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Apstiprināts 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

2022. gada 31. augusta Senāta sēdē, protokols nr. 8  

 

Nolikums 

par prakses darba organizāciju  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports  

studiju programmās un pedagoģiskās prakses organizāciju studiju virziena 

Mākslas studiju programmās  

 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Nolikums par prakses darba organizāciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports studiju programmās un pedagoģiskās 

prakses organizāciju studiju virziena Mākslas studiju programmās (turpmāk tekstā – 

Nolikums) ir iekšējais normatīvais akts, kas reglamentē kārtību, kādā tiek plānota, 

īstenota un pārraudzīta studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Mūzikas, dejas, mākslas 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs (kods 41141) un profesionālā 

bakalaura studiju programmā Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas 

skolotājs (kods 42 141) noteiktā prakse Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

(turpmāk tekstā – Akadēmija) studējošajiem.  

2. Nolikumā noteiktā kārtība tiek piemērota arī attiecībā uz pedagoģisko praksi Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju virziena Mākslas studiju programmās, 

ja šīs programmas apguves rezultātā studējošais iegūst tiesības strādāt par pedagogu.  

3. Pedagoģiskā prakse un specializācijas prakse ir Nolikuma 1.punktā norādīto 

profesionālo studiju programmu daļa, kuras apjomu kredītpunktos, to sadalījumu pa 

studiju semestriem, kā arī kompetences vērtējuma veidus nosaka atbilstošās studiju 

programmas studiju plāns.  

 

II Prakses saturs 

4. Prakses mērķi studējošais sasniedz, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, prasmēm, 

kompetenci un/ vai iepriekšējo darba pieredzi.  

5. Akadēmija noteiktu prakses daļu var īstenot arī studiju sākuma posmā, lai veidotu 

un nostiprinātu studējošo priekšstatu par apgūstamo profesiju. 

6. Pedagoģiskās prakses saturu nosaka studiju kursa apraksts un atbilstoši studiju 

kursa aprakstam izstrādātā pedagoģiskās prakses darba programma. 

6.1. Prakses studiju kursa apraksts – Akadēmijas noteiktajā kārtībā izstrādāts un 

apstiprināts studiju programmas prakses daļā paredzēta studiju kursa izklāsts, 

kurā definētas prasības studiju kursa apguves uzsākšanai, noteikti prakses mērķi 

un plānotie rezultāti, studiju rezultātu sasniegšanai nepieciešamais prakses 

saturs, ietverts prakses vispārējais kalendārais plānojums, obligātā literatūra un 

papildus literatūra, un citi informācijas avoti, raksturota studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un uzdevumi, noteikti studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji. 

6.2. Pedagoģiskās prakses darba programma - dokuments, kuru izstrādā un 

apstiprina Akadēmijas pedagoģiskās prakses vadītājs, precizējot pedagoģiskās 

prakses studiju kursa aprakstā iekļauto informāciju attiecībā uz pedagoģiskās 

prakses saturu, uzdevumiem, kalendāro plānojumu, studējošo patstāvīgā darba 

uzdevumiem. Sagatavojot pedagoģiskās prakses darba programmu, 

Akadēmijas prakses vadītājs ņem vērā prakses vietas specifiku. Pedagoģiskās 

prakses darba programmas paraugformu izstrādā attiecīgās studiju 

programmas direktors, un apstiprina akadēmiskā darba prorektors ar rīkojumu. 

7. Prakses saturā iekļauj arī studējošā iepazīšanos ar attiecīgās prakses organizācijas 

pārvaldes struktūru un darbības principiem.  
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8. Prakses mērķu un uzdevumu noteikšanā, kā arī prakses izvērtējumā piedalās to 

organizāciju pārstāvji, ar kurām noslēgts līgums par prakses īstenošanu.  

 

III Prakses vieta 

9. Pedagoģiskā prakse var būt īstenota vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes, 

interešu vai privātajās izglītības iestādēs, noslēdzot ar tām līgumu par prakses vietas 

nodrošināšanu. 

10. Specializācijas prakse, t.sk. mākslinieciski radošā prakse, var būt īstenota 

Akadēmijā vai pie Akadēmijas sadarbības partneriem, vai citās mākslas un kultūras 

institūcijās.  

11. Studējošais var iesniegt priekšlikumu par sevis izvēlētu prakses vietu nākamajā 

studiju gadā, informējot par to Akadēmijas prakses vadītāju ne vēlāk kā līdz 

30.jūnijam. 

12. Ja studējošais nav iesniedzis priekšlikumu par sevis izvēlētu prakses vietu, prakses 

vietu plāno un sadarbību koordinē Akadēmijas prakses vadītājs. 

 

IV Prakses vadītāji 

13. Akadēmijas prakses vadītājs – Akadēmijas docētājs, kuram ir tarificēta prakses 

studiju kursa docēšana. Akadēmijas prakses vadītāju apstiprina tās katedras vadītājs, 

kura kompetencē ir nodota prakses studiju kursa īstenošana. 

14. Akadēmijas prakses vadītājs atbild par: 

14.1. studiju kursa apraksta aktualizēšanu, tostarp, ņemot vērā: 

14.1.1. nepieciešamos uzlabojumus prakses saturā;  

14.1.2. atgriezenisko saiti no studējošajiem;  

14.1.3. atgriezenisko saiti no Prakses vietas pārstāvjiem.  

14.2. aktuālā (apstiprinātā) studiju kursa apraksta pieejamību studējošajiem; 

14.3. prakses īstenošanā iesaistīto pušu savstarpēju informētību, attiecībā uz 

prakses uzdevumiem, saturu, norises laiku un vietu, prasībām un vērtēšanas 

kritērijiem; 

14.4. pedagoģiskās prakses darba programmas izstrādi un nodošanu 

studējošajam. 

14.5. saziņu un sadarbības noformēšanas koordinēšanu ar prakses vietu 

(tostarp, sadarbības līguma un pedagoģiskās prakses līguma noslēgšanu); 

14.6. katedras vadītāja informēšanu par nepieciešamību pieaicināt docētāju – 

prakses vietas prakses vadītāju, ierosinot noslēgt ar to līgumu; 

14.7. prakses organizēšanu un problēmsituāciju risināšanu saistībā ar 

studējošā praksi, nepieciešamības gadījumā, iesaistot katedras vadītāju vai citu 

Akadēmijas pārstāvi; 

14.8. prakses programmas uzdevumu izpildes kontroli, tostarp pārbauda 

studenta ierakstus Pedagoģiskās prakses pārskatā. 

14.9. objektīvu un pamatotu praktikanta prakses vērtējumu. 

15. Prakses vietas prakses vadītājs (vai mentors) – Prakses vietā nodarbinātā persona, 

kurai uzticēta Akadēmijas studējošā (praktikanta) prakses vadīšana un uzraudzība 

Prakses vietā saskaņā ar prakses darba programmu.  

16. Akadēmijas prakses vadītājs saskaņo ar Prakses vietas - institūcijas vadītāju 

(piemēram, skolas direktoru) iespējamo prakses vietas prakses vadītāju. Prakses 

vietas prakses vadītāju apstiprina tās katedras vadītājs, kura kompetencē ir nodota 

prakses studiju kursa īstenošana. 

17. Prakses vietas prakses vadītājs (vai mentors): 

17.1. sadarbībā ar Akadēmijas prakses vadītāju saskaņo prakses dokumentāciju, 

vienojas par prakses īstenošanas nosacījumiem; 

17.2. nodrošina praksi, atbilstoši studiju kursa aprakstam un prakses darba 

programmai un sniedz atgriezenisko saiti par praktikanta rezultātiem; 

17.3. iepazīstina studējošo (praktikantu) ar organizācijas (institūcijas) iekšējiem 

noteikumiem; 
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17.4. informē augstskolu par gadījumiem, kad studējošais (praktikants) nepilda 

prakses uzdevumus, vai neievēro institūcijas iekšējos noteikumus; 

17.5. veic citus uzdevumus, ja to nosaka savstarpēji noslēgtais līgums. 

 

V Prakses norises organizēšana un dokumentācija 

18. Par prakses darba plānošanu, organizēšanu un norisi atbild katedras vadītājs, kura 

kompetencē ir nodota studiju kursa īstenošana.  

19. Prakses organizācijai nepieciešamās veidlapas vai paraugformas nodod publicēšanai 

Mākslu pedagoģijas nodaļas vadītājs Akadēmijas iekšējās lietošanas mājaslapā.  

20. Pedagoģiskās prakses dokumentācija: 

20.1. Sadarbības līgums ar institūciju (nav obligāts, bet ieteicams, ja ar prakses 

vietu ir vienošanās par ilgtermiņa sadarbību vai sadarbību attiecībā uz vairākiem 

studējošajiem). Sadarbības līgumu parasti slēdz divi līgumslēdzēji: Akadēmija 

un prakses vieta. Līgums satur vispārīgus noteikumus sadarbībai, un tas var 

iekļaut arī citus pušu sadarbības aspektus. Sadarbības līgums var paredzēt 

atsevišķu individuālu trīspusēju pedagoģiskās prakses līgumu noslēgšanu.  

20.2. Pedagoģiskās prakses līgums, obligāts, ja prakse notiek ārpus Akadēmijas, 

vai, ja starp institūcijām ir noslēgts Sadarbības līgums, kurš paredz šādu 

individuālo pedagoģiskās prakses līgumu noslēgšanu. Līgumu slēdz trīs 

līgumslēdzēji: Akadēmija, prakses vieta, studējošais.  

20.3. Pedagoģiskās prakses pārskats (forma), dokuments, kas atspoguļo 

pedagoģiskās prakses darba programmā paredzēto uzdevumu izpildi un ir 

Studiju kartes sastāvdaļa.  

20.4. Studiju kursa apraksts, kuru saskaņā ar studiju programmu izstrādā studiju 

kursa docētājs/-i un pieņem katedras sēdē. Katedras sēdē pieņemto studiju kursa 

aprakstu apstiprina Akadēmiskā darba prorektors.  

20.5. Pedagoģiskās prakses darba programma, kuru izstrādā Akadēmijas 

prakses vadītājs atbilstošajam semestrim saskaņā ar studiju kursa aprakstu. 

21. Specializācijas, t.sk. mākslinieciski radošā prakse: 

21.1. Saskaņā ar studiju kursa apraksta prasībām attiecīgā katedra sastāda 

mākslinieciski radošās prakses plānu, kas ir katedras darba plāna sastāvdaļa;  

21.2. prakses plāna konkrētos datumus katedras vadītājs saskaņo ar:  

21.2.1. JVLMA Radošo projektu daļu, ja prakse notiek Akadēmijā. Radošo 

projektu daļa plānotos prakses pasākumus reģistrē Koncertu reģistra 

grāmatā vai informācijas sistēmā (ASIMUT), saņem no katedras vadītāja 

prakses pasākuma programmu, nodrošina pasākuma organizēšanu un 

norisi. Koncertprakses dokumentācija glabājas atbilstoši Akadēmijas 

Lietu nomenklatūras prasībām; 

21.2.2. kultūras vai izglītības institūcijām, ja prakses pasākumi notiek ārpus 

Akadēmijas. Atbildība par šādas radošās prakses organizēšanu ir noteikta 

šī nolikuma 32.punktā. Praksi organizē sadarbībā ar prakses vietas 

(kultūras vai izglītības institūcijas) atbildīgo personu. 

21.3. Radošās prakses darba rezultātus izvērtē atbilstošās katedras sēdē, un 

Akadēmijas prakses vadītājs studējošā prakses vērtējumu ievada LAIS sistēmā.  

21.4. Specializācijas prakses galvenais dokuments ir Studiju kursa apraksts, 

kuru saskaņā ar studiju programmu izstrādā studiju kursa docētājs/-i un pieņem 

katedras sēdē. Katedras sēdē pieņemto studiju kursa aprakstu apstiprina 

Akadēmiskā darba prorektors.  

21.5. Ja studiju kursa aprakstā ir noteikti prakses organizācijai nepieciešamie 

dokumenti vai veidlapas, tad tie atrodami Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas iekšējās lietošanas mājaslapā.  

21.6. Ja specializācijas prakses nodrošināšanai ārpus Akadēmijas tiek slēgts 

līgums ar institūciju, tā saturs un līgumslēdzējpuses tiek noteiktas, atbilstoši 

specializācijas prakses specifikai un prakses vietas un Akadēmijas prasībām, 

savstarpēji par to vienojoties. 
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22. Visi ar studējošā Prakses darbu saistītie dokumenti (t.sk., Pedagoģiskās prakses 

līguma kopija, Pedagoģiskās prakses darba programma, Pedagoģiskās 

prakses pārskats) glabājas studējošā Studiju kartē, kas ir studējošā personas lietas 

sastāvdaļa. 

 

VI Ar praksi saistīto līgumu noslēgšanas kārtība 

23. Prakses līgumā ietver prakses mērķus, uzdevumus, prakses norises plānojumu, 

prakses sasniegumu vērtēšanas kārtību, kā arī pušu pienākumus un atbildību.  

24. Tipveida līgumu (Sadarbības līguma un Pedagoģiskās prakses līguma) veidlapu 

parauga projektu izstrādā studiju programmas direktors sadarbībā ar Akadēmijas 

juristu un saskaņo to ar akadēmiskā darba prorektoru. Tipveida līguma formas 

apstiprina rektors ar rīkojumu. 

25. Ja līguma projektu par sadarbību prakses ietvaros ir izstrādājusi cita institūcija, 

Akadēmijas prakses vadītājs vai studiju programmas direktors līguma projektu 

saskaņo ar Akadēmijas juristu un akadēmiskā darba prorektoru. 

26. Tipveida līgumu (Sadarbības līguma un Pedagoģiskās prakses līguma) formas 

aizpilda Akadēmijas prakses vadītājs un koordinē to saskaņošanu un parakstīšanu 

ar visām līgumslēdzēju pusēm. Akadēmijas prakses vadītājs nodrošina, ka 

parakstītais Akadēmijas līguma eksemplārs tiek nodots studiju programmas 

direktoram. 

27. Pedagoģiskās prakses līgumā norādāmās informācijas struktūra: 

27.1. prakses nosaukuma veids, līguma noslēgšanas vieta un datums, slēdzēju 

puses – Akadēmija, tās rektora personā, prakses vietas institūcija, tās vadītāja 

personā, praktikants; 

27.2. līguma priekšmets, prakses līguma mērķis un uzdevums; 

27.3. pušu pienākumi un tiesības; 

27.4. papildus nosacījumi; 

27.5. juridiskās adreses un slēdzēju pušu paraksti. 

28. Pedagoģiskās prakses tipveida līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 

28.1. Informācija par Prakses norisi un organizāciju; 

28.2. Pedagoģiskās prakses darba programma; 

28.3. Pedagoģiskās prakses pārskats (forma); 

28.4. Studiju kursa apraksts (ja starp Akadēmiju un Prakses vietu nav noslēgts 

Sadarbības līgums). 

29. Sadarbības līgumam var tikt pievienots prakses studiju kursa apraksts.  

30. Cita veida līguma starp Akadēmiju un prakses vietu noslēgšanu iniciē Akadēmijas 

prakses vadītājs, ar iesniegumu vēršoties Rektorāta birojā un norādot uz plānoto 

sadarbības partneri, kontaktpersonu (ja ir zināma), plānoto sadarbības saturu, 

apjomu un citu būtisku informāciju.  

31. Ja rektors saskaņo nepieciešamību vienoties ar prakses vietu par sadarbību, jurists 

sagatavo līguma projektu un nodod to Akadēmijas prakses vadītājam. Prakses 

vadītājs saskaņo ar prakses vietu līguma nosacījumus un organizē līguma 

parakstīšanu. Parakstīto līgumu Akadēmijas prakses vadītājs nodod studiju 

programmas direktoram. 

32. Noslēgtos prakses līgumus reģistrē Studiju daļā, atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

 
 

VII Prakses darba programmas uzdevumu pielīdzināšana strādājošiem 

studējošajiem 
33. Studējošajiem, kuri studijas Akadēmijā apvieno ar darbu atbilstoši studiju 

programmas izvēlētajai specializācijai vai profilam, ir tiesības lūgt prakses 

uzdevumus, kas noteikti Pedagoģiskās prakses darba programmā, pielīdzināt 

darba pienākumiem, kuri ir noteikti darba devēja Darba līgumā vai Amata aprakstā 

atbilstoši studiju kursa aprakstam.  
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34. Studējošais, kurš vēlas prakses uzdevumus pielīdzināt saviem darba pienākumiem, 

iesniedz Studiju daļas sekretārei: 

34.1. iesniegumu; 

34.2. darba līguma kopiju un darbinieka Amata apraksta kopiju vai darba devēja 

izsniegtu izziņu par darbinieka darba slodzi, darba pienākumiem un to izpildes 

nepieciešamajām pamatzināšanām, prasmēm un kompetenci, kas atbilst 

profesijas standartam.  

35. Studiju daļā reģistrēto studējošā iesniegumu (kopā ar iesniegumam pievienotajiem 

dokumentiem) Studiju daļas sekretārs nodod atbilstošās studiju programmas 

direktoram. 

36. Atbilstošās studiju programmas direktors sadarbībā ar katedras vadītāju, kura 

kompetencē nodota studiju plāna Pedagoģiskās prakses daļas studiju kursa 

īstenošana, un studējošā Prakses vadītāju (turpmāk tekstā - Vērtētāji), piecu darba 

dienu laikā izvērtē iesniegtos dokumentus: 

36.1. pārliecinās, vai Akadēmija ir noslēgusi Pedagoģiskās prakses līgumu ar 

studējošā darba vietu, vai studējošā darba vieta atbilst studiju programmas 

apguves mērķiem, juridiskajam statusam.  Ja Vērtētāji konstatē, ka studējošā 

darba vieta atbilst Pedagoģiskās prakses darba programmā iestrādāto 

uzdevumu veikšanai, bet starp Akadēmiju un studējošā darba vietu nav noslēgts 

Pedagoģiskās prakses līgums, Prakses līgumu sagatavo un veicina tā 

noslēgšanu studējošā prakses vadītājs. 

36.2. Vērtētāji salīdzina Pedagoģiskās prakses darba programmu ar studējošā 

darba vietā veicamajiem pienākumiem, to darba slodzi, praktiskajā darbā 

sasniedzamo rezultātu vērtēšanas iespējas, vērtēšanas kritēriju atbilstību 

Pedagoģiskās prakses darba programmas uzdevumu īstenošanai un 

novērtēšanai. 

36.3. Vērtētāji, salīdzinot Pedagoģiskās prakses darba programmu ar studējošā 

darba vietā veicamajiem pienākumiem, pielīdzina un ieskaita kredītpunktu 

izpildē tikai tos Prakses darba programmas uzdevumus, kuri veicami patstāvīgā 

darba formā, bet uzdevumus, kuri veicami docētājam tarificēto kontaktstundu 

veidā, studējošais īsteno docētāja - prakses vadītāja vadībā.  

37. Atbildi studējošajam par iesniegto dokumentu izvērtēšanas rezultātiem, sagatavo 

studiju programmas direktors sadarbībā ar studējošā prakses vadītāju. 

38. Atbildi studējošajam sniedz Izziņas formā, kurā norāda: 

38.1. prakses dokumentu Vērtētāju vārdu, uzvārdu, amatu; 

38.2. dokumentu nosaukumus, kas kalpoja par Pedagoģiskās prakses darba 

programmas uzdevumu pielīdzināšanas dokumentiem; 

38.3. Vērtētāju atzinumu par strādājošā studējošā Pedagoģiskās prakses darba 

programmas uzdevumu pielīdzināšanas iespējām; 

38.4. Izziņai pievieno studējošā prakses vadītāja aktualizēto Pedagoģiskās prakses 

darba programmu. 

39. Studējošā Akadēmijas prakses vadītājs sagatavoto Izziņu ar pievienoto aktualizēto 

Pedagoģiskās prakses darba programmu iesniedz Studiju daļas sekretāram, kurš 

piecu darba dienu laikā to nodod studējošajam. 

40. Pedagoģiskās prakses darba programmā paredzēto uzdevumu izpildi studējošais 

atspoguļo Pedagoģiskās prakses pārskatā atbilstoši šajā nolikumā noteiktām 

prasībām. 

 

 

Senāta priekšsēdētāja              asoc. prof. Ilona Meija 


