pārcelti vai atcelti pandēmijas
dēļ. Nākamajā festivālā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā Viļņā /23.-25.10.2020./,
piedalīsies maģistrantu duets: Beatrise Silvija Blauberga /čells/ un Kārlis Gunārs Tirzītis
/klavieres, asoc. prof. Hertas Hansenas un doc. Ērika Kiršfelda klase/. Maģistrantu stīgu
kvartets: Aleksejs Bahirs, Margarita Ogibalova, Elina Andrianova-Bahira, Mārtiņš Turss
/viesprof. Gunāra Larsena un lekt. Sanitas Zariņas klase/ piedalīsies koncertā Grācas Mūzikas
augstskolā Erasmus+ apmaiņas programmā /novembrī/. Duets - flautiste Kitija Kellija
Staltmane un pianiste Lelde Rasnace /prof. Guntas Rasas un asoc. prof. Ilonas Meijas klase/
piedalīsies Starptautiskajā kameransambļu festivālā Varšavā /novembrī/. Katedras docētāji par
aktīvu un pašaizliedzīgu darbu saņēmuši apbalvojumus – piemēram, docents Mārtiņš Zilberts
nominēts Lielajai Mūzikas balvai 2019 kategorijā Par izcilu darbu ansamblī.
Klavieru katedras docētāji iesaistījušies dažādos mākslinieciskos projektos un
izmantojuši mobilitātes sniegtās iespējas. Prof. Juris Kalnciems bijis 17. Jūrmalas klavierspēles
meistarkursu direktors, kā arī vadījis nodarbības šo kursu ietvaros. Viņš organizējis Latvijas
Klavieru skolotāju asociācijas festivālu Ventspilī, sniedzis meistarklases un solokoncertu
Daugavpils Universitātē, piedalījies Latviešu komponistu kamermūzikas koncertā RLB Zelta
zālē ar Ā. Skultes klavierdarbu atskaņojumu. Profesors bijis M. Čurļoņa Starptautiskā pianistu
konkursa žūrijas loceklis, kā arī Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas organizētā konkursa
"Spēlē zēni" žūrijas priekšsēdētājs un konkursa "Talants Latvijai" žūrijas loceklis. Prof. Juris
Kalnciems darbojies J. Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolas, Kokneses Mūzikas un mākslas skolas
un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas akreditācijas komisijās. Prof. Sergejs Osokins
piedalījies koncertā "3 Osokini" Dzintaru koncertzālē, kā arī Kremerata Baltica festivālā
Dzintaru koncertzālē, atskaņojot D.Lipati "Sinfonia concertante" 2 klavierēm ar orķestri (kopā
ar A.Osokinu). Prof. Ventis Zilberts piedalījies vairākos JVLMA docētāju koncertos RLB Zelta
zālē, piedalījies komponista Alberta Jēruma 100 gades piemiņas koncertā, kā arī ciklā VISAS
250 ALFRĒDA KALNIŅA SOLODZIESMAS SEŠOS KONCERTOS III koncertā RLB Zelta
zālē un sonāšu vakarā JUBILATE, JVLMA 100 - kopā ar prof. Gunāru Larsenu JVLMA Lielajā
zālē. Asoc. prof. Juris Žvikovs piedalījies brīvdabas koncertzāles Mītava atklāšanas koncertā
Jelgavā, kopā ar Jelgavas Kamerorķestri Aigara Meri vadībā atskaņojot Klaudija Montero
Klavierkoncertu, sniedzis vairākus koncertus ar kamermūzikas programmu "Tu saki? - latviešu
kinomūzika citādākā skanējumā" kopā ar Ditu Krenbergu (flauta) un Ingu Ozolu (čells),
sniedzis kamermūzikas koncertu "No Baha līdz Gēršvinam" kopā ar Maksimu Beitānu (čells),
kamermūzikas koncertu "Aicinājums uz deju" ar Sanitu Glazenburgu (klavieres) un Egiju
Abaroviču (deja), atskaņojis Džona Keidža ciklu "Sonātes un interlūdijas sagatavotām
klavierēm" JVLMA Lielajā zālē festivāla "Decibels" ietvaros, sniedzis video koncertu "COME
PRIMA mūzikas pusstunda" VEF Kultūras Pils Lielajā zālē, un piedalījies operas DADA
DIVAS uzvedumā REDCAT zālē, Losandželosā, kur arī sniedzis meistarklases-koncertu par
Dž.Keidža klavierdarbu ciklu. Asoc.prof. T. Ostrovskis piedalījies koncertā "Latviešu mūzikas
gadsimts" un Vispārējo klavieru katedras docētāju koncertā Rīgas Latviešu biedrībā, kopā ar
asoc.prof. T. Zīberti-Ijabu atskaņojot J. Ķepīša kamermūziku, kā arī Ineses Galantes fonda
organizētā koncertā Kalnciema kvartālā un D. Kļaviņa koncertinstrumenta demonstrācijas
pasākumā Ventspils Mūzikas vidusskolas jaunajā zālē. Asoc.prof. T. Ostrovskis eksperta
statusā piedalījies Latvijas Radio 3 "Klasika" raidījumos "Orfeja auss" - – “Kloda Debisī “Dārzi
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lietū” un N. Luganska jaunais albums” (26.04.2020.), “Pianistes Beatričes Ranas jaunais
albums un M. Ravela valsis” (26.01.2020). Novērotāja statusā asoc.prof. T. Ostrovskis
piedalījies V.A. Mocarta mūzikas eksperta, pianista Roberta Levina meistarklasēs Mozarteum
Salzburg, Austrijā, kā arī "Classical Bridge Festival", klausoties lekcijas mūzikas menedžmentā
"Circles and Cycles of Connections", "Do Critics Matter", "Finding Yorself" ar Warner Music,
Unison Media, Live Arts Collaboration, CBC Radio un Los Angeles Times, kā arī hospitējot
Mati Raekallio un Yong Hi Moon meistarklases. Asoc.prof. T. Ostrovskis arī sniedzis
meistarklases ikgadējo Jūrmalas Klavierspēles meistarkursu ietvaros, kā arī Čengdu Mākslu
centrā (Ķīnā), un Sibēliusa akadēmijā (Somijā) projekta "Crossing Keyboards" ietvaros. Viņš
arī darbojies Narvas Starptautiskā F. Šopēna pianistu konkursa žūrijā, sniedzot meistarklases
konkursa periodā, un YAMAHA JVLMA stipendiju konkursa žūrijā. Asoc.prof. T. Ostrovskis
darbojies Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas valdē, konkursa "Ineses Galantes talanti"
organizācijas komitejā un žūrijā, ziemeļvalstu mobilitātes tīkla "ActInArt" darba grupā un
Rīgas Jūrmalas mūzikas festivāla izglītības iniciatīvas "Rīgas Jūrmalas akadēmija"
organizēšanā, kā arī organizējis klasiskās improvizācijas eksperta Dž. Mortensena (ASV)
meistarklases JVLMA un Ineses Galantes fonda jauno talantu koncertus Prezidenta pilī. Diāna
Zandberga līdzdarbojusies raidījuma "LR3 JVLMA simtgadi gaidot ... Skices no Klavieru
katedras dzīves" tapšanā, studijā kopā ar prof. J. Kalnciemu, pabeigusi manuskriptu
monogrāfijai "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedra 2019-2020", kuru
izdos "Musica Baltica" 2020. gada vasarā, ieskandinājusi jauno koncertflīģeli ar
soloprogrammu "Portreti klavierēm" Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas zālē,
līdzdarbojusies YAMAHA stipendiju konkursa žūrijā JVLMA, sniegusi solokoncertu "Portreti
klavierēm" Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncertzālē, kā arī ar programmas Erasmus+
viesojusies Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā, prezentējot galvenās vadlīnijas pētījumam
par JVLMA Klavieru katedras vēsturi un solokoncertā "Portreti klavierēm" pirmatskaņojot
divus Imanta Zemzara jaundarbus - “No pavasara” un “Vēl viena ceļiniekfantāzija”. Pieaicinātā
docētāja Antoņina Suhanova atskaņojusi V.A. Mocarta Klavierkoncertu Do minorā Epsomas
Simfonisko orķestri un diriģentu Darelu Davisonu (Darrell Davison), sniegusi solo koncertu
Londonā ar Bēthovena, Berga, Prokofjeva un Šūberta klavierdarbiem, solo koncertu Visbekā
(Lielbritānijā), koncertu ar latviešu komponistu vokālo kamermūziku sadarbībā ar basbaritonu
Paulu Putniņu Londonā, St-Martin-in-the-Fields koncertzālē, ar vijolnieci Sabīni Sergejevu
sniegusi priekšnesumu Latvijas Valsts Prezidentam, Prezidenta pilī, sniegusi solo koncertu
Čengdu Mākslas centrā, Ķīnā, atskaņojusi L. van Bēthovena 1. Klavierkoncertu ar Gildfordas
simfonisko orķestri un diriģentu Darelu Davison, kā arī ar Kensingtonas Simfonisko orķestri
un diriģentu Tomu Seligmanu. Paralēli darbam JVLMA klātienes un digitālās tiešsaistes formā
darbojas klavierspēles pedagoģijas privātpraksē Londonā. Profesionāli tālākizglītojusies, aktīva
dalībnieka statusā piedaloties Nikolasa Valkera meistarklasē (Bēthovena skaņdarbi), Jefima
Bronfmana, Roberta Levina (Salzburg Mozarteum), Mati Raekallio (Julliard School)
meistarklasēs.
Kokles un ģitāras katedra īstenojusi sadarbības projekta “Tilti – Lietuva, Latvija,
Šveice” pirmo posmu Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā (otrais bijis iecerēts š.g. aprīlī
JVLMA). Tajā lekt. Anda Eglīte pasniedza meistarklases, vadīja lekciju un uzstājās
koncertos. Klases pasniedzēji piedalījās Katedras rīkotajā docētāju koncertā RLBN Zelta
zālē (Kaspars Zemītis, Anda Eglīte). Katedras pasniedzēji tiek aicināti dažādu savas
specialitātes konkursu žūrijās, piedalās konkursu nolikumu izstrādēs, mūzikas skolu un
vidusskolu mācību programmu izstrādēs, mūzikas un mākslas skolu akreditāciju komisiju
sastāvos.
Diriģēšanas katedras docētājs asoc. prof. M. Ozoliņš pārskata periodā ieguvis Lielo
Mūzikas balvu par iestudējumu Imants Kalniņš. Opera Spēlēju, dancoju. Prof. A. Vecumnieks
diriģējis JVLMA 100gades jubilejas koncertu, viņa vadībā pirmatskaņota J. Karlsona Otrās
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simfonija; profesors arī piedalījies zinātniskās konferencēs un vadījis meistarklases Latvijā.
Asoc. prof. J. Puriņš ticis pieaicināts kā eksperts Sibeliusa mūzikas akadēmijas (Helsinki,
Somija) doktoranta Sami Rusovari eksāmenu komisijā, bijis Starptautiskā pūtēju orķestru
festivāla Kaļiņingradā (Krievija) žūrijas loceklis, darbojies kā Pasaules pūtēju orķestru un
ansambļu asociācijas (WASBE) Valdes loceklis, un Latvijas Dziesmu un Deju svētku padomes
loceklis.
Stīgu instrumentu katedras docētāji ir radoši mākslinieki, kuri aktīvi iesaistās
starptautiska un vietēja līmeņa koncertdarbībā. Visi katedras docētāji pārskata periodā
koncertējuši simfoniskos un kamerorķestru sastāvos - Kremerata Baltica sastāvā koncertē – S.
Zariņa, LNSO sastāvā koncertē – G. Sarkisjans, P. Trasuns, T. Zīberte-Ijaba, S. Šteinbergs, A.
Štrāls, D. Ozoliņa, I. Brīnuma, Sinfonietta Rīga sastāvā koncertē – M. Spārniņa, LNOB orķestra
sastāvā koncertē – D. Ozoliņa, bet LSO orķestra sastāvā koncertē – S. Zariņa, Ē. Kiršfelds.
Katedras docētāji aktīvi piedalījušies starptautiskās mobilitātes programmās - Collegium
Musicum Schloss Pommersfelden Vācijā, Festival and Academy Igaunijā – pasnieguši
meistarklases Jarvi Academy String Course ietvaros u.c Marta Spārniņa koncertē Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen, arī Londonā bāzētā ansamblī O/Modernt. Sanita Zariņa
koncertē ar Kesselberg Ensemble Šveicē.
Kora diriģēšanas katedras docētāji ir augsti kvalificēti profesionāļi, Vispārējo Dziesmu
svētku, skolu jaunatnes Dziesmu svētku un koru apriņķu virsdiriģenti, profesionālo koru
diriģenti. K. Ādamsons augustā (19.-21. augusts) vadījis mūsdienu kora mūzikas meistarklasi
Repinā (Igaunija), kuru organizēja Igaunijas koru asociācija. 17. oktobrī piedalījies VISC
organizētā seminārā, kurā apguvis pedagoga profesionālās kompetences pilnveides praktiskās
darbības semināra programmu "Kora dziesmu interpretācijas paņēmieni" 6 stundu apjomā. 12
stundu apjomā piedalījos Jāzepa Vītola 6. starptautiskā kordiriģentu konkursa organizēšanā.
R.Vanags decembrī sadarbībā ar Parīzes konservatorijas profesoru Henrī Pompidūru
sagatavojis meistarklases franču baroka mūzikā, M.A.Šarpentjē "Pusnakts messu" un J.De La
Landes "Confitebor tibi" ar Collegium musicum Riga un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas
zēnu kori, kas koncertā atskaņoti Rīgas domā. Sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru
sniedzis meistarklases Latvijas skolu koru diriģentiem, palīdzot apgūt Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu svētku repertuāru. A. Birziņa darbojusies kā Jāzepa Vītola 6. starptautiskā
kordiriģentu konkursa mākslinieciskā vadītāja. M.Klišāns vadījis kolektīvus konkursos, skatēs,
strādājis dažādu pasākumu žūrijās. Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētkiem vadījis seminārus, modelēšanas koncertus, koru kopmēģinājumus, veicis darbu
ansambļu un koru skates žūrijā un bijis koru virsdiriģents. J. Ozols bijis žūrijas loceklis
Ventspilī notiekošajā jauno vokālistu konkursā "Jūras zvaigzne" un Jāzepa Vītola
starptautiskajā jauno diriģentu konkursā, piedalījies starptautiskajā Eiropas Grand prix posmā
Tolosā, kā arī ar JVLMA jaukto kori piedalījies JVLMA 100gades Dievkalpojumā un koncertā.
Kora diriģēšanas katedras mācībspēku radošā un organizatoriskā darbība un mobilitāte
bijusi vispusīga. J.Baltiņš darbojies kā tehniskais koordinators VI Starptautiskajā Jāzepa Vītola
kordiriģentu konkursā, kā arī organizējis Zviedru diriģenta Ērika Vestberga meistarklases.
K.Ādamsons papildus JVLMA lektora un orķestra klases vadītāja pienākumu pildīšanas
sadarbojies ar vairākiem Latvijas orķestriem: vairākkārt ar Liepājas Simfonisko orķestri, tai
skaitā Igora Stravinska baleta "Petruška" iestudējumā un atskaņojumā 4. decembrī koncertzālē
"Lielais dzintars"; vairākkārt ar Latvijas Nacionālās operas un baleta trupu, diriģējot izrādes
“Trīs draugi” un “Putnu opera”, vadījis "Vecgada koncertu Vīnes noskaņās" kopā ar orķestri
"Rīga" 30. decembrī VEF Kultūras pilī un ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un pianistu
Daumantu Liepiņu 5. martā uzstājies Lielajā ģildē. A.Platpers līdzdarbojies XI. Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētku organizēšanā - semināros, modelēšanas koncertos, koru
kopmēģinājumos, kā arī darbojies ansambļu un koru skates žūrijā. M.Sirmais pirmatskaņojis Ē.
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Ešenvalda skaņdarbu JVLMA, sadarbojies ar Concertgebow orķestri, sniedzis koncertus
Smiltenes tautas namā, Gada ieraksta balvā, Preiļu tautas namā, Cēsu mūzikas vidusskolā,
vadījis modelēšanas koncertus Skolu jaunatnes dziesmu svētkiem un saņēmis Ieraksta gada
balvu par mūziku filmai Dvēseļu putenis. R.Vanags bijis mākslinieciskais vadītājs
3.starptautiskajā koru konkursā Kalamatā, Grieķijā, kā arī žūrijas priekšsēdētājs starptautiskajā
koru konkursā Pēterburgā, Krievijā. A.Birziņa koncertējusi ar Rīgas Doma meiteņu kori
TIARA, Rīgas sieviešu kori DZINTARS, Ogres sieviešu kori RASA, strādājusi Latvijas koru
nozares padomē un kā apriņķa virsdiriģente sadarbojusies ar Ogres apriņķa koriem un Rīgas
sieviešu koriem. Viņa arī līdzdarbojusies grāmatas „Dziesmu svētkiem 150” darba grupā
(LNKC), kā arī Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā kā Atklāšanas koncerta
mākslinieciskā vadītāja, virsdiriģente un rezidējošā virsdiriģente Madonas apriņķa skolēnu
koriem. M.Klišāns regulāri koncertē ar RDKS zēnu kori un jaukto kori Valmiera. J.Ozols bijis
IBSCC mākslinieciskais vadītājs, sniedzis koncertus un meistarklases Indijā. (Deli, Mumbaja,
Bangalora un Dimapura). Katedras mācībspēki ieguvuši vairākus apbalvojumus - K.Ādamsons
kopā ar Latvijas Kultūras akadēmijas jaukto kori "Sōla" ieguvis 48. Starptautiskā koru
konkursa "Florilège Vocal de Tours" (Francija) Grand Prix, R.Vanags kļuvis par Tukuma
novada Goda pilsoni, A.Veismanis par Ave Sol darbību saņēmis Baltā zvirbuļa balvu, kas katru
gadu tiek piešķirta vadošajiem kultūras darbiniekiem Rīgā. J.Ozols ar kori "PaSaulei" izcīnījis
3. vietu Folkloras mūzikā EGP posmā Tolosā, kā arī ar kori "Maska" piedalījies X faktor (TV
raidījums) finālā, palīdzot izcīnīt šīs sezonas dalībnieces uzvaru.
Orķestra klase uzskata par ļoti nozīmīgām katru iespēju, kurā JVLMA SO kā vienotam
kolektīvam ir iespēja sevi pierādīt arī starptautiskā mērogā, piemēram, kā šajā sezonā –
atsaucoties Intermezzo Festival ielūgumam un sniedzot koncertu Viļņā. Tādā veidā tiek
popularizēts ne tikai orķestra, bet arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vārds un
prestižs. Orķestra klases vadītājs pārskata periodā ārpus JVLMA SO mākslinieciskā vadītāja
pienākumu veikšanas sadarbojies ar vairākiem Latvijas orķestriem, tādējādi pilnveidojot savas
prasmes un pieredzi - sadarbība ar Liepājas Simfonisko orķestri, tai skaitā Igora Stravinska
baleta Petruška iestudējumā un atskaņojumā 4. decembrī koncertzālē Lielais dzintars;
sadarbība ar Latvijas Nacionālās operas un baleta trupu, diriģējot izrādes “Trīs draugi” un
“Putnu opera”; Vecgada koncerts Vīnes noskaņās kopā ar orķestri Rīga 30. decembrī VEF
Kultūras pilī; koncerts kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un pianistu
Daumantu Liepiņu 5. martā Lielajā ģildē.
Vispārējo klavieru katedra sadarbībā ar Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmiju (Viļņa,
Klaipēda) un Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmiju (Tallina) organizē Starptautisko Baltijas
Mūzikas augstskolu Vispārējās klavierspēles festivālu, kas ik pa 2 gadiem norisinās kādā no
šīm augstskolām. Pagājušajā gadā festivāls norisinājās Tallinā, bet nākamgad tas noritēs Viļņā.
Horeogrāfijas katedras docētāji iesaistīti starptautiskā zinātniskā projektā sadarbībā ar Kenyon
College (ASV) “Latviešu tautas deju Labanotācijas krājuma izveide” (J. Brodie /
V.Vidzemniece). Tāpat katedras mācībspēki aktīvi plānojuši un veikuši organizatoriskos
priekšdarbus Horeogrāfijas katedras, Džeza mūzikas katedras un Etnomuzikoloģijas klases
sadarbības projektam - koncertam festivāla Decibels ietvaros, iesaistījušies JVLMA
Horeogrāfijas katedras un RISEBA Audiovizuālās komunikācijas katedras sadarbības projektā
un studējošo sagatavošanā XVI Bērnu un jauniešu starptautiskajam horeogrāfijas konkursam
“Rīgas Pavasaris 2020”.
Koncertmeistaru katedras docētāja Līga Kārkliņa piedalījusies EOA itāļu valodas
meistarklasēs Rīgā un EOA krievu valodas meistarklasēs Parmā, Itālijā. Pie katedras docētāju
radošajiem panākumiem jāmin Dzintras Vīcupes, Līgas Paegles, Jeļenas Bugajenko, Ilzes
Dzenītes, Veronikas Rinkules, Mārtiņa Zilberta, Līgas Kārkliņas un Daces Kļavas teicamais
sniegums nodrošinot J.Vītola Starptautiskā kordiriģēšanas konkursa 1.kārtu 2019.gada oktobrī.
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2020. gada februārī veiksmīgi noritējušas Daces Kļavas un Zigrīdas Krīgeres meistarklases
F.Lista Veimāras Mūzikas akadēmijā Vācijā. 2020. gada maijā plānotā docentes Elīnas
Bērtiņas-Petrauskas dalība asoc. prof. Ilonas Meijas meistarklasēs Strasbūrā Erasmus+ ietvaros
diemžēl ārkārtas situācijas apstākļos pārceltas uz 2020./2021. mācību gadu.
Vokālās katedras docētāji aktīvi iesaistījušies radošās un pedagoģiskās aktivitātēs.
Antra Jankava un Kristīne Gailīte Erasmus+ akadēmijas starpaugstskolu projektā pasniedza
meistarklases krievu komponistu mūzikas repertuārā Parmas konservatorijā Itālijā. Antra
Jankava piedalījās starptautiskā konferencē “Professional challenges of vocal pedagogy in the
21st century”. Zigrīda Krīgere pasniedza vokālās meistarklases Veimārā F.Lista Mūzikas
akadēmijā un Liepājas Mūzikas vidusskolā. Aira Rūrāne vadīja vokālās meistarklases Ventspils
mūzikas vidusskolā un bija žūrijas komisijas priekšsēdētāja solo dziedāšanas konkursā
“Vidzemes cīrulīši” Cēsu Mūzikas vidusskolā.
Ērģeļu klases mācībspēki bijuši radoši aktīvi un starptautiski mobili - docētājas
V.Kalnciema un K.Adamaite 2019. gada 16.-19. septembrī NordPlus programmas ietvaros
kopā ar četriem JVLMA ērģeļspēles studentiem piedalījušās pieredzes braucienā, apmeklējot
Helsinku mūzikas augstskolu, iepazīstot dažādu stilu ērģeles gan augstskolā, gan Helsinku
baznīcās. Savukārt, seši Helsinku mūzikas augstskolas ērģeļspēles studenti un doc. Anne
Hetonena viesojušies JVLMA 2019. gada 23.-26. septembrī. Ērģeļu klases docētājas regulāri
sniegušas ērģeļmūzikas koncertus Rīgas Domā un citur: asoc. prof. Larisa Bulava
sagatavojusi Z.Karga-Ēlerta mūzikai veltītu programmu Rīgas Doma koncertam kopā ar
vijolnieku G.Grīnbergu un dziedātāju M.Martinsoni (22. novembrī), kā arī jubilejas koncerta
programmu 2020. gada janvārī kopā ar flautisti Ditu Krenbergu (J.S.Bahs, M.Einfelde,
J.Roibke) un koncertprogrammu 7. martā V.Sv.Ģertrūdes baznīcā, doc. Kristīne Adamaite
kopā ar saksofonistu Arti Sīmani un dziedātāju Ievu Paršu sagatavojusi koncertprogrammu Tālā
dārza putns, kas atskaņota Ventspils Kamermūzikas dienās un arī koncertā Rīgas Domā
(P.Vasks, Ald.Kalniņš, V.Zilveris, U.Prauliņš u.c.), prof. Vita Kalnciema 2019./2020.
akadēmiskajā gadā sniegusi ērģeļmūzikas koncertus Tallinā, Viļņā (20. septembrī), Berlīnē (3.
oktobrī), sagatavojusi vairākas jaunas programmas koncertiem Rīgas Domā – J.S.Baha
programma kopā ar obojistu Egilu Upatnieku, programma VASARAS MŪZIKA.Himna saulei
kopā ar dziedātāju Ingu Šļubovsku, RUDENS MŪZIKA.Adoro Te kopā ar Rīgas Doma Meiteņu
kori TIARA (1. novembrī), programma ZIEMAS MŪZIKA.Mīlestības ceļš kopā ar sieviešu kori
Dzintars (18. decembrī), spēlējusi JVLMA simtgadei veltītajā ekumēniskajā dievkalpojumā
Rīgas Domā 2020. gada 11. janvārī un Latvijas valsts svētku tiešsaistes koncertā Radio
koncertu ciklā Viens pats studijā 2020. gada 4. maijā.
Muzikoloģijas, kompozīcijas un mūzikas tehnoloģiju nodaļas katedru docētāju
mākslinieciskā darbība, starptautiskā mobilitāte.
Kompozīcijas katedras docētāji aizvadītajā akadēmiskajā gadā ir izmantojuši
iespējas doties Erasmus braucienos. Un Kompozīcijas katedras vadītāja Selga Mence šajā
gadā ir apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. Informācijas par docētāju māksliniecisko
darbību un starptautisko mobilitāti Mūzikas tehnoloģiju, Muzikoloģijas un
Vispārizglītojošo studiju kursu katedrā šobrīd nav.
Mūzikas un deju pedagoģijas nodaļas katedru docētāju mākslinieciskā darbība,
starptautiskā mobilitāte.
Mūzikas pedagoģijas un dejas katedras docētāji piedalās profesionālās angļu valodas
zināšanu pilnveides un individuālās stažēšanās programmās Eiropas Sociālā fonda
projektā „JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju
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programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr.8.2.2.0/18/I/001 (JVLMA, LU, DU, LiepU no
2019. gada oktobra).
Mūzikas pedagoģijas katedras docētāju aktivitātes
Organizatoriskā darbība
Ārkārtējās situācijas laikā Mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs Edgars Vītols
uzņēmās iniciatīvu un piekrita veidot un organizēt izglītojošus raidījumus Izglītības un
zinātnes ministrijas veidotajā projektā (TV izglītojošo raidījumu kanāli) Tava klase. Mācību
satura izstrāde, TV mācību stundu un raidījumu izveide. 2020. gada aprīlī un maijā.
Katedras docētāja Liene Batņa iesaistījās raidījuma filmēšanas procesā.
Mūzikas pedagoģijas katedras docētāji Liene Batņa un Edgars Vītols organizēja
Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un koru konkurss “Lai skan!” 2020. gada
28. – 29. februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Ginta Pētersone sadarbībā ar dejas pedagoģijas katedru un Vīnes Mūzikas un
izpildītājmākslas universitātes ritmikas profesoru Paula Hilli organizēja meistarklases
ritmikā 2020. gada 19. – 20. februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Mūzikas pedagoģijas ketedras docētājas Irēna Nelsone un Ilze Vilde ilgstoši strādā pie
mācību programmas Mūzika 1.-9. klasei, Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā
projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” un organizē un vada vebinārus “Mūzikas
mācību programmas paraugs pamatizglītībā” skolotājiem.
Eksperta darbība
ES finansētajā projektā “Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to
attīstības dinamika studiju periodā” ESF projekta Nr. 8.3.6.2. “Izglītības kvalitātes monitoringa
sistēmas izveide un īstenošana” Projekta līguma numurs: 8.3.6.2/17/I/001 (23-12.3e/19/103)
(D.Medne)
Edgars Vītols ir XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskais
vadītājs noslēguma koncertam DZIESMUBĒRNS Mežaparkā. Sadarbībā ar Valsts Izglītības
satura centru, Edgars Vītols: organizē un vada skolas koru diriģentu seminārus un reģionālo
koru kopmēģinājumus no 2019. gada decembra līdz 2020. gada martam. Ir izveidojis atbalsta
materiālu/dziesmu paraugierakstu sadarbībā ar JVLMA studiju programmas Vispārējās
izglītības mūzikas skolotājs studentiem un JVLMA Skaņu režijas katedru. Vadījis meistarklases
diasporas kolektīviem Dublinā, Īrijā 2019. gada decembrī un Bergenā, Norvēģijā 2020. gada
martā.
Liene Batņa sadarbībā studiju programmu virzienu vadītāju Irēnu Baltābolu ESF
projekta «Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotāju studiju
programmu jaunveide» Nr.8.2.1.0/18/I/001 un pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programma Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības
skolotājs” izstrādāja un 2020.gada aprīlī un maijā nodeva programmas licencēšanai.
Zinātniskā darbība
Dalība International Conference of CIPEM / INET-md Challenges in Music Education
ar referātu Opportunities of extracurricular musical classes for sustainable development in
education. Centre for Research in Psychology of Music and Music Education/Institute of
Ethnomusicology, Centre for Music and Dance Studies 2019. gada septembrī, Porto, Portugāle.
(E.Vītols)
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Dalība International conference Music education in past, present and future ar referātu
kā keynote speaker: Opporturnities and Challenges in Latvian Music Education Igaunijas
Mūzikas un teātra akadēmijā 2019. gada oktobrī. (E.Vītols)
Dalība International Conference Education Policy in Cultural Contexts: Transmission
and/or Transformation. Ar referātu: The Professional Image of the Higher Education Teacher
as a Cornerstone of the School of the Future. 2019. gada novembrī, Viļņā, Lietuvā. (L.Batņa,
D.Medne)
Dalība International Academic Conference on Education, Teaching and Learning. Ar
referātu Social Notions of Students Regarding the Image of the Professional Activity of a Higher
Education Lecturer. 2019. gada oktobrī, Frankfurtē, Vācijā. (L.Batņa, D.Medne)
Dalība 4th International Conference of Dalcroze: The listening body in movement. Ar
referātu Integrated development of music and movement improvisation and composition skills,
interpretation skills and artistic value in the staging of musical performances at the Emīls
Dārzins Music School. 2019. gada augustā Katovicē, Polijā (G.Pētersone).
Publikācijas
Komponistes Ilzes Arnes radošajā darbībā ir uzrakstīti un izdoti skaņdarbu krājumi
sadarbībā ar izdevniecību Musica Baltica 2019 gadā: Intervāli-Skaņdarbi klavierēm, Putnu
dziesmas, Vitauta Ļūdēna vārdi, Dziesmas bērniem ar klavieru pavadījumu dziedāšanai duetos,
ansambļos, koros 80 lappusēs apkārt zemeslodei - 2.daļa (piešķirta AKKA/LAA stipendija).
Liene Batņa ir uzrakstījusi, un iesniegusi publicēšanai Musica Baltica atbalsta
metodisko materiālu skolu koru diriģentiem Skolas kora darba metodika.
Dejas pedagoģijas katedras docētāju aktivitātes
Pedagoģiskā un organizatoriskā darbība
Dejas pedagoģijas katedras docētāji sagatavoja un piedalījās izstādē „Skola 2020”,
Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala, 28.02.-01.03.2020.
Docente Ginta Pētersone piedalījusies Erasmus pedagogu pieredzes apmaiņas
programmā, apmeklējot Stokholmas karalisko mūzikas augstskolu, kurā hospitētas zviedru
kolēģu Evas Nivbrantes Vedinas, Inkas Rasmusones un Ingmarijas Lindbergas ritmikas
nodarbības 10 akadēmisko stundu apjomā (Zviedrija, Stokholma, 21.-25.10.2019.) kā arī
vadījusi Ritmikas meistarklasi mūzikas skolotāju tālākizglītības kursos „Ritmikas kā
mācību priekšmeta stimulējošā nozīme muzikālās izglītības procesā”, (Rīga, PIKC NMV
EDMS, 22.10.2019.) un LNKC organizēto ritmikas meistarklasi "Mūzikas izpausme
ritmiskā kustībā" (Rīga, PIKC NMV RHS, 01.11.2019.).
Lektore Alda Skrastiņa vadījusi Latviešu dejas meistarklasi Īrijas dejotājiem (Īrija,
Limerika, 2019. gada oktobris).
Mākslinieciski radošā darbība
Asoc. profesore Sandra Vītola darbojusies žūrijas komisijā II Starptautiskajā
horeogrāfijas festivālā-konkursā „Terpsihora” (Rīga, Kultūras pils „Ziemeļblāzma”,
16.02.2020.); piedalījusies LKA Laikmetīgās dejas programmas 20 gadu jubilejas izrādē–
akcijā DANCE NET (Rīgas pilsētvide–Vecrīga, 17.10.2019.); piedalījusies LNOB baleta
izrādēs „Gulbju ezers”, „Apburtā princese”, „Žizele”, „Raimonda”, operā „Klīstošais
holandietis” (Rīga, LNOB, 2019./2020.); ir horeogrāfe-repetitore LU TDA „Dancis”, kurš
piedalījies LU 100. jubilejas koncertā „Gadsimta nakts” (Rīga, Arēna „Rīga”, 27.09.2019.),
kā arī koncertējis Rīgā, Limbažos, Carnikavā, Ogrē, Jelgavā u.c.
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Docente Guna Ezermale: ir seno deju grupas „Ballare” mākslinieciskā vadītāja,
veidojusi kolektīva 20 gadu jubilejas koncertu (Rīga, Mazā Ģilde, 27.01.2020.); sadarbībā
ar „Collegium Musicum Riga”, veidojusi kustību režiju un baroka deju horeogrāfiju F.
Rebela un F. Frankēra operai „Ismene” Pēterburgas kameroperas IV Starptautiskajam
kameroperu festivālam (2019.g.oktobris); darbojas seno deju grupā „Magnolia” un
piedalījusies Leģendu nakts koncertā (Cēsu Jaunās pils fon Zīversa zāle, 2019.g.oktobris),
Ziemassvētku koncertā „No valša līdz čarlstonam” (Cēsu kultūras Centrs,
2019.g.decembris), balles deju kluba „Manieres” ikgadējā ballē (Rīga, Melngalvju nams,
2019.g.oktobris); piedalījusies Alūksnes pilsētas jubilejai veltītā Alūksnes novada deju
lieluzveduma „Maisam gals vaļā” veidošanā, etnogrāfiskās dejas „Joksu polka” apdare–
horeogrāfija un iestudējums Pededzes jauniešu deju kolektīvam (2019.g.decembris –
2020.g.janvāris) ir Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotāja, veidojusi kustību režiju un
horeogrāfiju Mihaela dienas izrādei „Gaismas cīņa ar tumsu” (2019.g.septembris) un
Ziemassvētku izrādei „Ronja – laupītāja meita”(20.12.2019.).
Lektore Alda Skrastiņa: ir BJDK „Vēja zirdziņš” mākslinieciskā vadītāja, deju
uzveduma „Māsa un brālis” producente, Jelgavas pilsētas skolēnu deju kolektīvu
virsvadītāja, kuras pienākumos ietilpst deju kolektīvu koncertdarbības organizēšana
Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā, Limbažos, Bēnē, Bauskā un Rīgā.
Zinātniski pētnieciskā darbība
Docente Ginta Pētersone piedalījusies ar referātu un prezentāciju „Integrated
development of music and movement improvisation and composition skills and artistic value
in the staging of musical performances at the Emīs Dārzins Music school” („Mūzikas un
kustību improvizācijas, kompozīcijas, interpretācijas un artistiskuma spēju integrēta
attīstība muzikālu izrāžu veidošanā E.Dārziņa mūzikas skolā”) 4. starptautiskajā Dalkroza
studiju konferencē Katovicē, Polijā (28.07.-3.08.2019.).
Lektore Alda Skrastiņa kā VISC Tautas deju ekspertu komisijas locekle strādā pie
Latviešu dejas apguves programmas izveides (VISC, 2019./2020.).
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7. Pārskats par Tālākizglītības nodaļas darbību
Mūzikas akadēmijas Satversmē augstskolas uzdevumos ir formulēts, ka līdztekus
citiem augstskolas uzdevumiem, Akadēmija veicina arī tālākizglītojošas studijas, un
piedalās tālākas izglītības pasākumos. Lai kvalitatīvi īstenotu tālākizglītības darbu,
nodrošinātu plašāku interesentu piesaisti, sekmētu Latvijas kultūrizglītības pedagogu
profesionālās meistarības pilnveidi dažādos aspektos, un, izvērtējot iepriekšējo
Tālākizglītības nodaļas darbu, augstskolas vadība bija nonākusi pie secinājuma, ka šo
pienākumu izpildei nepieciešams atsevišķs amats – Tālākizglītības nodaļas vadītājs, kas
izveidots sākot ar 2019. gada 19. augustu.
Saskaņā ar JVLMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2016. -2020 GADAM
Tālākizglītības nodaļa 2019./2020. 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.
2019./ 2020. akadēmiskā gada laikā JVLMA Tālākizglītības nodaļā reģistrēti 7 klausītāji,
kuri apgūst IZM saskaņotās Tālākizglītības programmas sertifikāta ieguvei, no kuriem triju
mūzikas skolu pedagogi 2019. gada nogalē jau beiguši Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programmu Cita mūzikas instrumenta spēles skolotāja sertifikāta
ieguvei 160 stundu apjomā un ieguvuši tiesības mācīt cita instrumenta
spēli profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās.
Kā arī organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi, par kuru
apmeklējumu apliecības saņēmuši 42 dažādu nozaru skolotāji.
Tālākizglītības nodaļa sagatavojusi 269 izziņas profesionālās izglītības mācību
iestāžu pedagogiem par profesionālās meistarības pilnveidi JVLMA rīkotajās meistarklasēs
un zinātniskajās konferencēs.
Saskaņā ar attīstības stratēģiju 2016.-2020. gada periodā JVLMA Tālākizglītības
nodaļa ir veikusi speciālistu pieprasījuma izpēti ar darba tirgus partneru palīdzību - tika
veikta aptauja mūzikas, mākslas un dejas profesionālajās un profesionālās ievirzes skolās
par pedagogiem nepieciešamo izglītību (rezultātā 2020. gada oktobrī plānoti kursi
Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs 72 stundu apjomā
sadarbībā ar Mūzikas pedagoģijas katedru, un sadarbībā ar Muzikoloģijas katedru
tiks organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi Mūzikas
teorētisko priekšmetu skolotājiem 36 stundu apjomā.).
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 atsevišķu Interešu izglītība
mācību kursu interesentiem personīgās kompetences pilnveidei. 2019./2020. akadēmiskajā
gadā šādiem kursiem reģistrēti 16 klausītāji.
Saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas
Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti, Latvijas Tehnisko universitāti un Daugavpils
universitāti, JVLMA Tālākizglītības nodaļa 2019./2020. akadēmiskajā gadā ir uzņēmusi
klausītājus C brīvās izvēles studiju kursu apguvei – kopā 7 klausītājus – studējošos no
Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Universitātes.
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Veikta Tālākizglītības nodaļas programmu un kursu piedāvājuma piemērošana
ārvalstu interesentiem, kā rezultātā JVLMA Tālākizglītības nodaļā savas kompetences
papildinājuši 7 ārvalstu pilsoņi no Itālijas, Ķīnas, Krievijas, ASV, Meksikas un Turcijas.
28.10.2019. tika atjaunots Tālākizglītības nodaļas nolikums (iepriekšējais nolikums
bija apstiprināts 2003. gada 22. oktobrī), sakārtota informācija JVLMA mājaslapā gan
latviešu, gan angļu valodas versijā.
Kopējais JVLMA Tālākizglītības nodaļas klausītāju skaits, saskaņā ar datiem no
sistēmas LAIS, 2019./2020. akadēmiskajā gadā – 37 klausītāji.
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.
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8. Pārskats par Studējošo pašpārvaldes darbību
2019./2020. akadēmiskajā gadā JVLMA Studējošo pašpārvalde ir darbojusies
nepilnus 7 mēnešus klātienē, bet pēdējos 3 – neklātienē, saistībā ar valstī noteiktajiem
ierobežojumiem. SP turpinājusi rūpēties par studējošajiem, organizējot dažādus pasākumus,
kā arī finansiāli atbalstot viņu radošās aktivitātes konkursā par finansējuma piešķiršanu
studējošo radošajiem braucieniem. 2019. gada 6. novembrī JVLMA norisinājās SP
vēlēšanas, kurās tika ievēlēts šāds sastāvs:
Viktorija Pakalniece – priekšsēdētāja
Egija Ungure – priekšsēdētājas vietniece
Hailong Zhang – iekšlietu koordinators
Guntars Poplavskis – ārlietu koordinators
Anastasija Raspopova – pasākumu koordinatore
Ilze Jurjāne – sekretāre
Santa Šillere – sociālo tīklu koordinatore
Ance Skopane
Kristīne Matvejeva
Darbība JVLMA
Šajā akadēmiskajā gadā JVLMA SP ir pārstāvējusi JVLMA studentus šādās JVLMA
iekšējās institūcijās: Stipendiju komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā
šķīrējtiesā, JVLMA ētikas komisijā, Latvijas Finiera balvas komisijā, iekšējā audita
komisijā, kā arī JVLMA simtgades komisijās, iesaistoties brīvprātīgo kustībās koncertu un
pasākumu norises vietās, kā arī organizējot grupu uzstāšanās un citas aktivitātes.
Jaunajai SP uzsākot darbu, tika aktualizēti jautājumi par Radošo braucienu nolikumu
un to izskatīšanas kārtību, kā rezultātā 2020. gada 27. maija JVLMA Senāta sēdē izmaiņas
tika apstiprinātas, un turpmāk konkurss par Radošo braucienu stipendiju tiks organizēts pēc
apstiprinātā nolikuma grozījumiem.
JVLMA SP kā daļa no organizatoriskās komandas piedalījās JVLMA simtgades
pasākumos – nodrošinot gan dažādu grupu uzstāšanos, gan organizējot brīvprātīgo
komandas darbību dažādu darbu veikšanai gan koncertu, gan pasākumu norises vietās.
Pašlaik norit darbs pie 2020. gada 1. septembra balles organizēšanas, kura norisināsies ar
nosacījumu, ka valstī visi šobrīd noteiktie ierobežojumi tiks atcelti.
Studējošo pašpārvalde tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju, un gatavojās
piešķirt savu simpātiju balvu 28. JVLMA labākā kameransambļa konkursā, kurš diemžēl
tika atcelts.
Tāpat JVLMA SP bija sagatavojusies veikt studējošo anketēšanu par JVLMA
kafejnīcas izmantošanu, apzinot studējošo un mācībspēku viedokļus, taču arī šis pasākums
tika atcelts.
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JVLMA Studējošo pašpārvalde ir piedalījusies Latvijas Studentu apvienības darbā,
apmeklējot regulārās LSA Domes sēdes, kurās tiek pārstāvēts JVLMA viedoklis, gan
piedaloties ikgadējā LSA Kongresā, gan apmeklējot dažādu darba grupu un pašpārvalžu
vadītāju sēdes. Neskatoties uz to, JVLMA SP ir pieņēmusi lēmumu no 2020. gada 26.
februāra atdalīties no LSA. Lēmums ir saistīts ar padziļinātu LSA darbības izpēti,
konsultējoties ar LSA prezidenti Justīni Širinu, kā arī iepazīstoties ar viņas sniegtajiem LSA
darbības pārskatiem. JVLMA SP uzskata, ka turpmākajai sadarbībai jāpaliek Mākslu
akadēmiju starpā, uzturot attiecības ar Latvijas Kultūras un Mākslas akadēmijām.
Neskatoties uz esošo situāciju valstī, SP turpinās darboties studējošo interesēs. Tāpat
ir plānots mainīt novecojušo JVLMA SP logotipu uz jaunu, kā arī veikt atsevišķus
uzlabojumus atpūtas telpā un kopējā infrastruktūrā studējošajiem.
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9. Pārskats par augstskolas starptautisko sadarbību
JVLMA darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un
vispirms uz integrāciju Eiropas mūzikas izglītības sistēmā, lai veicinātu studentu un
pasniedzēju apmaiņu un nodrošinātu augstu kvalitāti mūzikas izglītībā.
JVLMA darbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm (viesprofesoru meistarklases,
semināri, lekcijas), studentu un pasniedzēju apmaiņu, dažādiem pasākumiem (koncerti,
konkursi, festivāli, konferences, individuālie pētījumi), dažādu ES projektu realizāciju,
VIAA pārvaldītajām programmām, vēstniecību projektiem, kas tiek realizēti ar Eiropas
valstu diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un transnacionālām programmām – Yamaha,
USA Fulbright.
Studentu un pasniedzēju apmaiņa galvenokārt notiek ES programmas ERASMUS +
un NORDPLUS ietvaros. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus ar apm. 100 Eiropas
mūzikas augstskolām.
Šajā mācību gadā ERASMUS+ programmas sadarbībai ar
partnervalstīm turpinājām apmaiņu ar Omahas Universitāti Nebraskā. Rudens semestrī
pie mums turpināja studijas divi Tbilisi Konservatorijas studenti, kaut arī Latvijai
iedalītais finansējums sadarbībai ar Gruziju un Baltkrieviju bija pārāk mazs, lai izvērstu
plašāku sadarbību.
2019-2020.akad.g.saņemtais finansējums ERASMUS+ programmai - EUR 344 260.
2019/2020. māc. gadā partneru augstskolās mācījās 35 mūsu studenti. Arvien
populārāka kļūst Erasmus prakse, kaut arī šis pasākums galvenokārt balstās uz personīgo
iniciatīvu – šogad to izmantoja (un daži vēl turpinās izmantot Covid pārtraukuma dēļ) 26
studenti un absolventi.
Pie mums mācījās 19 studenti un 4 praktikanti ERASMUS programmas ietvaros
– no Vācijas, Somijas, Polijas, Itālijas, Turcijas, Igaunijas, Lietuvas un Gruzijas.
JVLMA pasniedzēju MEISTARKLASES partneru augstskolās :
Klavieru katedra:
Juris Kalnciems, Toms Ostrovskis – Helsinki
Vita Kalnciema, Kristīne Adamaite - Helsinki
Juris Žvikovs – Stokholma
Diāna Zandberga – Tallina
Jurijs Rižovs – Kauņa
Stīgu katedra:
Anda Eglīte – Viļņa
Pūšamo un sitaminstrumentu katedra:
Ilze Urbāne – Zagreba
Edgars Saksons - Kopenhāgena
Jānis Retenais – Salamanka
Kameransambļu un klavierpavadījuma katedra:
Dace Kļava - Veimāra
Jānis Maļeckis – Tallina
Džeza katedra:
Indriķis Veitners – Trapani
Inga Bērziņa - Viļņa
Andrejs Jevsjukovs – Viļņa
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Vokālā katedra
Zigrīda Krīgere – Veimāra
Diemžēl lielākā daļa meistarklašu bija plānotas aprīlī-maijā un tiek pārceltas uz
nākošo studiju gadu sakarā ar Erasmus finansējuma izlietojuma pagarināšanu.
ERASMUS PIEREDZES APMAIŅAS PROGRAMMA (pasniedzēji, koncertmeistari,
administrācija un Studiju programmu direkcija, skaņu režisori) - 27 braucieni
(semināri, kursi, meistarklases, konkursi, iepazīšanās ar partneru augstskolu darba procesu)
līdz 12.03.2020.
Līdz 12.03.2020 pie mums notika 58 meistarklases un vieslekcijas:
KLAVIERES

Florian Koltun & Lin Wang /Ķelne/
Crossing Keyboards /Sibeliusa Akadēmija/
Slawomir Wilk (Gdaņska/
Stefan Bojsten /Stokholma/
Sven Birch /Linca/
Libor Novacek /Graca/
Washington Garcia /Omaha/
Graham Scott /Mančestra/

ĒRĢELES
STĪGAS

Jurgen Essl /Štutgarte/
Danjulo Ishizaka /Vācija/
Jorg Linowitzki /Lībeka/
Dora Bratchkova /Manheima/
Winfried Rademann /Trosingena/
Roberto Muttoni /Verona/
Boris Vainer /Pēterburga-Kanzasa/
Alla Aranovska /Pēterburga-Kanzasa/

KAMERANSAMBLIS& KLAVIERPAVADĪJUMS
Katarzyna Jankowska-Borzykowska /Varšava/
Steven Glaser & Robert Walzel /Kanzasa
PŪŠAMINSTRUMENTI
Olivier Darbellay /mežrags, Šveice/
Vincent Lucas /flauta, Francija/
Christine Fassbender /flauta, Berlīne/
Carlo Jans /flauta, Luksemburga/
Beata Penezich /flauta, Zagreba
Bjorn Nyman /klarnete, Oslo/
Robert Walzel /klarnete, Kanzasa/
Steinar Hannevold /oboja, Bergena/
David Petersen /fagots, Rostoka/
Miikka Saarinen /trompete, Helsinki/
Lars Niederstrasser /saksofons, Hāga/
Valter Arcangeli & Luca Mora /saksofoni, Monopoli/
Gyorgy Gyivicsan /trombons, Budapešta/
Jose Manuel Redondo /tuba, Salamanka/
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SITAMINSTRUMENTI
Massimo Pastore /Padova/
Christian Martinez /Olborga/
Xavier Nandayapa /Meksika/
DIRIĢĒŠANA

Mkrtič Mkrtčjans /Parīze/
Erik Westberg /Zviedrija/
Pauls Megi /Igaunija/
Petri Komulainen /Helsinki/

VOKĀLĀ MĀKSLA
Virgilijus Visockis/Viļņa/
Adrija Čepaite /Viļņa/
Snežana Stamenkovič & Corinna Korff-Wilcox /Manheima/
Kornelia Repschleger /Štutgarte/
SENĀ MŪZIKA

Kristin von der Goltz & Saskia Fikentscher /Minhene/

KOMPOZĪCIJA

Gerald Clever, Irvine Arditti, Alvin Lucier
(sadarbībā ar “Skaņu mežu”)
Carl-Unander Scharin /Zviedrija/
Seth Shafer /Omaha/
Dimitris Maronidis /Grieķija/

MŪZIKAS TEHNOLOĢIJAS Seth Shafer /Omaha/
MŪZIKAS SKOLOTĀJI
HOREOGRĀFIJA

Paul Hille /Vīne/
Ricky Bonavita & Vinicio Colella (Roma)

ALEKSANDRA TEHNIKA Stephen Parker (Oslo)
PROJEKTI un NOTIKUMI
6. Starptautiskais Koka pūšaminstrumentu simpozijs 30.09-05.10.2019
Low Brass dienas

28.01-31.01.2020

YAMAHA konkurss klavieru specialitātē – 1000 EUR balvu iegūst Katrīna Suroveca
18.02.2020
5. Jaunās mūzikas festivāla DECIBELS (09.03-12.03) koncertus pārtrauca ārkārtas
situācijas izsludināšana
10. Starptautiskais Metāla pūšaminstrumentu simpozijs pārcelts uz 28.09-02.10.2020
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MĒS EIROPĀ
Kamerorķestra Accademia Baltica koncerti Rīgā, Viļņā, Tallinā, Helsinkos un
Sanktpēterburgā Latvijas un JVLMA simtgades programmas ietvaros
12.10-20.10.2019
Starptautiskā vasaras akadēmija Austrijā 2019:
Laima Ratniece-Miltiņa un Agita Reķe
Ērģelnieku Crossing Keyboards Helsinkos 16.09-19.09.2019
Vita Kalnciema, Kristīne Adamaite, Jana Zariņa, Jānis Karpovičs,
Lelde Rasnace, Amanda Vingre
Pianistu Crossing Keyboards Helsinkos 27.02-29.02.2020
Juris Kalnciems, Toms Ostrovskis, Lelde Rasnace, Laura Balabane, Elizabete Bērziņa,
Aleksandrs Kalējs
4. Melngalvju konkursa balvas laureāti Aleksandrs Kalējs un Dāvis Sliecāns sniedz
koncertu Brēmenē Melngalvju brālības gadadienā 01.11.2019
Artis Muižnieks Dona Alfonso lomā piedalījās Sibeliusa Akadēmijas Operas studijas Cosi
fan tutte iestudējumā 2020.g. janvāris-marta vidus
PercussionPulse Kopenhāgenā – Edgars Saksons, Elīss Balceris,
Juris Laizāns, Edvarts Paulis Muzikants, Ilmārs Melderis
12.02-17.02.2020
Andrejs Jevsjukovs ar 5 studentiem – starptautisks projekts Viļņā –
02.03-06.03.2020
Anda Eglīte, Līga Griķe, Samanta Ceruka – kokļu festivāls Lietuvā –
23.02-27.02.2020
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10. Pārskats par Zinātniskās pētniecības centra darbību
2019. gadu JVLMA uzsāka zinātniskās institūcijas statusā. Tas bija saistīts ar IZM
politikas iniciatīvu likvidēt mazās zinātniskās institūcijas (JVLMA gadījumā ZPC) un
veicināt augstskolu atbilstību zinātnisko institūciju statusam.
Zinātniskās pētniecības centrs tādējādi 2019. gadā strādāja kā JVLMA
struktūrvienība, kurā ievēlēts JVLMA zinātniskais personāls. Iespēju robežās kāpināta
zinātniskā personāla iesaistes dinamika, t.sk., paplašinot tematisko loku, līdzās
muzikoloģijas jomai, iesaistot arī mūzikas pedagoģijas un psiholoģijas pētnieku.
2020. gada maijā bija paredzēta JVLMA kā zinātniskās institūcijas starptautiskā
izvērtēšana. Tika paveikts liels darbs, sagatavojot pašvērtējuma ziņojumu un materiālus
starptautiskajiem ekspertiem. Tomēr krīzes dēļ izvērtēšana ir pārcelta uz nenoteiktu laiku.
Viens no pētniecības galvenajiem uzstādījumiem 2019.–2020. akadēmiskajā gadā ir
bijis turpināt darbu pie Latvijas Mūzikas vēstures projekta. Šī darba rezultāts ir 2019. gada
aprīlī organizētā konference JVLMA: Latvijas mūzikas vēstures krustpunkti: 17. un 18.
gadsimts, kurā prezentētie pētījumu rezultāti jau publicēti jaunākajā Mūzikas akadēmijas
rakstu numurā.
2019.–2020. akadēmiskajā sagatavotas vairākas publikācijas, no kurām izdotas 14:
recenzēti zinātniskie raksti, kas publicēti Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos
ar redkolēģiju, vai citos rakstu krājumos, t.sk., kas indeksēti Web of Science un/vai
SCOPUS (10); Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas
paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs (1); grāmatas (3).
JVLMA pētnieki piedalījušies 15 konferencēs Latvijā, Igaunijā, Baltkrievijā,
Krievijā, Vācijā, Bosnijā un Hercogovinā, Taizemē.
Intensīvs darbs, izstrādājot un realizējot starptautiskos pētniecības projektus:


JVLMA starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās.

Projekta "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības
projektu attīstība pētniecībā un inovācijās" (Nr. 1.1.1.5/18/I/001) mērķis ir veicināt JVLMA
iesaisti daudzpusēju 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 tīklošanas, mācību un mobilitātes
pasākumos.
Līdz 2022. gada beigām ir paredzēts iesniegt projektu pieteikumus aktuālajā ES
pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” un topošajā programmā “Apvārsnis
Eiropa”, un iegūt virs kvalitātes sliekšņa novērtējumu vismaz diviem projektiem. Papildus
paredzēts organizēt trīs starptautiskās zinātniskās konferences Latvijā un nodrošināt
ilgtermiņa sadarbības attīstību, nodrošinot JVLMA zinātniskā personāla iesaisti tīklošanas,
mācību un mobilitātes pasākumos.
2018. septembrī JVLMA tika organizēta starptautiskā zinātniskā konference
“XXXIV European Seminar in Ethnomusicology: Experience and Expectation”. 2020. gada
aprīlī virs kvalitātes sliekšņa tika novērtēts Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās
programmas projekts “NIGHTLV2020” Eiropas Zinātnieku nakts pasākuma īstenošanai
Latvijā, kurā JVLMA ir sadarbības partneris. 2020. gada maijā JVLMA kā koordinators
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iesniedza projekta pieteikumu ES programmas “Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī
vārdā nosauktās programmas konkursā MSCA-RISE starptautiskai un starp-sektorālai
pētniecības un inovācijas personāla apmaiņai.


Brain-Computer Music Interfacing for Embodied Musical Interaction

Latvijas – Lietuvas – Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda
finansētā projekta Brain-Computer Music Interfacing for Embodied Musical
Interaction (“Smadzeņu-datora mūzikas saskarne ķermeniskai muzikālai interakcijai”)
īstenošana uzsākta 2019. gada janvārī. Starptautiskā konsorcija sastāvā ir Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmija, Viļņas universitātes Biozinātņu institūts un Nacionālās Sun
Yat-sen universitātes Medicīnas zinātnes un tehnoloģijas institūts Gaosjunā, Taivānā.
Projekta mērķis ir radīt vienotu smadzeņu-datora mūzikas saskarnes sistēmu, veicinot
starptautisku un starpnozaru smadzeņu-datora mūzikas saskarnes izpēti mūzikas zinātnē,
neirofizioloģijā, psiholoģijā un datorzinātnē.
Vienota smadzeņu-datora mūzikas saskarnes sistēma paver jaunu emocionālās
saziņas kanālu caur mūziku, ko iespējams izmantot mūzikas pedagoģijā, atskaņotājmākslā
un mūzikas terapijā, kur cilvēka emocionālo stāvokļu apzināšana, kontrole un komunikācija
ir ļoti svarīga. Radītā sistēma sekmēs efektīvu, reproducējamu, mobilu elekrofizioloģijas
un smadzeņu-datora saskarnes starpnozaru metožu attīstību. Projektu plānots īstenot līdz
2021. gada beigām.


European Voices – Audiovisuals

Starptautiska etnomuzikologu tīkla Research Centre for European Multipart Music,
kura centrs atrodas Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslu universitātes Tautas mūzikas
pētniecības un etnomuzikoloģijas institūtā, audiovizuālu izdevumu sērija, kas tiek realizēta
partnerībā ar JVLMA. Sērija veltīta pieredzējušu etnomuzikologu – tīkla dalībnieku lauka
pētījumu publicēšanai. Tā uzsākta 2018. gadā ar Andas Beitānes publikāciju Notes from
Latvia: Multipart Musik in the Field; sērijas otrais izdevums, tika publicēts 2019. gadā un
ir veltīts Maķedonijas albāņu tradicionālajai mūzikai; patlaban sagatavošanā – Sardīnijas,
Austrijas un Baltkrievijas tradicionālās mūzikas izdevumi.

Sadarbībā ar LMA un LKA izstrādāta un sagatavota licenzēšanai Mākslas doktora
programma, kas liek pamatus mākslinieciskās pētniecības uzsākšanai JVLMA.
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11.

Pārskats par JVLMA koncertdarbību

JVLMA šī ir 100. jubilejas sezona! Centrālie notikumi neapšaubāmi saistījās ar šo
jubileju!
Kopumā 2019./2020. akadēmiskajā gadā, līdz ārkārtas stāvokļa izsludināšanai,
sakarā ar COVID -19, no 2020. gada 12. marta, JVLMA tika organizēti un JVLMA
koordinēja 166 dažādus publiskos sarīkojumi.
Ārkārtas stāvokļa dēļ nenotika vai tika pārcelti vismaz 102 jau saplānotie koncerti,
meistarklases, koncerteksāmeni u.c. pasākumi
Tabulai ir informējošs raksturs, jo liela daļa pasākumu būtu attiecināmi vismaz uz 2
kategorijām. / Detalizētu informāciju lūdzu skat. tabulā/:
VIII
Klaviermūzikas
koncerti
Ērģeļmūzikas
koncerti
Akordeona mūzikas
koncerti
Kamermūzikas
koncerti
Stīgu instrumentu
koncerti
Pūšaminstrumentu
koncerti
Džeza mūzikas
koncerti
Senās mūzikas
koncerti
Kora mūzikas
koncerti
Vokālās mūzikas
koncerti
Horeogrāfu koncerti
Operas
Orķestra koncerti
/SO, PO, Kamerorķ./
Citi koncerti

IX

X

XI

XII

3

1

1

I

II
2

2

3

V

VI

Kopā

2

1

1

1

2

1

IV

6

1

2

6
3
6

2

1
2
2
1

1

1

1

1

1

3

3

4

3

3

2
2
1

1

Konkursi

1

2
1
1

Koncerteksāmeni

2
1
5
1

10

17

6

5

1

4

1

3

40

4

1

4

8
9
8
5

2
11

1
5

58

2

2

13

Festivāli, olimpiādes
Meistarklases
Koncerti ārpus
JVLMA

III

VIII
Prezentācijas
Atklātās vieslekcijas,
semināri, tikšanās,
Konferences /preses/

IX
1

X

XI
1

XII

I

II
1

III

1

6

2

1

3

2

IV

V

VI

Kopā
3

1
2

Atlases

15
1
2

Promocijas darbi
Īpašie pasākumi

1

1
3

Īrētie pasākumi

1

Citi

2

1

1
1
1

4
1

4
2
1

1
2

5
2

13
16
5

No tiem īpašie 100gades pasākumi - divi vērienīgiekoncerti :


JVLMA simtgades ieskaņas koncerts “Pāri “ 16.08.2019. Doma laukumā ar
JVLMA un RDKS bigbenda un Baroka orķestra dalību



100. jubilejas koncerts 11.01.2020. Lielajā ģildē ar TV un Radio Klasika tiešraidēm



Simtgades salidojums JVLMA

Papildus tam, arī citi īpašie notikumi, piemēram:


JVLMA simfoniskā orķestra un jauktā kora koncerts Pasaules Brīvo latviešu
apvienības kultūras konferences ietvaros 29.09.2019. Vidzemes koncertzālē “Cēsis”



6. Starptautiskais Koka pūšaminstrumentu simpozijs



Mūsu studentu dalība Baltijas Mūzikas akadēmiju studentu kamerorķestrī Accademia
Baltica un tā pirmais tūres koncerts Bēthovens un Baltija 12.10.2019. JVLMA Lielajā
zālē



Jāzepa Vītola 6. starptautiskais kordiriģentu konkurss 22.10. – 26.10.2019.



JVLMA Džeza katedrai – 10. Jubilejas koncerts 31.10.2019. JVLMA Lielajā zālē



JVLMA simfoniskā (arī pūtēju) orķestra koncerti projekta Plecu pie pleca ietvaros Izbraukuma koncerti, kuros studenti muzicē kopā ar mūzikas skolu audzēkņiem



1. JVLMA Stīgu instrumentu katedras konkurss 11.12.2019. JVLMA Lielajā zāle



VI Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss “Lai skan”
29.02.



6. JVLMA Mūsdienu mūzikas festivāls "deciBels"

41

12.

Pārskats par JVLMA sabiedriskajām attiecībām

Sabiedrisko attiecību darba joma
2019./2020. akadēmiskais gads bijis līdz šim aktīvākais un intensīvākais darbības
laiks – visas sezonas garumā tika īstenoti dažādi JVLMA 100. gadskārtas notikumi, kas
sākās 16. augustā un noslēdzās līdz ar ārkārtējās situācijas pasludināšanu valstī. Īpašs prieks
par simtgades sezonas izskaņā atzinīgi vērtēto akadēmijas darbību, saņemot trīs
apbalvojumus mūzikas un dizaina jomās. Zīmīgajai akadēmijas jubilejai par godu tika radīts
arī jauns mākslas projekts – grāmata “Stories in Sounds: 100 years of the Jāzeps Vītols
Latvian Academy of Music”.
Sociālie tīkli
Mūsdienās sociālie tīkli ir neatņemama sastāvdaļa veiksmīga dialoga veidošanai ar
sabiedrību. Cilvēku iesaisti un interesi veicina dažādu ikdienas notikumu un mūzikas
aktualitāšu atspoguļošana dažādās platformās, tādēļ liela uzmanība pievērsta JVLMA
sociālo tīklu satura veidošanai un publicēšanai. 2019./2020. gadā vislielākais darbs ir
ieguldīts Facebook un Instagram kontu izaugsmē, kas rezultējies būtiskā sekotāju skaita
pieaugumā (skat. tabulu). Jāatzīmē, ka Instagram platformā aktīvāki ir jaunieši – potenciālie
studenti, savukārt Facebook galvenā mērķauditorija ir dažādas kultūras organizācijas,
mūzikas skolas un vidusskolas, kā arī JVLMA studenti, absolventi, darbinieki un mūzikas
jomas interesenti. Jāņem vērā, ka Instagram sekotāju skaits iepriekšējā gadā ir pieaudzis
par 50 %, kas ir būtisks rādītājs šī kanāla izaugsmē.
Platforma
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

Sekotāju skaits:
2018./2019.g.
2170
675
-

Sekotāju skaits:
2019./2020.g.
3436
1227
2097
150

Youtube platforma tiek izmantota tikai kā rīks video publicēšanai mājaslapā,
savukārt Twitter pamatfunkcija ir interesentu piesaiste JVLMA mājaslapas aktualitātēm.
Ņemot vērā statistikas datus par platformu lietotāju vidējo vecumu, lielāka uzmanība
jāpievērš Youtube kanāla attīstīšanai. Tas visvairāk iemīļots jauniešu un cilvēku līdz 35
gadu vecuma grupās, tādēļ izmantojams kā efektīvs veids gados jaunākas auditorijas
sasniegšanai.
PR īstenotās aktivitātes
Sabiedriskā speciālista ikdienas darbā norit aktīva sadarbība ar JVLMA
Koncertdaļas un Ārlietu daļas pārstāvjiem, apzinot Mūzikas akadēmijā notiekošos
pasākumus, mēģinājumu un koncertu grafikus.
Lielu sabiedrības rezonansi izpelnījies JVLMA koncerti projekta “Plecu pie pleca”
ietvaros, kas aizvadītajā sezonā notika trīs reizes. Grandiozi izskanējuši simtgades jubilejas
lielākie notikumi – koncerts “Pāri”, kamerorķestra “Accademia Baltica” koncerti Latvijā un
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ārzemēs, Jāzepa Vītola 6. starptautiskais kordiriģentu konkurss, grāmatas “Stories in
Sounds” atvēršanas svētki, 100. jubilejas koncerts un vērienīgais JVLMA absolventu
salidojums.
Lai nodrošinātu JVLMA notikumu publicitāti, tiek izsūtītas relīzes par dažādiem
Mūzikas akadēmijas notikumiem, komunicēts ar mediju un reklāmas pārstāvjiem (interneta
vietnes Delfi, LSM, Tvnet Satori, nra.lv, žurnāls Sestdiena, laikraksti Diena, Latvijas Avīze,
vides reklāmas medijs JC Decaux, LR3 Klasika, Kultūras ziņas, Rīta Panorāma, 900
sekundes u.c.), kā arī īstenotas sadarbības ar JVLMA sadarbības partneriem – AS “Latvijas
Finieris”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, Latvijas valsts simtgades biroju, Rīgas domi,
SIA “Yamaha”, "Rīgas Melngalvju brālību", kā arī daudziem citiem simtgades notikumu
atbalstītājiem.
Kopumā 2019./2020. g. sezonā organizētas divas preses konferences, izveidoti 3
simtgades lielāko notikumu komunikācijas plāni un veikts mediju monitorings katram no
tiem, izsūtītas 35 relīzes, izdota simtgadei veltīta grāmata un būtiski papildināta JVLMA
mājaslapas angļu valodas versija.
Šajā sezonā tika pabeigts arī UNESCO īstenotais projekts, kas noslēdzās UNESCO
galvenajā mītnē Parīzē, Francijā 2019. gada oktobrī. Uz turieni devās arī sabiedrisko
attiecību speciālists, lai pārstāvētu Mūzikas akadēmiju audiovizuālas instalācijas un
grāmatas “Latvijas kultūras alfabēts” atklāšanā. Šajā grāmatā latviešu un angļu valodās
iekļauti arī desmit stāsti par Mūzikas akadēmijas personībām un notikumiem.
Sadarbībā ar JVLMA Studiju daļu aktīvi popularizētas Mūzikas akadēmijas
pedagoģijas programmas – jūnija mēnesī uzsākta aktīva šo jauno programmu
popularizēšanas kampaņa, kā arī marta mēnesī veiksmīgi aizvadīta dalība izstādē “Skola
2020”.
Gada laikā izveidojusies veiksmīga sadarbība ar fotoklubu “Rīga”, gatavojoties
2020. gada maijā paredzētajai izstādei Līvu laukumā. Diemžēl saistībā ar ārkārtējās
situācijas izsludināšanu valstī šī iecere netika realizēta. Jāpiebilst, ka projekta laikā
izveidota apjomīga bilžu galeriju bāze, kas uzglabāta vienuviet jaunā GoogleDrive diskā,
un ir ērti lietojama un pārskatāma JVLMA darbiniekiem.
Sociālo tīklu vajadzībām nofilmēti vairāki desmiti video, publicētas koncertu
galerijas un dažādi apraksti, kā arī Facebook un Instagram kontos nodrošinātas tiešraides
svarīgākajiem akadēmijas notikumiem (konferences, salidojums, koncertu mēģinājumi
utt.). Attālināti īstenoti divi simfoniskā orķestra projekti, no kuriem viens licis pamatus
jaunai un veiksmīgai sadarbībai ar Gruzijas jauniešu orķestri. Abi izveidotie digitālo
performanču video izpelnījušies lielu atzinību un rezonansi sabiedrībā.
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13. Pārskats par JVLMA projektu vadību
Periodā atbalstītie un šobrīd īstenotie projekti:

1.

2.

Projekta
nosaukums
Jāzepa Vītola
Latvijas
Mūzikas
akadēmijas
īstenoto
radošo
industriju
studiju
programmu
modernizācija

Piesaistītais
finansējums
SAM 8.1.1.
(495 473,00
EUR)
Piesaistīts
papildus
finansējums
37 000,00
horeogrāfijas
(sporta)
zāles
remontam un
aprīkošanai

Mērķis

Aktivitātes

Padarītais

Modernizēt
JVLMA īstenotās
radošo industriju
studiju
programmas, lai
nodrošinātu
studējošajiem
kvalitatīvu un
mūsdienu
prasībām
atbilstošu studiju
vidi un
aprīkojuma
pieejamību.

Projekts noslēdzies. Izmaksas
attiecinātas pilnā apmērā.

Jāzepa Vītola
Latvijas
Mūzikas
akadēmijas
starptautiskās
sadarbības
projektu

SAM
pasākums
1.1.1.5.
(86 760,00
EUR)

Veicināt JVLMA
iesaisti
daudzpusēju
starptautisku
sadarbības
pētniecības un
inovāciju

JVLMA īstenoto radošo industriju studiju
programmu aprīkojuma un materiāltehniskās
bāzes nodrošināšana:
1.1.Mūzikas instrumentu iegāde.
1.2. Zinātniskās pētniecības centra
aprīkojuma iegāde.
1.3. Sistemātiskās muzikoloģijas un mūzikas
psiholoģijas kabineta aprīkojuma iegāde.
1.4. Skaņu režijas telpas aprīkošana.
1.5.Datortehnikas un audiovizuālās tehnikas
iegāde mācību telpu aprīkošanai.
1.6.Lielās zāles aprīkojuma iegāde.
1.7.Pirmās pieturas punkta modernizācija.
1.8.Atjaunoto (remontēto un specifiskām
tehnoloģijām aprīkoto) mācību telpu
aprīkojuma iegāde.
2. Mācību telpu atjaunošana un pielāgošana
JVLMA īstenoto radošo industriju studiju
programmām (telpu remonts).
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
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Norit apmācības un projektu
izstrādes process.
Tiek organizēti iekšējie
konkursi starptautisku
pētījumu tēmu attīstībai ar

attīstība
pētniecībā un
inovācijās

3.

Labas
pārvaldības
nodrošināšana
Jāzepa Vītola
Latvijas
Mūzikas
akadēmijā

SAM 8.2.3.
(777 800,00
EUR)

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.
Ieviesta JVLMA
attīstības
stratēģija un
nodrošināta
efektīva
pārvaldība

sagatavošana; starptautisku zinātnisko
konferenču organizēšana. Plānotais rezultāts
– vismaz 3 virssliekšņa kvalitātes
novērtējumi starptautiskajiem pētniecības
projektiem.

iespēju saņemt finansējumu
projektu sagatavošanai.

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

1) Veikts pētījums par studiju
virziena “Mākslas” studiju
programmu atbilstību
nepieciešamo cilvēkresursu
attīstības prognozēm un
profesiju standartos
noteiktajām prasībām
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Sasniegti 50% no projektā
plānotajiem rezultātiem
(saņemts virssliekšņa
kvalitātes novērtējums
Horizon 2020 "Eiropas
Zinātnieku Nakts 2020"
projektam, JVLMA iesaistīta
kā sadarbības partneris).

2) Noslēgta vienošanās ar
starptautisko izvērtēšanas
aģentūru MusiQuE par mākslas
studiju programmu un to
ieviešanas izvērtēšanu

6. Pārmaiņu vadības procesa un rezultātu
komunikācija un publicitāte

3) Uzsākta vadības personāla
kompetenču pilnveide
(notikušas vadības personāla
angļu valodas apmācības);
4) Sadarbībā ar LU norit
resursu rīka izveide, LAIS un
e-studiju vides sistēmu
pilnveide un datu
papildināšana;
5) Norit mākslas studiju
programmu pārstrukturizācija
un satura aktualizācija;

4.

Mākslu un
kultūras
studiju
pedagoģijas
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.

6) Noslēgts līgums un uzsācies
JVLMA kvalitātes vadības
sistēmas pilnveides process.
Sadarbībā ar ekspertiem
izstrādāti studiju programmu
apraksti un dokumentācija
licencēšanai. Senāts
apstiprinājis programmu
virzīšanu licencēšanai
29.05.2019.
Programmas iesniegtas
licencēšanai.
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5.

6.

JVLMA
akadēmiskā
personāla
stiprināšana
jaunveidojamo
pedagoģijas
studiju
programmu
kvalitatīvai
īstenošanai

SAM 8.2.2.
2.k.
(326 190,00
EUR)

Profesionālās
doktorantūras
mākslās
studiju
programmas
jaunveide

SAM 8.2.1
2.k (100
000,00
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

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
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Piesaistīts viens ārvalstu
docētājs un LU doktorantūras
students pedagoģijas studiju
kursu docēšanai.
Norit profesionālās angļu
valodas apmācības un
profesionālās prakses
pedagoģijas studiju programmu
īstenošanā iesaistītajiem
docētājiem.
Sadarbībā ar ekspertiem tiek
izstrādāti studiju programmu
apraksti un dokumentācija
licencēšanai.

14. Pārskats par JVLMA finansējumu
Finanšu daļā ir sagatavots un iesniegts 2019. gada finanšu pārskats, par kuru
auditoru kompānija “Visa Vērte„ ir sniegusi atzinumu bez iebildumiem.
 Iesniegts izskatīšanai Finanšu koleģiālajā komisijā un JVLMA Senātā
apstiprināts 2020.gada budžeta izdevumu un ieņēmumu plāns sadalījumā pa
izdevumu pozīcijām atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
 Tiek veikta regulāra Akadēmijas Pamatbudžeta, Pašu ieņēmumu, četru ESF
un divu ERAF projektu ieņēmumu un izdevumu ikmēneša analīze.
 Sadarbībā ar Visma Enterprise, kas nodrošina HORIZON finanšu un resursu
vadības sistēmu JVLMA, ir padziļināti apgūts Algu modulis un sakārtotas
atskaišu sistēma, pastāvīgi tiek padziļināti apgūtas jaunas iespējas darba
optimizēšanai.
 Ir izveidota un tiek veiksmīgi apgūta HORIZON sistēmas Budžeta sadaļa, lai
veiksmīgi izpildītu Vienošanās protokola starp KM, IZM un JVLMA par
budžeta līdzekļu piešķiršanu 1.2. apakšpunktā noteiktā studiju bāzes
finansējuma izlietojuma izpildi.
2019.gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kopējie budžeta ieņēmumi
bija 4 953 296 euro, kas, salīdzinot ar 2018.gadu, palielinājušies par 405 229 euro jeb
8.91%.
Ieņēmumi galvenokārt palielinājušies saistībā ar Eiropas Sociāla Fonda un Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansētajiem projektiem un piešķirtajiem finansējumiem no
Kultūrkapitāla fonda 11 projektiem, Kultūras ministrijas finansējumu Baltijas akadēmiju
orķestra projektam Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna ietvaros.
2019.gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija īsteno četrus ESF un divus
ERAF projektus, projektu „Personu mobilitātes augstākās izglītības sektorā Erasmus+”,
Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kopējie izdevumi 2019.gadā bija 4 854
054 euro, kas salīdzinot ar 2018.gadu ir palielinājušies par 317 026 euro jeb 6.99 %.
Izdevumu palielinājums saistīts ar akadēmijas īstenotajiem projektiem. Samazinājušies
Kapitālie izdevumi, jo pamatlīdzekļu iegādei ERAF projekta ietvaros ir apgūti līdzekļi
2018.gadā.
Komandējumu un pakalpojumu izdevumi palielinājušies saistībā ar ESF
projektiem, kas saistīti ar cilvēkresursu un akadēmiskā personāla stiprināšanu studiju
programmu kvalitatīvai īstenošanai.
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JVLMA Ieņēmumi

Viss budžets
2019.gads
Faktiskie
ieņēmumi
(EUR)

% no
kopējiem
ieņēmumiem

2020.gads
(EUR)

% no
kopējiem
ieņēmumiem

IEŅĒMUMI KOPĀ

4 953 296

100

4 673 611

100

PAŠU IEŅĒMUMI UN DOTĀCIJA

3 681 779

74.33

3 665 352

78.43

PAŠU IEŅĒMUMI

370 477

7.48

352 889

7.55

Ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem

195 035

3.94

162 500

3.48

Studiju maksa
Pārējie ieņēmumi par izglītības
pakalpojumiem
Ieņēmumi no telpu nomas
Ieņēmumi par biļešu pārdošanu
Ieņēmumi par mūzikas instrumentu un
aprīkojuma īri
Ieņēmumi par autostāvvietu
Zemes noma
Kopēšana
VIAA stipendijas
Citi ieņēmumi
DOTĀCIJA un Papildus
finansējums
Dotācija KM
KM papildfinansējums Jurjānu
konkursam
KM papildfinansējums Kordiriģentu
konkursam

180 980

150 500

14 055

12 000

41 105
8 958

49 147
25 000

3 384

3 500

15 127
5 307
2 000
10 896
88 665

15 853
5 300
2 000
6 000
83 589

PROJEKTI
Erasmus +
Erasmus Baltkrievija, Gruzija, ASV
Baltijas akadēmiju orķestris
NORDPLUS, NORDOPERA
KKF
ERAF infrastruktūra
ERAF zinātne
ESF (8.2.1.0)pedagoģijas programmas
ESF (8.2.2.0)pedagoģijas programmas
ESF (8.2.1.0/009)doktorantūras
projekts
ESF (8.2.3.0)Labas pārvaldības
nodrošināšana
VIAA Taivānas projekts

3 311 302

66.85

3 312 463

3 266 302

3 266 302

5 000

46 161

40 000

0.81

1 137 153

22.96

0.00
791 628

391 947
28 138
61 200
78 673
85 600
154 502
28 820
152 182
43 607

380 000

25 503

27 000

64 362

125 000

22 619

22 711
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70.88

50
30
38
16
33
68

346
000
792
094
164
521

16.94

Zinātnes bāzes finansējums un Zinātniski radošās darbības finansējums

Ieņēmumi

208 352

151 779
125 274

120 726
98 999

34 780

39 437

95 905

35 365

13 729
2016.gads
(EUR)

2017.gads
(EUR)

2018.gads
(EUR)

Zinātniskās un radošās darbības finansējums

2019.gads
(EUR)

2020.gads
(EUR)

ZPC bāzes finansējums

Pašu ieņēmumi

Pašu ieņēmumi
321 805

319 286

331 340
281 812

264 150

2015.gads
(EUR)

2016.gads
(EUR)

2017.gads
(EUR)
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2018.gads
(EUR)

2019.gads
(EUR)

2019.gadā mācību maksas ieņēmu samazinājums, sakarā maksas studentu skaita samazinājumu
un rotāciju uz brīvajām budžeta vietām, 2020. gadā plānots vēl samazinājums mācību maksas
ieņēmumiem uz 150 500 EUR.

Mācību maksa

239 954

221 147

208 378

180 980

167 326

2015.gads
(EUR)

2016.gads
(EUR)

2017.gads
(EUR)

2018.gads
(EUR)

2019.gads
(EUR)

JVLMA izdevumi
Zinātne bāzes un Zinātniskās un radošās darbības izdevumi 2019.gadā

Izdevumi
201 547

137 094

133 867
103 135

39 437

34 780

35 365

13 729
2016.gads
(EUR)

2017.gads
(EUR)

2018.gads
(EUR)
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2019.gads
(EUR)

15.

Pārskats par cilvēkresursu vadības procesiem

JVLMA studiju programmu nodrošināšanā ir iesaistīti kopumā 292 docētāji.
Studiju programmās iesaistītais akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts un
kompetents, nodrošina studējošajiem nepieciešamo māksliniecisko, pētniecības iemaņu,
teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi.
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16.

Pārskats par JVLMA infrastruktūras atjaunošanu

Pārskata periodā ir veiktas šādas aktivitātes JVLMA infrastruktūras pilnveidei un
atjaunošanai, kā arī infrastruktūras attīstības plānošanai:


JVLMA deju/sporta zāles renovācija: ERAF finansējums - jūlijs/augusts 2019.

 Mūzikas instrumentu, tehniskā aprīkojuma, inventāra regulāra atjaunošana:
ERAF, KKF finansējums – Vibrafoni, Kontrabasi, Saksofons, Sitaminstrumenti;
Skaņu tehnika, IT tehnika.


JVLMA struktūrvienību telesakaru modernizācija – jūnijs/augusts 2019.



Pretugunsdrošības konstrukciju apstrāde 2.ēkas bēniņos – februāris/marts 2020.



Elektrosadaļu renovācijas organizēšana 1.ēkas pagrabstāvā, Lielās zāles kulisē
– marts/aprīlis/maijs 2020.



Operatīva dalība telpu un darba vietu pielāgošanā struktūrvienībām ārkārtas
apstākļos – 2020.gada marts/maijs.



Regulāra ikdienas atbalsta servisa sniegšana, nodrošinājums studiju procesa
nepārtrauktībai.



Līdzdalība Rīgas koncertzāles modeļa risinājumos.



Līdzdalība perspektīvās attīstības plāna 2021. – 2027.g. izveidē.

Ārkārtas situācijas laikā iegādāti:
 pieci portatīvie datori, kas paredzēti izsniegšanai docētājiem lekcijām,
 piecas webkameras,
 pieci augstas kvalitātes USB mikrofoni,
 trīs audio / videosignāla rakstītāji,
 jauns serveris.
IT jomā nepieciešamie uzlabojumi:
 Būtu ieteicams virzīties uz jaunu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu
studiju procesā – piem.
o Audio - videoierakstu sistēmas izveide JVLMA koncertzālēs,
o Internet tiešraides,
o JVLMA Internet radio kanāls, YouTube
 Aktuāla ir kvalitatīvas videokameras iegāde studiju procesa pilnveidei –
audzēkņu vakari, eksāmeni u.c. būtisku norišu audio/video fiksācijai.
 Pilnveidot un modernizēt JVLMA IT un audiovizuālās tehnikas un
programmatūras nodrošinājumu, balstoties uz studentu un mācībspēku
pieprasījumiem, kā arī ārvalstu mūzikas augstskolās gūto pieredzi.
Ir nepieciešams rast iespēju katru gadu plānot finansējumu akadēmijas klavieru
atjaunināšanai, jo veco instrumentu remonti pārsvarā ir tikai laicīgs risinājums.
Kapitālie remonti, diemžēl, nav pamatojami ekonomiski.
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16.1. Sporta centra darbības pārskats 2019./2020.m.g.
Sporta centra darbība notiek atbilstoši nolikumos iestrādātām funkcijām,
pienākumiem un uzdevumiem. Sporta centrs pārskata periodā ir nodrošinājis
pakalpojumus:
-132 studējošajiem, tos iesaistot sporta nodarbībās, sekcijās;
-11 pasniedzējiem un darbiniekiem.
No tiem:
atlētiskā vingrošana- 72 pers.
galda teniss-4 pers
basketb.-12 pers.+ 10 bsolventi
badmintons-7 pers.
minifutb.- 0 pers.
koriģ.vingr.-10 pers.
Peldēšana- 24 pers.
Volejbols- 4 pers.
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17.

Pārskats par JVLMA Bibliotēkas darbību

2019./2020. akadēmiskajā gadā Bibliotēkas krājums tika papildināts ar 1049
vienībām (132 – iepirktas vienības, 917 – dāvinājumi).
Nošu nodaļas galvenā bibliotekāre Ilze Lazdiņa laika posmā no 2019. gada
marta līdz šī gada februārim kopā ar LNB bibliogrāfijas speciālistiem izstrādāja
metodiku nošizdevumu bibliogrāfisko ierakstu veidošanā pēc jaunajiem kataloģizācijas
noteikumiem. Februārī Nošu nodaļas darbinieki piedalījās apmācībās, un ar marta
mēnesi visi nošu ieraksti JVLMA Bibliotēkas katalogā tiek veidoti pēc jaunās
metodikas.
Turpinās darbs pie JVLMA noslēgumu darbu datu bāzes (bakalauru, maģistru,
doktora darbu). Bibliotēkas elektroniskajā katalogā izveidota sadaļa “Noslēguma
darbi” kā arī ir parakstīts līgums ar Latvijas Nacionālo bibliotēku par JVLMA
noslēgumu darbu iekļaušanu akadēmiskajā repozitorijā Academia. Academia
repozitorija mērķis ir veicināt brīvu zinātnisko darbu pieejamību, zinātnes attīstību un
objektu saglabāšanu.
Uzsākts darbs pie Jāzepa Vītola piemiņas istabas krājuma sistematizēšanas un
kataloģizēšanas, kā arī Jāzepa Vītola piemiņas istabas datu bāzes izveides.
Elektroniskajā katalogā ir ievadīti un rediģēti 96 nošu izdevumi, rediģēti 105 grāmatu
apraksti pēc jaunajiem RDA standartiem. Uzsākta Oļģerta Grāvīša audio “piezīmju
grāmatiņas” [kolekcija, kas līdz šim glabājās audio kasetēs digitalizācija un uz šo brīdi
digitalizētas 26 kasetes.
Nošu nodaļas vecākā bibliotekāre Gunita Gulbe turpina darbu pie Attēlu
datubāzes. Ir izrediģētas 215 vienības. Kopējas vienību skaits - 6162.
Sadarbība ar muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs”. Atzīmējot izcilā latviešu
ornamentu meistara, interjerista, gleznotāja un mākslas kritiķa Jūlija Madernieka 150.
jubileju, piedalījāmies muzeja organizētajā izstādē, kurā bija iespēja apskatīt un
iepazīties ar retiem izdevumiem no Bibliotēkas fonda.
Pēc Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva lūguma sagatavota un
nosūtīta informācija par saņemtajiem ārvalstīs dzīvojošo tautiešu dokumentu ( grāmatu,
periodisko izdevumu, nošu izdevumu) sūtījumiem laika posmā līdz 2019. gadam
projekta „Trimdas arhīvi atgriežas” katalogam „Pasaules latviešu dokumenti Latvijā”.
Bibliotēkas nodaļās regulāri tiek veidotas jaunieguvumu un tematiskās izstādes.
Lasītavā notika TEDEx Rīga translācija, ko bija iespējams apmeklēt jebkuram
interesentam.
Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistījās JVLMA simtgades norisēs –
koncertprogrammu nošu materiālu sagatavošanā, dalībnieku reģistrācijā. Bibliotēkas
veltījums simtgadē – tika atlasītas un apkopotas foto liecības, tika izveidotas divas
planšetes, kuras ir izvietotas apskatei pie Ērģeļu zāles.
Sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālisti Anniju Bičuli izveidotas JVLMA
mājaslapā sadaļas “Rektori” un Bibliotēka.
Šajā mācību gadā sagatavoti nošu materiāli visām orķestra un kora
programmām. Bibliotēka piedalījās Jāzepa Vītola 6. starptautisko kordiriģentu
konkursa rīcības komitejā. Konkursa bibliotekāre – Ilze Lazdiņa.
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Sākoties ārkārtas situācijai valstī (Covid-19), darbs bibliotēkā netika pārtraukts,
tas turpinājās attālināti līdz 12. maijam. Darbinieki attālināti veica ikdienas pienākumus
saistībā ar Bibliotēkas elektroniskā kataloga veidošanu. Kataloga datu bāze papildināta
ar jauniem nošu, grāmatu un skaņu ierakstiem, kā arī rediģēti ieraksti no LIIS sistēmas.
Turpinājās darbs pie Autoritatīvo ierakstu datu bāzes un Jāzepa Vītola Piemiņas istabas
fondiem.
JVLMA mājaslapā izveidota sadaļa “Brīvpieejas datubāzes uz nenoteiktu
laiku”.
Mācībspēkiem un studentiem nodrošināta attālināta brīvpieeja Grove Music
datu bāzei.
Notika nepārtraukta komunikācija ar bibliotēkas lietotājiem. Iespēju robežās
tika skenēti un izsūtīti nošu izdevumi, zinātniskie raksti, skaņu ieraksti un atsevišķi
grāmatu izdevumi.
Ārkārtas situācijas laikā tika sagatavots nepieciešamais nošu materiāls
Kordiriģentu bakalauru un maģistru diplomeksāmeniem.
Tika atlasīti vēsturiski nošizdevumu materiāli dokumentālajai filmai par
Latvijas Himnas vēsturi.
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18.

Kopsavilkums par JVLMA darbību pārskata
periodā

Izvērtējot aizvadītā akadēmiskā gada studiju, mākslinieciski radošo un
zinātniski pētniecisko darbu, studiju atbalstošo struktūrvienību darbu, ar pilnu
pārliecību varam secināt, ka JVLMA darbība visās jomās ir:
- starptautiski konkurētspējīga (internacionalizēta);
- balstīta pētniecībā un radošajā darbībā;
- atzīta Eiropas AI telpā;
- veicina starptautisko mobilitāti;
- pieejama plašai sabiedrībai un daudzpusīga;
- nodrošina modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju iespējas;
- stimulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un atjaunošanos;
- objektīvi un regulāri izvērtēta, savā pārvaldībā caurskatāma;
- nodrošina studentiem, maģistrantiem un doktorantiem starptautiska līmeņa
studijas;
- veicina arī pieaugušo izglītības pieprasījumu.
Rektors profesors Guntars Prānis
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