Pielikums Nr.6
pie Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
studiju programmu nolikuma
ar grozījumiem 2021 .gada 27. oktobra JVLMA Senāta sēdē, protokols nr.9

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju programmu reģistrs
1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akreditēto profesionālo bakalaura studiju programmu reģistrs
Studiju
programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Studiju
programmu
grupa

Studiju programma/
apakšprogramma/

Specializācija

Studiju
veids

Studiju ilgums
un apjoms

Piešķiramais
profesionālais grāds

Piešķiramā
profesionālā
kvalifikācija

kods

kods

Profesionālais statuss
(papildus piešķirtajai
profesionālajai
kvalifikācijai studiju
programmas B daļā
apgūti studiju kursi, kas
dod tiesības strādāt par
pedagogu profesionālajās
izglītības iestādēs

Studiju programmas
C daļā (izvēles studiju
kursi)
apgūti studiju kursi, kas
dod tiesības strādāt
profesionālajās izglītības
iestādēs

Instrumentālā mūzika (42212), akreditēta 24.05.2013. un 17.07.2013. līdz 23.05.2019.; Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas
termiņam - līdz 2023.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021.
Humanitārās
Mūzika un
Apakšprogramma
Klavierspēle
Pilna
4 gadi;
Profesionālais
Instrumentu
Klavierspēles pedagoga Ērģeļspēles pedagoga
zinātnes un
skatuves
Taustiņinstrumentu
laika
160 LV KP
bakalaura grāds
mūziķis
tiesības
tiesības
māksla
māksla
spēle
240 ECTS
mūzikā
212
Ērģeļspēle
Instrumentu
Ērģeļspēles pedagoga
Klavierspēles pedagoga
mūziķis
tiesības
tiesības
Akordeona spēle
Instrumentu
Akordeona spēles
mūziķis
pedagoga tiesības
Apakšprogramma
Vijoļspēle
Instrumentu
Vijoļspēles/ alta spēles
Stīgu instrumentu
mūziķis
pedagoga tiesības
spēle
Alta spēle
Instrumentu
Alta spēles/ vijoļspēles
mūziķis
pedagoga tiesības
Čella spēle
Instrumentu
Čella spēles pedagoga
Kontrabasa spēles
mūziķis
tiesības
pedagoga tiesības
Kontrabasa
Instrumentu
Kontrabasa spēles
Čella spēles pedagoga
spēle
mūziķis
pedagoga tiesības
tiesības
Arfas spēle
Kokles spēle
Ģitāras spēle

Instrumentu
mūziķis
Instrumentu
mūziķis
Instrumentu
mūziķis

Arfas spēles pedagoga
tiesības
Kokles spēles pedagoga
tiesības
Ģitāras spēles pedagoga
tiesības

Kokles spēles pedagoga
tiesības

1

Studiju
programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Studiju
programmu
grupa

Studiju programma/
apakšprogramma/

Specializācija

Studiju
veids

Studiju ilgums
un apjoms

Piešķiramais
profesionālais
grāds

Piešķiramā
profesionālā
kvalifikācija

kods

kods

Profesionālais statuss
(papildus piešķirtajai
profesionālajai kvalifikācijai
studiju programmas B daļā
apgūti studiju kursi, kas dod
tiesības strādāt par pedagogu
profesionālajās izglītības
iestādēs

Studiju programmas
C daļā (izvēles studiju kursi)
apgūti studiju kursi, kas dod
tiesības strādāt profesionālajās
izglītības iestādēs

Instrumentālā mūzika (42212), akreditēta 24.05.2013. un 17.07.2013. līdz 23.05.2019.; Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas
termiņam - līdz 2023.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021.
Papildus instrumenta
Humanitārās
Mūzika un
Apakšprogramma
Flautas spēle
Pilna
4 gadi;
Profesionālais
Instrumentu Flautas spēles pedagoga
(nosaukums atbilstoši izvēlei)
zinātnes un
skatuves
Pūšaminstrumentu
laika
160 LV KP
bakalaura grāds mūziķis
tiesības
spēles pedagoga tiesības
māksla
māksla
spēle
240 ECTS
mūzikā
Papildus instrumenta
Obojas spēle
Instrumentu Obojas spēles pedagoga
212
(nosaukums atbilstoši izvēlei)
mūziķis
tiesības
Klarnetes spēle

Instrumentu
mūziķis

Klarnetes spēles pedagoga
tiesības

Fagota spēle

Instrumentu
mūziķis

Fagota spēles pedagoga
tiesības

Saksofona spēle

Instrumentu
mūziķis

Saksofona spēles pedagoga
tiesības

Mežraga spēle

Instrumentu
mūziķis

Mežraga spēles pedagoga
tiesības

Trompetes spēle

Instrumentu
mūziķis

Trompetes spēles pedagoga
tiesības

Trombona spēle

Instrumentu
mūziķis
Instrumentu
mūziķis

Trombona/tubas spēles
pedagoga tiesības
Eifonija/ tubas spēles
pedagoga tiesības

Instrumentu
mūziķis

Tubas/trombona spēles
pedagoga tiesības

Instrumentu
mūziķis

Sitaminstrumentu spēles
pedagoga tiesības

Eifonija spēle
Tubas spēle
Apakšprogramma
Sitaminstrumentu
spēle

spēles pedagoga tiesības
Papildus instrumenta
(nosaukums atbilstoši izvēlei)
spēles pedagoga tiesības
Papildus instrumenta
(nosaukums atbilstoši izvēlei)
spēles pedagoga tiesības
Papildus instrumenta
(nosaukums atbilstoši izvēlei)
spēles pedagoga tiesības
Papildus instrumenta
(nosaukums atbilstoši izvēlei)
spēles pedagoga tiesības
Papildus instrumenta
(nosaukums atbilstoši izvēlei)
spēles pedagoga tiesības
Papildus instrumenta spēles
skolotājs
Papildus instrumenta
(nosaukums atbilstoši izvēlei)
spēles pedagoga tiesības
Papildus instrumenta
(nosaukums atbilstoši izvēlei)
spēles pedagoga tiesības
Papildus instrumenta
(nosaukums atbilstoši izvēlei)
spēles pedagoga tiesības

2

Studiju
programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Studiju
programmu
grupa

Studiju programma/
apakšprogramma/

Specializācija

profils

Studiju
veids

Studiju
ilgums un
apjoms

Piešķiramais
profesionālais
grāds

Piešķiramā
profesionālā kvalifikācija

kods

kods

Profesionālais statuss
(papildus piešķirtajai
profesionālajai
kvalifikācijai studiju
programmas B daļā
apgūti studiju kursi, kas
dod tiesības strādāt par
pedagogu profesionālajās
izglītības iestādēs

Instrumentālā mūzika (42212), akreditēta 24.05.2013. un 17.07.2013. līdz 23.05.2019.; Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas
termiņam - līdz 2023.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021.
Humanitārās
Mūzika un
Apakšprogramma
TaustiņKlavesīna spēle
Pilna
4 gadi;
Profesionālais Instrumentu mūziķis
Klavesīna spēles
zinātnes un
skatuves
instrumentu spēle
laika
160 LV KP
bakalaura
pedagoga tiesības
Vēsturisko
māksla
māksla
240
ECTS
grāds
mūzikā
Ērģeļspēle
Instrumentu
mūziķis
Vēsturisko ērģeļu spēles
instrumentu
212
pedagoga tiesības
spēle
Stīgu instrumentu
Vijoļspēle
Instrumentu mūziķis
Vijoļspēles/ alta spēles
spēle
pedagoga tiesības
Alta spēle
Instrumentu mūziķis
Alta spēles/ vijoļspēles
pedagoga tiesības
Čella spēle
Instrumentu mūziķis
Čella spēles pedagoga
tiesības
Vēsturiskā kontrabasa
Instrumentu mūziķis
Kontrabasa spēles
spēle (violone)
pedagoga tiesības
Lautas spēles pedagoga
Lautas spēle
Instrumentu mūziķis
Pūšaminstrumentu spēle

Blokflautas spēle

Instrumentu mūziķis

Traversflautas spēle

Instrumentu mūziķis

Baroka obojas spēle

Instrumentu mūziķis

Baroka klarnetes spēle

Instrumentu mūziķis

Baroka fagota spēle

Instrumentu mūziķis

Naturālā mežraga spēle

Instrumentu mūziķis

Naturālās trompetes
spēle
Baroka trombona spēle

Instrumentu mūziķis
Instrumentu mūziķis

tiesības
Blokflautas spēles
pedagoga tiesības
Traversflautas spēles
pedagoga tiesības
Baroka obojas spēles
pedagoga tiesības
Baroka klarnetes spēles
pedagoga tiesības
Baroka fagota spēles
pedagoga tiesības
Naturālā mežraga spēles
pedagoga tiesības
Naturālās trompetes spēles
pedagoga tiesības
Baroka trombona spēles
pedagoga tiesības

3

Studiju
programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Studiju
programmu
grupa

kods

Studiju programma/
apakšprogramma/

kods

Specializācija

Studiju
veids

Studiju ilgums
un apjoms

Piešķiramais
profesionālais grāds

Piešķiramā
profesionālā
kvalifikācija

Profesionālais statuss
(papildus piešķirtajai
profesionālajai
kvalifikācijai studiju
programmas B daļā
apgūti studiju kursi, kas
dod tiesības strādāt par
pedagogu profesionālajās
izglītības iestādēs

Studiju programmas
C daļā (izvēles studiju
kursi)
apgūti studiju kursi, kas
dod tiesības strādāt
profesionālajās izglītības
iestādēs

Instrumentālā mūzika (42212), akreditēta 24.05.2013. un 17.07.2013. līdz 23.05.2019.; Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas
termiņam - līdz 2023.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021.
Humanitārās
Mūzika un
Klavierspēle
Pilna
4 gadi;
Profesionālais
Instrumentu
Džeza klavierspēles
zinātnes un
skatuves
Apakšprogramma
laika
160 LV KP
bakalaura grāds
mūziķis
pedagoga tiesības
māksla
māksla
240 ECTS
mūzikā
Akordeona spēle
Instrumentu
Džeza akordeona spēles
Džeza mūzika
212
mūziķis
pedagoga tiesības
Vijoļspēle
Instrumentu
Džeza vijoļspēles
mūziķis
pedagoga tiesības
Kontrabasa
Instrumentu
Džeza kontrabasa
spēle
mūziķis
spēles pedagoga
tiesības
Ģitāras spēle
Instrumentu
Džeza ģitāras spēles
mūziķis
pedagoga tiesības
Flautas spēle
Instrumentu
Džeza flautas spēles
mūziķis
pedagoga tiesības
Klarnetes spēle
Instrumentu
Džeza klarnetes spēles
mūziķis
pedagoga tiesības
Saksofona spēle
Instrumentu
Džeza saksofona spēles
mūziķis
pedagoga tiesības
Trompetes spēle
Instrumentu
Džeza trompetes spēles
mūziķis
pedagoga tiesības
Trombona spēle
Instrumentu
Džeza trombona spēles
mūziķis
pedagoga tiesības
Vibrofona spēle
Instrumentu
Vibrofona spēles
mūziķis
pedagoga tiesības
SitamInstrumentu
Džeza sitaminstrumentu
instrumentu
mūziķis
spēles pedagoga
komplekta spēle
tiesības

4

Studiju programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Studiju
programmu
grupa

Studiju programma/
apakšprogramma/

Specializācija

Studiju
veids

Studiju ilgums
un apjoms

Piešķiramais
profesionālais grāds

Piešķiramā
profesionālā
kvalifikācija

kods

kods

Profesionālais statuss
(papildus piešķirtajai
profesionālajai kvalifikācijai
studiju programmas B daļā
apgūti studiju kursi, kas dod
tiesības strādāt par pedagogu
profesionālajās izglītības
iestādēs

Studiju programmas
C daļā (izvēles studiju
kursi)
apgūti studiju kursi,
kas dod tiesības
strādāt
profesionālajās
izglītības iestādēs

Diriģēšana (42212), akreditēta 24.05.2013. un 17.07.2013. līdz 23.05.2019.; Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas termiņam -līdz
2023.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021.
Humanitārās
Mūzika un
Apakšprogramma
zinātnes un māksla
skatuves
Kora diriģēšana
māksla
212

Pilna
laika

4 gadi;
160 LV KP
240 ECTS

Profesionālais
bakalaura grāds
mūzikā

Apakšprogramma
Simfoniskā orķestra
diriģēšana
Apakšprogramma
Pūtēju orķestra
diriģēšana

Diriģents

Kora diriģēšanas pedagoga
tiesības

Diriģents

Orķestra diriģēšanas
pedagoga tiesības

Diriģents

Pūtēju orķestra diriģēšanas
pedagoga tiesības

Kora dziedātāja vai
kora vokālā pedagoga,
vai mūzikas skolas
mūzikas teorētisko
priekšmetu pedagoga
tiesības

Instrumenta
(nosaukums atbilstoši
izvēlei) spēles

pedagoga tiesības

Vokālā mūzika (42212), akreditēta 24.05.2013. un 17.07.2013. līdz 23.05.2019.; Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas termiņam līdz 2023.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021.
Humanitārās
Mūzika un
Apakšprogramma
zinātnes un māksla
skatuves
Akadēmiskā
māksla 212
dziedāšana

Pilna
laika

4 gadi;
160 LV KP
240 ECTS

Profesionālais
bakalaura grāds
mūzikā

Vokālists

Vokālā pedagoga tiesības

Apakšprogramma
Vokālists
Senās mūzikas dziedāšanas
Senā mūzika
pedagoga tiesības
Apakšprogramma
Vokālists
Džeza mūzikas dziedāšanas
Džeza vokāls
pedagoga tiesības
Kompozīcija (42212), akreditēta 24.05.2013. un 17.07.2013. līdz 23.05.2019.; Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas termiņam līdz 2023.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021.
Humanitārās
Mūzika un
Pilna
4 gadi;
Profesionālais
Komponists
Mūzikas teorētisko
Klavierspēles
zinātnes un māksla
skatuves
laika
160 LV KP
bakalaura grāds
priekšmetu pedagoga
pedagoga tiesības
Kompozīcija
māksla 212
240 ECTS
mūzikā
tiesības

Mūzikas vēsture un teorija (42212), akreditēta 24.05.2013. un 17.07.2013. līdz 23.05.2019.; Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Mākslas”
akreditācijas termiņam -līdz 2023.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021..
Humanitārās
Mūzika un
Apakšprogramma
Pilna
4 gadi;
Profesionālais
Muzikologs
Mūzikas teorētisko
Klavierspēles
zinātnes un māksla
skatuves
Mūzikas vēsture, teorija
laika
160 LV KP
bakalaura grāds
priekšmetu pedagoga
pedagoga tiesības
māksla 212
un žurnālistika
240 ECTS
mūzikā
tiesības
Apakšprogramma
Muzikologs
Tradicionālās mūzikas
Etnomuzikoloģija
pedagoga tiesības
Studiju
programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Studiju
programmu
grupa

kods

Studiju programma/
apakšprogramma/

kods

Specializācija

Studiju
veids

Studiju ilgums
un apjoms

Piešķiramais
profesionālais
grāds

Piešķiramā
profesionālā
kvalifikācija

Profesionālais statuss
(papildus piešķirtajai profesionālajai
kvalifikācijai studiju programmas B daļā
apgūti studiju kursi, kas dod tiesības strādāt
par pedagogu profesionālajās izglītības
iestādēs

Studiju programmas
C daļā (izvēles studiju
kursi) apgūti studiju kursi,
kas dod tiesības strādāt
profesionālajās izglītības
iestādēs

5

Horeogrāfija (42212), akreditēta 24.05.2013. un 17.07.2013. līdz 23.05.2019.; Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas termiņam
-līdz 2023.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021..
Humanitārās
Mūzika un
Baleta
Pilna
4 gadi;
Profesionālais Horeogrāfs
Dejas pedagoga tiesības
zinātnes un
skatuves
horeogrāfija
laika
160 LV KP
bakalaura
Horeogrāfija
māksla
māksla 212
Dejas
240 ECTS
grāds
horeogrāfija
horeogrāfijā
Mūzika un skatuves māksla (42212), akreditēta 24.05.2013. un 17.07.2013. līdz 23.05.2019.; Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Mākslas”
akreditācijas termiņam -līdz 2023.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021..
Humanitārās
Mūzika un
Pilna
4 gadi;
Profesionālais
Skaņu
Skaņu režijas pedagoga tiesības
zinātnes un
skatuves
laika
160 LV KP
bakalaura
režisors
Skaņu režija
māksla
māksla
240 ECTS
grāds mūzikā
212

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs (42141), akreditēta no 22.05.2013. līdz 21.05.2019. ; Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena
„Izglītība, pedagoģija un sports” akreditācijas termiņam - līdz 2024.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2020/76, 15.09.2020.
Izglītība/
Pedagogu
Pilna
4 gadi;
Apakšprogramma klavierspēles
skolotājs,
Pedagogu
izglītība
laika
160 LV KP
Profesionālais Profesionālo
Instrumenta
akordeona spēles
mūzikas
izglītība un
141
240 ECTS
bakalaura
spēles skolotājs
skolotājs, stīgu
izglītības
grāds mūzikas priekšmetu
instrumentu spēles
skolotājs
zinātnes
pedagoģijā

Atbilstoši izvēlei

skolotājs, kokles
spēles skolotājs,
ģitāras spēles
skolotājs, pūšaminstrumentu spēles
skolotājs, sitaminstrumentu spēles
skolotājs

Mūzikas skolas
Apakšprogramma
klavierspēles pedagoga
Mūzikas teorētisko
tiesības
priekšmetu skolotājs
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs (42141), akreditēta no 22.05.2013. līdz 21.05.2019. Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija
un sports” akreditācijas termiņam - līdz 2024.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2020/76, 15.09.2020.
Mūzikas skolotājam ir tiesības strādāt
Atbilstoši izvēlei: Mūzikas
Izglītība/
Pedagogu
Pilna
4 gadi;
Profesionālais Mūzikas
Vispārējās
vispārējās izglītības visās pakāpēs.
skolas kora diriģēšanas
Pedagogu
izglītība
laika
160
LV
KP
bakalaura
skolotājs
izglītības mūzikas
Atbilstoši izvēlei ir tiesības strādāt:
pedagoga tiesības,
izglītība un
141
240 ECTS
grāds mūzikas
skolotājs
solo dziedāšanas vai mūzikas skolas
mūzikas skolas mūzikas
izglītības
KP
pedagoģijā
instrumenta (nosaukums) spēles, vai mūzikas
teorētisko priekšmetu
zinātnes
skolas mūzikas teorētisko priekšmetu, ritmikas
pedagoga tiesības,
pedagoga tiesības, kora diriģenta tiesības

Studiju programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Studiju
programmu
grupa

Studiju
programma/
apakšprogramma/

kods

kods

Specializācija

Studiju
veids

Studiju ilgums
un apjoms

Piešķiramais
profesionālais
grāds

Piešķiramā
profesionālā
kvalifikācija

Profesionālais statuss
(papildus piešķirtajai profesionālajai
kvalifikācijai studiju programmas B
daļā apgūti studiju kursi, kas dod
tiesības strādāt par pedagogu
profesionālajās izglītības iestādēs

mūzikas skolas kora
vokālā pedagoga tiesības,
kora dziedātāja tiesības.
Studiju programmas
C daļā (izvēles studiju
kursi)
apgūti studiju kursi,
kas dod tiesības
strādāt profesionālajās
izglītības iestādēs

Profesionālā bakalaura studiju programma Deju un ritmikas skolotājs akreditēta līdz 21.05.2019. Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena
„Izglītība, pedagoģija un sports” akreditācijas termiņam - līdz 2024.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2020/76, 15.09.2020.
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Izglītība/ Pedagogu
izglītība un
izglītības zinātnes

Pedagogu
izglītība
141

Deju un
ritmikas
skolotājs

-

Pilna
laika

4 gadi;
160 LV KP
240 ECTS

Profesionālais
bakalaura grāds
izglītībā

Deju un
ritmikas
skolotājs

Profesionālā bakalaura studiju programma Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs, licence Nr.04052-21, 13.10.2020.
Izglītība/ Pedagogu
izglītība un
izglītības zinātnes

Pedagogu
izglītība
141

Skolotājs
mūzikā un
kultūras studijās
42141

Skolotājs dejā
un kultūras
studijās
42141

Studiju programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Izglītība/ Pedagogu
izglītība un
izglītības zinātnes

Studiju
programmu
grupa

Studiju
programma/
apakšprogramma/

kods

kods

Pedagogu
izglītība
141

Skolotājs
mākslā un
kultūras studijās
42141

Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs.
Vispārējās
izglītības
mūzikas un
kultūras
studiju
skolotājs.
Profesionālās
izglītības
mūzikas
skolotājs

Pilna
laika

4 gadi;
160 LV KP
240 ECTS

Vispārējās
izglītības vizuālās
mākslas un
kultūras studiju
skolotājs.

Skolotājs

Vispārējās izglītības mūzikas
skolotājs vai
vispārējās izglītības mūzikas un
kultūras studiju skolotājs vai
profesionālās izglītības mūzikas
skolotājs/ klavierspēlē, akordeona spēlē,
vijoļspēlē, alta spēlē, čella spēlē,
kontrabasa spēlē, kokles spēlē, ģitāras
spēlē, flautas spēlē, obojas spēlē,
klarnetes spēlē, fagota spēlē, saksofona
spēlē, mežraga spēlē, trompetes spēlē,
trombona spēlē, eifonija spēlē, tubas
spēlē, sitaminstrumentu spēlē, populārās
un džeza mūzikas skolotājs - džeza
instrumentu spēlē (konkrēta mūzikas
instrumenta nosaukums), džeza mūzikas
dziedāšanā, akadēmiskajā dziedāšanā,
kora diriģēšanā, mūzikas teorijā un
literatūrā, skaņu režijā.

Profesionālās
izglītības deju
un kultūras
studiju
skolotājs;
profesionālās
ievirzes un
interešu
izglītības deju
un kultūras
studiju
skolotājs

Specializācija

Profesionālais
bakalaura grāds
mūzikas
pedagogu
izglītībā

Profesionālais
bakalaura grāds
dejas pedagogu
izglītībā

Studiju
veids

Pilna
laika

Studiju ilgums
un apjoms

4 gadi;
160 LV KP
240 ECTS

Profesionālās izglītības deju un
kultūras studiju skolotājs vai
profesionālās ievirzes un interešu
izglītības deju un kultūras studiju
skolotājs

Piešķiramais
profesionālais
grāds

Piešķiramā
profesionālā
kvalifikācija

Profesionālais
bakalaura grāds
vizuālās
mākslas
pedagogu
izglītībā

Skolotājs

Profesionālais statuss
(papildus piešķirtajai profesionālajai
kvalifikācijai studiju programmas B
daļā apgūti studiju kursi, kas dod
tiesības strādāt par pedagogu
profesionālajās izglītības iestādēs

Studiju programmas
C daļā (izvēles studiju
kursi)
apgūti studiju kursi,
kas dod tiesības
strādāt profesionālajās
izglītības iestādēs

Vispārējās izglītības vizuālās
mākslas un kultūras studiju
skolotājs.
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Skolotājs teātra
mākslā un
kultūras studijās
42141

Vispārējās
izglītības teātra
mākslas un
kultūras studiju
skolotājs.

Profesionālais
bakalaura grāds
teātra mākslas
pedagogu
izglītībā

Vispārējās izglītības teātra mākslas
un kultūras studiju skolotājs.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs, licence Nr.04052-20,
02.09.2020.
Izglītība/ Pedagogu
izglītība un
izglītības zinātnes

Pedagogu
izglītība
141

Mūzikas
skolotājs
41141

Klavierspēles,
akordeona spēles,
vijoļspēles, alta
spēles, čella
spēles, kontrabasa
spēles, kokles
spēles, ģitāras
spēles, flautas
spēles, obojas
spēles, klarnetes
spēles, fagota
spēles, saksofona
spēles, mežraga
spēles, trompetes
spēles, trombona
spēles, eifonija
spēles, tubas
spēles,
sitaminstrumentu
spēles skolotājs,
mūzikas teorijas
un literatūras
skolotājs

Pilna
laika

2 gadi;
80 LV KP
120 ECTS

-

Skolotājs

profesionālās ievirzes izglītības
mūzikas skolotājs/ klavierspēlē,
akordeona spēlē, vijoļspēlē, alta spēlē,
čella spēlē, kontrabasa spēlē, kokles
spēlē, ģitāras spēlē, flautas spēlē, obojas
spēlē, klarnetes spēlē, fagota spēlē,
saksofona spēlē, mežraga spēlē, trompetes
spēlē, trombona spēlē, eifonija spēlē,
tubas spēlē, sitaminstrumentu spēlē,
populārās un džeza mūzikas skolotājs džeza instrumentu spēlē (konkrēta
mūzikas instrumenta nosaukums), džeza
mūzikas dziedāšanā, akadēmiskajā
dziedāšanā, kora diriģēšanā, mūzikas
teorijā un literatūrā, skaņu režijā.
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Studiju programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Izglītība/ Pedagogu
izglītība un
izglītības zinātnes

Studiju
programmu
grupa

Studiju
programma/
apakšprogramma/

kods

kods

Pedagogu
izglītība
141

Deju skolotājs
41141

Mākslas
skolotājs
41141

Specializācija

Profesionālās
ievirzes
izglītības deju
skolotājs, deju
skolotājs
interešu
izglītībā
Profesionālās
ievirzes un
interešu
izglītības
mākslas
skolotājs

Studiju
veids

Pilna
laika

Studiju ilgums
un apjoms

2 gadi;
80 LV KP
120 ECTS

Piešķiramais
profesionālais
grāds

Piešķiramā
profesionālā
kvalifikācija

Profesionālais statuss
(papildus piešķirtajai profesionālajai
kvalifikācijai studiju programmas B
daļā apgūti studiju kursi, kas dod
tiesības strādāt par pedagogu
profesionālajās izglītības iestādēs

-

Skolotājs

Profesionālās ievirzes izglītības
deju skolotājs, deju skolotājs
interešu izglītībā

-

Skolotājs

Profesionālās ievirzes un interešu
izglītības mākslas skolotājs

Studiju programmas
C daļā (izvēles studiju
kursi)
apgūti studiju kursi,
kas dod tiesības
strādāt profesionālajās
izglītības iestādēs
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2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akreditēto maģistra studiju programmu reģistrs
Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas lapa Nr.2020/25., 25.03.2020. Studiju virziens Mākslas akreditēts līdz 2019.gada 23.maijam. Augstskolu likuma pārejas
noteikumu 48.punkts - grozījumi Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas termiņam - līdz 2023.gada 31.decembrim. Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021.
Studiju programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Humanitārās zinātnes
un māksla

Studiju
programmu
grupa / kods

Mūzika un
skatuves
māksla
212

Studiju programma/
kods

Apakšprogramma

Profesionālā
Mūzika
maģistra studiju
programma
Mūzika un
skatuves
māksla
47212

Specializācija

Instrumentālā
mūzika

Profils

Klavierspēle (solo)
Ērģeļspēle
Akordeona spēle
Klavierpavadījums
Klavieru duets
Kameransamblis
Vijoļspēle (solo)
Alta spēle (solo)
Čella spēle (solo)
Kontrabasa spēle
Arfas spēle
Kokles spēle
Ģitāras spēle
Stīgu kvartets
Kameransamblis
Flautas spēle (solo)
Obojas spēle (solo)
Klarnetes spēle (solo)
Fagota spēle (solo)
Saksofona spēle (solo)
Mežraga spēle (solo)
Trompetes spēle (solo)
Trombona spēle (solo)
Eifonija spēle (solo)
Tubas spēle (solo)
Kameransamblis
Sitaminstrumentu spēle

Studiju
veids

Pilna
laika

Studiju ilgums un
apjoms

2 gadi;
80 LV KP
120 ECTS

Piešķiramais
profesionālais grāds

Profesionālais
maģistra grāds
mūzikā
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Studiju programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Humanitārās
zinātnes un māksla

Studiju
programmu
grupa/kods

Mūzika un
skatuves
māksla
212

Studiju programma/

Apakšprogramma

kods

Profesionālā
maģistra studiju Mūzika
programma
Mūzika un
skatuves
māksla
47212

Specializācija

Profils

Senā mūzika
Instrumentālā
mūzika

Klavesīna spēle
Ērģeļspēle
Vijoļspēle
Alta spēle
Čella spēle
Vēsturiskā kontrabasa spēle (violone)
Lautas spēle
Blokflautas spēle
Traversflautas spēle
Baroka obojas spēle
Baroka klarnetes spēle
Baroka fagota spēle
Naturālā mežraga spēle
Naturālās trompetes spēle
Baroka trombona spēle

Studiju
veids

Pilna
laika

Studiju
ilgums un
apjoms

Piešķiramais
profesionālais grāds

2 gadi;
80 LV KP
120
ECTS

Profesionālais
maģistra
grāds mūzikā

Džeza mūzika
Klavierspēle
Akordeona spēle
Vijoļspēle
Kontrabasa spēle
Ģitāras spēle
Flautas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Trompetes spēle
Trombona spēle
Vibrofona spēle
Sitaminstrumentu komplekta spēle

Diriģēšana

Kora diriģēšana
Simfoniskā orķestra diriģēšana
Pūtēju orķestra diriģēšana
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Studiju programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Humanitārās
zinātnes un
māksla

Studiju
programmu
grupa/kods

Mūzika un
skatuves
māksla
212

Studiju programma/

kods

Apakšprogramma

Profesionālā
Mūzika
maģistra studiju
programma
Mūzika un
skatuves
māksla
47212

Specializācija

Vokālā
mūzika
Kompozīcija
Mūzika un
izglītība

Profils

Operdziedāšana
Kamerdziedāšana
Senā mūzika
Džeza mūzika

Studiju
veids

Studiju ilgums un
apjoms

Pilna
laika

2 gadi;
80 LV KP
120 ECTS KP

Pilna
laika

2 gadi;
80 LV KP
120 ECTS KP

Piešķiramais
profesionālais grāds

Profesionālais
maģistra
grāds mūzikā

Mūzikas mācība
Instrumenta spēles mācība
Klavierspēles mācība
Ērģeļspēles mācība
Klavesīna spēles mācība
Akordeona spēles mācība
Vijoļspēles mācība
Alta spēles mācība
Čella spēles mācība
Kontrabasa spēles mācība
Arfas spēles mācība
Kokles spēles mācība
Ģitāras spēles mācība
Flautas spēles mācība
Obojas spēles mācība
Klarnetes spēles mācība
Fagota spēles mācība
Saksofona spēles mācība
Mežraga spēles mācība
Trompetes spēles mācība
Trombona spēles mācība
Eifonija spēles mācība
Tubas spēles mācība

Skaņu režija
Horeogrāfija

-

-

Profesionālais
maģistra
grāds
horeogrāfijā
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Studiju programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Studiju
programmu
grupa

Humanitārās
zinātnes un
māksla

kods
Mūzika un
skatuves
māksla
212

Studiju programma/ kods

Akadēmiskā maģistra studiju programma
Mūzika (45212),

Specializācijas

Studiju veids

Mūzikas vēsture
Mūzikas teorija

Pilna laika

Mūzikas socioloģija
Mūzikas filozofija
Mūzikas pedagoģija
Mūzikas psiholoģija
Mūzikas antropoloģija
Etnomuzikoloģija
Atskaņotājmāksla
Kompozīcija

Studiju ilgums un
apjoms

2 gadi;
80 LV KP
120 ECTS KP

Piešķiramais
akadēmiskais grāds

Humanitāro zinātņu
maģistra grāds mākslā

3. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akreditētās doktora studiju programmu reģistrs
Zinātnes
nozare

Mūzika,
vizuālās
mākslas un
arhitektūra

Zinātnes
apakšnozare

Studiju programma/ kods,
akreditācijas dati

Muzikoloģija

Doktora studiju programma
Muzikoloģija (51212)
akreditēta no 24.05.2013. un
17.07.2013. līdz 23.05.2019.;
Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punkts grozījumi Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas
termiņam - līdz 2023.gada 31.decembrim
Akreditācijas lapas Nr.2021/29, 18.08.2021.

Studiju programmas
tematiskā grupa
/tematiskā joma

Studiju
programmu
grupa

Humanitārās
zinātnes un
māksla

kods
Mūzika un
skatuves
māksla
212

Studiju programma/ kods, licences dati

Kopīga profesionālā doktora studiju programma
mākslās “Mākslas”
51212
Licence Nr.2020/05K, 13.10.2020.

Specializācijas

Studiju veids

Vēsturiskā muzikoloģija
Sistemātiskā
muzikoloģija
Etnomuzikoloģija

Pilna laika

Piešķiramais
zinātniskais grāds

Studiju ilgums un
apjoms

3 gadi;
144 KP,
216 ECTS

Apakšnozare

Specializācijas

Studiju
veids

Apakšprogramma
Mūzika un skatuves
māksla

Mūzika un
horeogrāfija

Pilna laika

Zinātniskais grāds.

Doktora grāds zinātnes
doktors (Ph.D.) mūzikā,
vizuālajās mākslās un
arhitektūrā/-

Studiju ilgums un
apjoms

3 gadi;
LV 132 KP
198 ECTS

Piešķiramais
akadēmiskais
grāds

Profesionālais
doktora grāds
mākslās

4. TĀLĀKIZGLĪTĪBAS programmas:

1.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas sertifikāta ieguvei
1.1.Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs 72 stundu apjomā
1.2.Cita mūzikas instrumenta spēles skolotājs 160 stundu apjomā
1.3.Cita mūzikas mācību priekšmeta – Mūzikas teorētisko priekšmetu un Mūzikas literatūras skolotājs 160 stundu apjomā
2.Pedagogu profesionālās pilnveides programmas apliecības ieguvei līdz 36 stundām
Senāta priekšsēdētājs

profesors Normunds Vīksne
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