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I. Studiju virziena Izglītība raksturojums
1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to sasistība ar Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas (saīsin. – JVLMA) kopējo stratēģiju
Studiju virziena Izglītība attīstības stratēģija ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
(turpmāk JVLMA) Attīstības stratēģijas sastāvdaļa. Attīstības stratēģija ir izstrādāta ar mērķi
definēt JVLMA attīstības perspektīvas, mērķus un rīcības virzienus laika posmam 2008.2015.gadam, lai nodrošinātu JVLMA misijas izpildi.
JVLMA perspektīvās attīstības misija ir spēja efektīvi darboties:
* studijās;
* mākslinieciski radošajos projektos;
* zinātnē;
* sabiedrības interesēs;
nodrošinot:
* konkurētspēju – profesionālo kompetenci;
* kvalitāti – kā konkurētspējas pamatu;
* pieejamību – uzņemšanas prasību satura atbilstības, sazobes un pēctecības ievērošana;
reflektantu un studējošo informētība, tālākizglītība;
* mobilitāti – sadarbība ar ārvalstu augstskolām, studiju rezultātu salīdzināmība (kredītpunktu
pārnese), iegūto diplomu un kvalifikāciju atzīšana, nodarbinātības iespējas.
Stratēģijā plānotie pasākumi sekmē studiju un pētniecības procesu attīstību, resursu
pārvaldības attīstību, iekšējās kvalitātes kultūras pilnveidi, personāla sadarbību ar Latvijas un
ārvalstu akadēmisko sabiedrību, valsts pārvaldes institūcijām un sociālajiem partneriem.
Lai nodrošinātu studiju virziena Izglītība studiju programmu kvalitatīvu īstenošanu,
JVLMA izstrādāja un 31.08.2011. Senāts apstiprināja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģiju.
Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģija ir izstrādāta atbilstoši
Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā noteiktajiem standartiem.
Kvalitātes standarti ir definēti dokumentā Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai
Eiropas augstākās izglītības telpā.
Studiju kvalitāte JVLMA ir noteikta kā galvenā pamatvērtība. Kvalitātes kritēriji ir tradīcijas,
izcilība, starptautiskā atpazīstamība, augstākā kvalifikācija, spēja nodrošināt izglītību valsts
vajadzībām nepieciešamajiem speciālistiem, kuru zināšanas, prasmes un attieksmes atbilst valsts
izglītības standartos noteiktajām prasībām un profesijas standartos formulētajām kompetencēm.
Studiju virziena mērķi ir izglītot valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa
vispārējās izglītības mūzikas skolotāju un profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju
sagatavošanu, nodrošinot kvalitatīvas studijas, lai jaunie speciālisti, kuri ir apguvuši pedagoģijas
un mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas,
praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un
ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, būtu
kompetenti, motivēti nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, izpētē, sekmētu laikmetīgās
mākslinieciskās jaunrades attīstību.
Kvalitatīvas, ilgtspējīgas un uz daudzveidīgu starptautisku sadarbību vērstas darbības
rezultātā, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), JVLMA mērķtiecīgi veidojas par nozīmīgu
mūzikas izglītības augstskolu Eiropā, kas nodrošina studējošo un mācībspēku mobilitāti un
konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, pētniecībā un izglītojošajā darbībā.
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1.2. Studiju virziena un programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas
interešu viedokļa
JVLMA ir Latvijas valsts dibināta augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kuras
uzdevums īstenot profesionālās bakalaura, akadēmiskās un profesionālās maģistra un doktora
studiju programmas mūzikā un skatuves mākslā, pedagogu izglītībā, nodarboties ar pētniecību un
māksliniecisko jaunradi, lai izglītotu un sagatavotu profesionālos mūziķus, horeogrāfus, mūzikas
nozares skolotājus un mākslas zinātniekus.
JVLMA ir mūzikas augstskola, kas līdztekus mūzikas studiju programmām, ilgstoši un
kvalitatīvi īsteno arī studiju virziena Izglītība studiju programmas, nodrošinot profesionālu
speciālistu sagatavošanu Latvijas izglītības institūcijām (par programmu īstenošanas kvalitāti
liecina starptautisko ekspertu vērtējums). JVLMA sekmīga darbība ir priekšnoteikums
Latvijas profesionālās mūzikas un mūzikas pedagoģijas pastāvēšanai un izaugsmei, kā arī
kultūras sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.
Mūzikas akadēmijas absolventi un arī vairākums studentu jau studiju laikā strādā
vispērējās izglītības (pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, interešu centros) un
profesionālajās vai profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestādēs. JVLMA absolventi –
profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāji ir sasnieguši izcilu māksliniecisku līmeni, viņu
mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu mākslinieciskais devums ir atzīts gan Latvijā,
gan ārpus tās (par to liecina audzēkņu un pedagogu iegūtie apbalvojumi starptautiskajos
konkursos, kā arī Kultūras ministrijas piešķirtās balvas par sasniegumiem starptautiskajos
projektos u.c.). Vispārējās izglītības mūzikas skolotāju studiju programmas absolventi,
strādājot vispārējās izglītības iestādēs, veic nozīmīgu darbu kultūrizglītojošajā jomā gan skolā
gan ārpus tās, vada korus, pūtēju orķestrus, ansambļus, sniedz publiskus koncertus, tādejādi
piedalās mūžizglītības procesos, veicina vietējās kultūrvides attīstību.
JVLMA studiju virziena Izglītība studiju programmu īstenošana ir saistīta ar valsts
pasūtījumu, lai nodrošinātu valstij nepieciešamo profesionālo mūziķu - pedagogu, zinātnieku
un kultūras darbinieku sagatavošanu.
Analizējot Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldību
amatpersonu un izglītības iestāžu vadītāju atzinumus par JVLMA studiju virziena Izglītība
studiju programmu īstenošanas lietderību, speciālistu sagatavošanas kvalitāti, kā arī
programmu attīstības nepieciešamību, jāsecina, ka JVLMA darbība noris, respektējot
sabiedrības intereses, ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām, darba devējiem un
absolventiem.
1.3. Studiju virziena attīstības plāns.
JVLMA ir mūsdienīgs profesionālo un akadēmisko studiju centrs, kas saistībā ar
izglītojošo, mākslinieciski radošo darbību un pētījumiem mākslas un mūzikas pedagoģijas
zinātnēs, sniedz dažāda veida un līmeņa augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu
valstu iedzīvotājiem.
JVLMA ir izšķiroša loma sabiedrības kultūrizglītības tradīciju, mūzikas izglītības,
profesionālās mūzikas kultūras un kultūrvides attīstībā.
Plānojot savu attīstību ilgtermiņā, JVLMA ir ņēmusi vērā un balstījusies uz ES un Latvijas
attīstības plāniem un plānošanas dokumentiem.
JVLMA augstākā izglītība, mākslinieciski radošā un pedagoģiski metodiskā darbība ir
starptautiski atzīta, nozīmīga valsts tēla daļa.
JVLMA līdzdarbojas izglītības kvalitātes pilnveidošanā Latvijas kultūrizglītības jomā.
Sadarbības rezultātā pieaug izglītības virziena profesionālā bakalaura studiju programmu
pieprasījums, tiek attīstītas tālākizglītības, mūžizglītības un interešu izglītības programmas.
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JVLMA akadēmiskajā darbībā ir ieviesti un tiek izmantoti vienotās kvalitātes vadības
principi.
Īstenojot izglītības virziena profesionālās bakalaura studiju programmas, kā arī
nodarbojoties ar māksliniecisko jaunradi un pētniecību, JVLMA darbības pamatprincipus
nosaka:
- tradīcijas;
- akadēmiskajā vidē un mijiedarbībā ar sociālajiem partneriem noteiktās tendences;
- spēja uztvert laikmeta tendences un fleksibli atsaukties uz piedāvātajiem izaicinājumiem;
- Latvijas valstiskās attīstības intereses, kuras tiek izteiktas valsts pasūtījuma veidā;
- brīvās konkurences izglītības tirgus, kuru veido arī maksātspējīgais pieprasījums;
- JVLMA spēja un ieinteresētība sniegt kvalitatīvu pakalpojumu izglītības un inovāciju jomās;
- akadēmiskā darba kvalitāte ir studiju, mākslinieciskās jaunrades un zinātnes vienotībā.
JVLMA pārvaldes darba un vadības pamatu veido koleģialitātes princips stratēģisku
lēmumu pieņemšanā un individuālas atbildības princips par darbību. Visu līmeņu lēmumu
pieņemšanā JVLMA iesaista sabiedrības pārstāvjus un sociālos partnerus.
JVLMA studiju virziena Izglītība attīstības virzieni:
 studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība;
 iekšējās kvalitātes vadības pilnveide;
 akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide;
 valsts kultūras un izglītības attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu
speciālistu sagatavošanas pilnveide;
 starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana;
 finansējuma un infrastruktūras nodrošinājums.
Studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība
- pilnveidot esošās studiju programmas atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011.grozījumiem,
aktualizēt studiju saturu un pilnveidot pasniegšanas metodes, izmantojot inovatīvās
tehnoloģijas:
- sekmēt mākslinieciskās daudzveidības attīstību;
- turpināt pilnveidot studiju programmu Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un Profesionālo
mūzikas priekšmetu skolotājs pedagoģisko studiju kursu saturu;
- nodrošinot studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību, pilnveidot
pedagoģiskās un mākslinieciskās prakses īstenošanu;
- bagātinot Latvijas reģionu kultūras dzīvi, īstenot pedagoģiski māksliniecisko praksi reģionu
kultūrizglītības iestādēs, interešu centros un citās kultūras institūcijās;
- nodrošinot profesionālo vidi zinātniski pētnieciskā darba veikšanai studējošajiem, sekmējot
jauno zinātnieku, tai skaitā studentu iekļaušanos nacionālā mūzikas kultūras mantojuma
apzināšanā un pētniecībā, Zinātniskās pētniecības centram pilnveidot sadarbību ar mūzikas
skolotāju katedru, tādejādi nodrošinot saikni starp JVLMA īstenotajām studiju programmām un
zinātnisko darbību mūzikas pedagoģijas jomā;
- dažādojot studiju satura apguves metodes, nodrošināt mācību līdzekļu pieejamību, ieviest
studiju kursu apguves procesā e-studijas un plašāk izmantot citas elektroniskās tehnoloģijas.
Iekšējās kvalitātes vadības pilnveide
- pilnveidot izstrādāto JVLMA kvalitātes politiku un iesniegt Senātam apstiprināšanai;
- atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studiju programmu iekšējās kvalitātes
nodrošināšanas stratēģijai, katra akadēmiskā gada studiju virziena Izglītība attīstības plānu pārskatīt
un aktualizēt atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām;
- nodrošināt iekšējās kvalitātes sistēmas ieviešanu, veicinot labvēlīgus apstākļus studiju,
pētniecības un pedagoģiski radošās darbības līdzsvarotai attīstībai. JVLMA kvalitātes vadību
īstenot, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas balstīts uz personāla interešu izzināšanu
un ievērošanu, partnerattiecībām ar studējošajiem, izpratni par kvalitātes pilnveidošanu,
personāla izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās procesos;
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- nodrošinot atklātu un ticamu studiju programmu pašnovērtēšanu par katru akadēmisko gadu,
darbības novērtēšanā plašāk iesaistīt studējošos, absolventus un darba devēju pārstāvjus;
- izstrādāt iekšējās kvalitātes vadības audita pasākumu plānu katram akadēmiskajam gadam.
Akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide
JVLMA izmanto visas iespējas augstākās kvalifikācijas intelektuālā potenciāla piesaistei
starptautiski atpazīstamu speciālistu piesaistei galvenajos darbības virzienos. Īsā laikā,
izmantojot dažādu finansējuma avotu piesaisti, tostarp arī ES fondu līdzekļus, un rosinot īpašas
valsts atbalsta shēmas izveidi, tiek radītas programmas, lai veicinātu kvalificēta akadēmiskā
personāla reemigrāciju no ārzemēm un neakadēmiskām darbības jomām Latvijā, kā arī
piesaistītu augsti kvalificētu ārvalstu akadēmisko personālu.
Akadēmiskā personāla vēlēšanām izvirzāmi vienoti, īpašas pieejas kritēriji, no kuriem
nozīmīgākie ir starptautiskie panākumi mūzikas profesionālajā mākslinieciskajā un
pedagoģiskajā darbībā. Kvalifikācijas kritēriju ievērošanu akadēmiskā personāla (īpaši
profesoru un asociēto profesoru) ievēlēšanā kontrolē JVLMA pieaicināti neitrāli eksperti.
Optimālā JVLMA personāla struktūra izriet no JVLMA darbības uzdevumiem un var būt
atšķirīga pa specializācijām. Kopumā JVLMA misiju nodrošinošajā akadēmiskajā personālā
2015. gadā jābūt: vismaz 50% profesoru un asociēto profesoru, 30% docentu, ne vairāk kā 20%
lektoru un asistentu.
Uzdevumi, kas tieši saistīti ar akadēmiskā personāla konkurētspēju:
- izveidot reāli funkcionējošu akadēmiskā personāla aprites un akadēmiskā personāla atjaunošanas
un profesionālās pilnveides sistēmu, kas veicina kvalificētāko mācībspēku piesaisti, stimulējot
gados jaunu speciālistu ievēlēšanu akadēmiskajos amatos, turpināt veikt akadēmiskā personāla
darba pašnovērtēšanu, būtisku nozīmi piešķirot studējošo aptaujas rezultātiem;
- nodrošināt akadēmiskā personāla profesionālo pilnveidi vismaz 160 akadēmisko stundu apjomā
vienā ievēlēšanas periodā, ietverot profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko
mobilitāti, piedalīšanos konferencēs, semināros, meistarklasēs.
Valsts kultūras attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu speciālistu
sagatavošanas pilnveide
- turpināt sadarbību ar kultūrizglītības iestādēm, lai sekmētu:
* studējošo piesaisti, nodrošinot uzņemšanas konkurssituāciju,
* pedagoģiski metodiskās domas attīstību,
* satura apguves pēctecību,
* kultūrvides attīstību reģionos;
- pilnveidot sadarbību ar kultūras institūcijām, profesionālajām nevalstiskajām organizācijām un
absolventiem, lai šīs sadarbības rezultātā JVLMA piedāvātā izglītība būtu kvalitatīva,
ilgtspējīga, mūsdienīga un atbilstu darba tirgus prasībām;
- turpināt palielināt valsts budžeta vietu skaitu vispārējās izglītības mūzikas skolotāju
sagatavošanai, kuri prot un spēj strādāt arī ar amatieru koriem, pūtēju orķestriem, ansambliem,
kā arī profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju (īpaši stīgu instrumentu spēles,
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles skolotāju) sagatavošanai Latvijas attālāko
reģionu mūzikas skolām un mūzikas vidusskolām.
Starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana
- apmaiņas programmu ietvaros turpināt nodrošināt studiju, prakses un pētniecības darba
iespējas ārvalstu augstskolās (vidēji 7 līdz 11 studējošie akadēmiskajā gadā);
- sekmēt JVLMA mācībspēku profesionālās meistarības pilnveidi ārvalstu augstskolās (vidēji 3
līdz 5 docētāji akadēmiskajā gadā);
- sekmēt ārvalstu augstskolu mācībspēku piesaisti darbam JVLMA (vidēji 3 - 5 docētāji
akadēmiskajā gadā);
- sekmēt studējošo piesaisti no ārvalstīm (vidēji 6 studējošie akadēmiskajā gadā).
Finansējuma avoti un infrastruktūras nodrošinājums
1) materiālās bāzes pilnveide kvalitatīvai studiju programmu apguvei un profesijas ieguvei:
- nodrošināt telpu (īpaši metodiskā kabineta) aprīkojuma pilnveidi un modernizāciju;
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- nodrošināt studējošos ar mācību un patstāvīgā darba veikšanai nepieciešamo telpu pieejamību;
- nodrošināt visas auditorijas ar video/audio aprīkojumu, kurās plānotas grupu un lekciju
nodarbības;
- attīstīt informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību un metodisko materiālu izstrādē, kā arī
turpināt docētāju apmācību datortehnikas lietošanā un apmācību moderno informācijas tehnoloģiju
izmantošanai konkrētā studiju kursa apguvei;
- modernizēt bibliotēkas aprīkojumu, paplašināt fondus ar pedagoģijas nozares izziņas literatūru
un materiāliem;
- nodrošināt studiju procesu ar kvalitatīviem mūzikas instrumentiem;
2) daudzveidīgu finanšu avotu piesaistes un izmantošanas uzlabošana:
- nodrošināt valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem taupīgu un racionālu
izmantošanu;
- paplašināt finansējuma piesaistīšanu no starptautiskajiem avotiem;
- nodrošināt finansējuma piesaisti zinātniskajiem projektiem;
- palielināt pašu ieņēmumus no saimnieciskās darbības, nodrošinot profilam atbilstošu
saimnieciskās darbības mērķtiecīgumu un atklātumu.
1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un
izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju programmu
absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti
Atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011. grozījumiem, kas saistās ar 5.panta Augstskolu
uzdevumi kompetences paplašināšanu augstskolām, JVLMA vāc un analizē informāciju par
absolventu nodarbinātību. Ir izstrādāti sadarbības līgumi starp JVLMA un absolventiem, iekārtots
absolventu nodarbinātības reģistrs.
2012./2013.akadēmiskajā gadā studiju virziena Izglītība studiju programmas pabeidza 19
studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem pabeidza 12 studenti, visi ir profesionālās bakalaura
studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs absolventi, par studiju maksu pabeidza
7 studenti, no tiem - profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas
skolotājs 2 absolventi, bet profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs 5 absolventi.
Ņemot vērā absolventu un darba devēju sniegto informāciju par nodarbinātību, ir iegūti šādi
dati:
Vārds, uzvārds
Studiju programma/
Darba vieta
specializācija
Profesionālo mūzikas priekšmetu
Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidu
Liene Anševica
skolotājs/
Klavierspēles
skolotājs
Olaines Mūzikas un mākslas skola
Aija Linde
Profesionālo mūzikas priekšmetu
Juglas Mūzikas skola
Guna Pūce

Raimonds Felšs
Kristīne Stone
Ilona Haņina

Skolotājs/ Kontrabasa spēles skolotājs
Profesionālo mūzikas priekšmetu
skolotājs/ saksofona spēles skolotājs
Profesionālo mūzikas priekšmetu
skolotājs/ mežraga spēles skolotājs
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs

Alīna Lapinska

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs

Uldis Veigurs
Dzintra Šleija
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Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidu
Jelgavas Mūzikas vidusskola
Talsu Kristīgā pamatskola
Privātsākumskola "Varavīksne"
RTU sieviešu koris "Delta",
"Collegium Vocale Ventspils"
Rīgas 14.pirmsskolas izglītības
iestāde; Rīgas Skolēnu pils Bērnu
Kora studijas "Odziņas" mūzikas
skolotāja

Vārds, uzvārds

Studiju programma/
specializācija

Līga Logina

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs

Eva Mollere
Kaiva Mollere
Ilona Plūme
Daira Pugača

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs

Ieva Sproģe
Zane Tāluma
Justīne Voitkeviča
Nataļja Zamišļajeva

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs

Darba vieta
Andreja Pumpura 11. pamatskola,
Rīgas 169. pii
RPII "Blāzmiņa"; Rīgas skolēnu pils
RPII "'Blāzmiņa"
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
Zaķumuižas pamatskola, Mežciema
pamatskola, sieviešu koris "Ausma"
Baložu vidusskola
Jaunieši koris "Balsis"
Rīgas 84.vidusskola
Rīgas 6. vidusskola

Lai saņemtu patiesu un atklātu informāciju par absolventu sagatavošanas kvalitāti, studiju
virziena Izglītība īstenošanas pašnovērtēšanas procesā 2013.gada novembrī JVLMA organizēja
tikšanos ar vispārizglītojošo skolu vadītājiem – Rīgas 6.vidusskola, Rīgas 84.vidusskola, Rīgas
47.vidusskola, Talsu Kristīgā pamatskola, mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu vadītājiem –
Jūrmalas mūzikas vidusskola, Rīgas Jāzepa Mediņa 1.mūzikas skola, Mārupes mūzikas un mākslas
skola, Olaines mūzikas un mākslas skola, Klavieru skolotāju asociācijas un Mūzikas izglītības
iestāžu direktoru asociācijas pārstāvjiem.
Raksturojot mūsu absolventu zināšanas, prasmes un atbildību, absolventu iegūtās kompetences
konkrētajā specialitātē tika atzīmēts mūzikas izglītības skolotāju augsts profesionālisms, vēlme
savā darbībā būt inovatīviem, papildināt savu profesionālo meistarību, aktīvi iekļaujas radošajos
projektos.
1.5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
Veicot SVID analīzi tika izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas.
5.1.Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vieta Latvijas augstākajā izglītībā un zinātnē:
Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas
Stiprās puses
JVLMA vārds lielā daļā Latvijas sabiedrības
tiek asociēts ar kvalitatīvu izglītību, nozīmīgu
mākslinieciski radošu darbību un nopietnu
pētniecību.
JVLMA sniedz Latvijā visplašāko piedāvājumu
mūzikas, horeogrāfijas un mūzikas pedagoģijas
studiju un pētniecības jomu daudzveidības ziņā.
Studijas JVLMA ir saistītas ar mūziķu,
horeogrāfu un mūzikas pedagogu izglītošanu, kā
arī ar pētniecisko darbību.
JVLMA strādā Latvijas izcilākie mūzikas
skolotāji, mūziķi, mūzikas zinātnieki.
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Iespējas
JVLMA savā darbībā ir autonoma, ir tiesīga
patstāvīgi izlemt daudzus savas attīstības
jautājumus.
JVLMA ir tiesīga rīkoties ar īpašumiem
Satversmes noteikto uzdevumu izpildes labā.
JVLMA var izmantot dažādas sadarbības formas ar
sociālajiem partneriem un saviem absolventiem,
kuri pārstāv sociālo partneru intereses, nodrošinot
resursus attīstībai, pieprasījumu pēc speciālistiem
un lietišķiem pētījumiem.
JVLMA mācībspēki un pētnieki sadarbojas un
nereti sniedz lielu ieguldījumu citu kultūras un
izglītības institūciju darbā Latvijā un ārvalstīs.
JVLMA personāls piedalās daudzu valsts un
pašvaldību institūciju darbā.
JVLMA var sniegt mūzikas, horeogrāfijas un
mūzikas pedagoģijas izglītību par valsts budžeta
līdzekļiem lielam studentu skaitam, nodrošinot
studiju iespējas personām arī par studiju maksu.

Vājās puses
Valsts finansējums, kuru JVLMA gūst savas
darbības nodrošinājumam (rēķinot uz vienu
studējošo), ir nepietiekošs.
Materiāli tehniskā bāze ir nepietiekoša, bieži
vien aprīkojums ir nepiemērots un neatbilst
studiju programmu kvalitatīvai apguvei.
JVLMA
akadēmiskā
personāla
zemais
atalgojums nestimulē radošu vidi, akadēmiskā
personāla atjaunošanās ir lēna.
JVLMA akadēmiskā un pārvaldes darba
kvalitātes vadības sistēma tikai daļēji nodrošina
funkciju pietiekami efektīvu izpildi.

Draudi
Nepietiekama visu veidu resursu ieguldījuma
rezultātā samazināsies, tālāk novecos JVLMA
akadēmiskais un pētniecības potenciāls, kas izraisīs
arī studiju kvalitātes pazemināšanos.
Akadēmiskās vides un darba zemās samaksas dēļ
JVLMA zaudēs personālu, vispirms jau tos
personāla pārstāvjus, kuri var pretendēt uz labāku
nodrošinājumu
uzņēmējdarbības
vidē
vai
starptautiskajā akadēmiskajā apritē.

5.2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija Eiropas vienotā izglītības, pētniecības
un darba telpā:
Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas
Stiprās puses
JVLMA ir partneri un sadarbības līgumi visā
pasaulē.
JVLMA pasaulē ir pazīstama ar tās personāla
augstu māksliniecisko, radošo, akadēmisko un
zinātniski pētniecisko līmeni.
JVLMA potenciālu kopējā Eiropas izglītības
telpā apliecina JVLMA docētāju un studējošo
sasniegumi starptautiskajos projektos,
pieprasījums Eiropas valstu darba tirgū.
JVLMA trīspakāpju akadēmiskās izglītības
sistēma (bakalaurs, maģistrs, doktors) ir
salīdzināma ar ES valstu izglītības sistēmām.
Tiek izmantotas kredītpunktu pārneses iespējas,
vienotais diploma pielikums.
Piešķirtie grādi un kvalifikācijas tiek atzītas ES
valstīs.
Vājās puses
JVLMA studijas un pētniecības darbs ir
orientēts pārsvarā uz Latvijas tirgus
pieprasījumu.
Netiek motivētas atskaņotājmākslinieku un
radošo profesiju pārstāvju studijas doktorantūrā.
Latvijā nav iespējas iegūt profesionālā doktora
grādu mūzikā vai mūzikas pedagoģijā.
JVLMA ir nepietiekama akadēmiskā personāla
un pedagoģijas nozares studentu mobilitāte, ir
mazs ārzemju pastāvīgo studentu un
viesprofesoru skaits. JVLMA personālam nereti
nav pietiekamu svešvalodu zināšanu, lai aktīvi
darbotos starptautiskajā akadēmiskajā apritē.
Samērojot ar ES valstu vidējiem rādītājiem,
JVLMA akadēmiskā darba un īpaši pētniecības
finansējums ir nepietiekams.
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Iespējas
Iekļaušanās Eiropas vienotajā izglītības un
pētniecības telpā sekmē visa veida resursu, tai
skaitā arī pētnieku un studentu, piesaisti no ES un
visas pasaules. Sakarā ar vecuma ierobežojuma
atcelšanu ir labvēlīgi apstākļi latviski runājošo
pensionēto akadēmisko spēku reemigrācijai.
Iepriekšējos gados izveidojušies JVLMA
mācībspēku starptautiskie sakari ir pamats tālākai
sadarbībai un to sekmējošu finanšu resursu
piesaistei.
Laikā, kad ES kopējās izglītības telpā vērojams
pieaugošs finansējuma deficīts, JVLMA unikālā
pieredze, darbojoties daļēji valsts, daļēji izglītības
tirgus pieprasījuma regulētas augstskolas statusā,
var sekmēt papildu resursu piesaisti.
Draudi
Aizplūstot pētniekiem un mācībspēkiem,
nepiesaistot līdzekļus infrastruktūras attīstībai,
JVLMA nespēs nodrošināt Eiropas vienotās
izglītības telpai atbilstošu izglītību maģistra un
doktora studiju līmenī un zaudēs konkurētspēju.
Neveltot pienācīgu uzdevumu personāla, vadības
sistēmas un infrastruktūras pilnveidošanas
jautājumiem, JVLMA nebūs spējīga konkurēt ar
citām augstskolām vienotajā Eiropas akadēmiskajā
apritē ne studentu, ne personāla, ne pētījumu un
attīstības projektu piesaistē.
Nespējot īstenot savas attīstības redzējumu,
JVLMA nebūs spējīga konkurēt ar
starptautiskajiem izglītības tirgus aģentiem pašu
mājās.
Norobežojoties no Eiropas un pasaules
akadēmiskās aprites, nesamērojot savu devumu un
potenciālu ar starptautiskajiem kritērijiem, JVLMA
pārvērtīsies par pašpietiekamu, citur nepazīstamu
nomales augstskolu.

1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanai, 2012.gadā ir izstrādāta Kvalitātes rokasgrāmata.
JVLMA kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM).
Kvalitātes vadību nodrošina JVLMA rektors. Rektors apstiprina kvalitātes vadītāju, kurš ir
atbildīgs par kvalitātes īstenošanu. Kvalitātes vadītājs sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem
identificē un dokumentē procesus.
Lai nodrošinātu akadēmijas darbības kvalitāti, vadība ir veikusi virkni pasākumus, sekmējusi
akadēmijas kopīgas kvalitātes politikas izstrādi, kā arī būtiskāku atsevišķu procesu politikas un
mērķu izstrādi. Ir izstrādātas un atbilstoši apstiprinātas:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kvalitātes politika
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studiju programmu iekšējās kvalitātes
nodrošināšanas stratēģija, kurā ir formulēti gan politikas mērķi, gan kvalitātes nodrošināšanas
principi, gan iekšējās kvalitātes nodrošināšanas pasākumi un to apraksts.
Kvalitātes politikas mērķis ir JVLMA kļūt par vienu no nozīmīgākajām mūzikas augstskolām
Eiropā, nodrošinot studējošo un mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē,
pētniecībā un izglītojošajā darbībā.
Savas starptautiskās atpazīstamības un prestiža nostiprināšanai JVLMA īsteno atbilstošu kvalitātes
vadības sistēmu, kas atbilst starptautiski atzītiem mākslas un mūzikas pedagoģijas augstskolu
akreditācijas standartiem.
Īstenojamo studiju programmu aktualitātes nodrošināšana un nepārtraukta pilnveidošana notiek
ievērojot visu mūzikas un mūzikas pedagoģijas augstākajā izglītībā ieinteresēto pušu intereses,
sistemātiski izzinot un novērtējot šādus aspektus:
- topošo studējošo un absolventu vajadzības;
- esošo studējošo vēlmes un to apmierinātības līmeni;
- darba devēju prasības;
- kultūrvides attīstības tendences Latvijā un pasaulē;
- labas prakses piemērus augsti kvalificētu mūzikas un mūzikas pedagoģijas speciālistu
sagatavošanai.
Lai nodrošinātu kvalitātes politiku JVLMA:
- nodrošina studiju procesu ar augsti kvalificētiem Latvijas un ārvalstu docētājiem;
- pilnveido vadības sistēmas procesus, veicinot augstskolas personāla iesaistīšanos
studiju un administratīvo procesu nepārtrauktā pilnveidošanā;
- plāno un nodrošina studiju un augstskolas darbībai nepieciešamos finanšu, personāla un
materiālos resursus;
- veicina akadēmiskā un vispārējā personāla nepārtrauktu izglītošanos un profesionālās
meistarības pilnveidi;
- regulāri novērtē augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu;
- mērķtiecīgi sadarbojas ar studējošajiem, absolventiem, darba devējiem, izglītības iestādēm,
valsts un profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu mākslas un pedagoģijas
augstskolām un citām kultūras un izglītības institūcijām;
- sekmē studējošo un docētāju apmaiņas un sadarbības programmu īstenošanu ar ārvalstu
augstskolām;
- aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko kultūras un izglītības organizāciju darbā.
Kvalitātes vadības sistēma ietver kvalitātes nodrošināšanas nepieciešamo posmu īstenošanu:
- akadēmijas darbības plānošanu, aptverot kā akadēmisko, tā zinātnisko, administratīvo un
saimniecisko darbību;
- darbības plānu īstenošanu: lai sasniegtu vēlamos rezultātus, tiek izmantoti pieejamie resursi un
piesaistīti jauni, veidotas aizvien jaunas sadarbības formas ar citām akadēmiskajām institūcijām,
valsts pārvaldes iestādēm, privātām institūcijām un citiem sadarbības partneriem;
- iegūto rezultātu novērtējumu, kas pamatots uz pastāvīgas saiknes nodrošinājumu starp akadēmijas
vadību un konkrētu vēlamo rezultātu sasniegšanas procesā iesaistīto akadēmijas personālu;
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- vadoties no veiktā novērtējuma, tiek pieņemti lēmumi par nepieciešamajām izmaiņām akadēmijas
darbības procesā ar mērķi nodrošināt pastāvīgu kvalitāti, kas atbilstu augstām akadēmiskajām,
zinātniskajām un iestādes administratīvās un saimnieciskās vadības prasībām.
Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:
- studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus par
aizvadīto akadēmisko gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un Senāta
sēdēs,
- studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās katedras,
- absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze,
- studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un
pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām,
- ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai,
- studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to novēršanu
un programmas attīstības iespējas,
- akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju/nodarbību, meistarklašu/ pārbaudījumu apmeklējums, kas
ļauj izvērtēt darba stiprās un vājās puses;
- akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs;
- akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās;
- augsti kvalificētu vieslektoru un docētāju aicināšana studiju kursu docēšanai, meistarklašu
vadīšanai, tai skaitā no ārvalstu augstskolām.
Administratīvās un saimnieciskās darbības kvalitātes nodrošināšanas pamatā ir:
- kvalitatīva personāla vadība;
- papildus finanšu piesaiste akadēmijas saimnieciskajai darbībai un pārskatāms finanšu izlietojums
konkrētiem mērķiem, atbilstoši vēlamajiem rezultātiem;
- akadēmijas studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju īstenošanas saimniecisko
nodrošinājumu un atbilstību studiju kvalitātes prasībām;
- akadēmijas ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmijas saimniecisko darbību, sniedzot
nepieciešamu informācijas apkopojumu un saimnieciskās darbības izvērtējumu tālākai lēmumu
pieņemšanai.
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības kontroli veic JVLMA audita
komisija, kura strādā atbilstoši apstiprinātajai iekšējā audita veikšanas kārtībai un audita plānam.
1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais
nodrošinājums
Lai arī Mūzikas akadēmijai piešķirtais valsts finansējums ir ierobežots, tomēr, pateicoties
mērķtiecīgai citu finansējuma avotu piesaistei, JVLMA ir nodrošināta kvalitatīva visu studiju
programmu īstenošana, tai skaitā arī studiju virziena Izglītība īstenošana.
JVLMA ir šādi finansējuma avoti:
- dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;
- pašu ieņēmumi no studiju maksas;
- pašu ieņēmumi no telpu nomas;
- JVLMA atbalstītāji (ziedojumi, dāvinājumi).
- Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums.
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JVLMA ieņēmumi

Ieņēmumu veids
Dotācija-pamatbudžets
Pašu ieņēmumi
ERASMUS
Zinātniskā centra finansējums
Ziedojumi
ESF Doktorantūras atb. projekts
Šveices granti
KKF
Vītola konkursam
ERAF projekts

2012
FAKTS
1 676 472
206 397
193 846
984
14 895
17 204
1 740
14 899
13 300
115 633
2 255 370

2013
PLĀNS
1 654 819
205 350
110 000
984
35 000
8 782
1 500
15 000
5 000
0
2 036 435

2013. gada pamatbudžeta dotācija pret faktisko 2012.gadā ir saglabāta esošajā līmenī.
Papildus finansējums no valsts budžeta 2012.gadā:
 15 000 Ls neatliekamo remontdarbu veikšanai par ko izremontētas mācību klases.
 700 Ls J.Vītola 150. Gadu jubilejas bukleta izdošanai.
 5 953 Ls Ģeotehnisko darbu izpētei un ekspertīzes veikšanai, darbi tiks uzsākti
2013. gada vasarā.
Papildus finansējums 2013. gadā:

24 421 Ls jumta remontam, darbi pabeigti 2013. gada vasarā.
Projektu vadības darbība
2012./2013 .akadēmiskajā gadā JVLMA:

o

o
o

o
o

o

Pilnībā noslēgti un gala atskaites saskaņotas:
ERAF „JVLMA telpu, bibliotēkas un aprīkojuma modernizēšana studiju programmu
uzlabošanai un studiju pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem
traucējumiem”,
ESF projekts: atbalsts maģistru studiju programmu īstenošanai, paredzot ikmēneša
mērķstipendijas atbalstītajiem JVLMA maģistrantiem,
4 Šveices atbalsta programmas projekti viesprofesoru piesaistei (Felix Renggli,
Francois Benda, Severin Denis, Olivier Darbellay) no Šveices augstākās izglītības
iestādēm.
Īsteno 2 projektus:
ESF projekts: atbalsts doktorantūras studiju programmu īstenošanai, paredzot
ikmēneša mērķstipendijas 2 atbalstītajiem JVLMA doktorantiem,
Līdzdarbojas 1 projektā kā partneris: Zinātniski pētnieciskais centrs kā partneris ir
iesaistīts Izglītības un zinātnes ministrijas ERAF projektā „Vienota nacionālas
nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”
Gatavo jaunus projekta pieteikumus:
Ir sagatavoti 4 projekta pieteikumi Šveices finanšu instrumentam Šveices profesoru un
viesprofesoru piesaistei 2013./14.akadēmiskajā gadā.
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JVLMA bibliotēkas darba nozīmīgākie fakti
Bibliotēkas mērķis 2012./2013. studiju gadā bija informācijas pieejamības uzlabošana
un bibliotekāro pakalpojumu popularizēšana un attīstīšana.
Sekojot mūsdienu tendencēm un sociālo tīklu straujajai attīstībai, bibliotēka izveidoja
kontu Facebook un Twitter vietnē, lai aktīvi ziņotu par notikumiem bibliotēkā,
jaunieguvumiem un citām aktualitātēm. Ir redzams, ka studenti ir ievērojuši šīs
novitātes un seko līdzi jaunumiem.
Šajā studiju gadā bibliotēkas apmeklētājiem bija pieejamas 3 abonētās datubāzes –
Grove Music, EBSCOhost un Letonika, kā arī SCOPUS un Science Direct datubāzes,
kuras Latvijas augstskolas saņēma Akadēmiskā tīkla ietvaros. Lai nodrošinātu
maksimālu datubāzes izmantošanu, studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem tiek
piedāvāta attālinātā pieeja EBSCOhost datubāzei. Šogad tika rīkotas arī datubāzes
apmācības, kuras vadīja EBSCOhost pārstāve.
Bibliotēkas krājums 2012./2013. studiju gadā ir pieaudzis par 7058 vienībām, tās
krājums ir papildinājies gan ar jauniem iepirktajiem materiāliem, gan ar
dāvinājumiem. Nozīmīgākie dāvinājumi šajā gadā ir saņemti no Jura Karlsona,
Riharda Dubras, Jura Kļaviņa.
Īpaša uzmanība tika pievērsta arī Latviešu mūzikas arhīva papildināšanai. Pateicoties
veiksmīgai sadarbībai ar komponistu Rihardu Dubru un komponista Roberta Liedes
ģimeni, bibliotēkas krājumā šobrīd ir pieejami apmēram 95% no viņu komponētajiem
darbiem.
Tika izveidota arī jauna nošu digitālā kolekcija. Interese no studentu un docētāju puses
ir liela, tāpēc redzam perspektīvu šīs kolekcijas paplašināšanai.
Šajā studiju gadā bibliotēka turpina sniegt atbalstu Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas
vidusskolai, kā arī Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai, ļaujot gan skolotājiem, gan
skolēniem lietot bibliotēkas krājumu, kā arī bibliotēka turpina abpusēju sadarbību ar
lielākajiem Latvijas koriem un orķestriem.
Lai nodrošinātu bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitāti, darbinieki apmeklē
izglītojošus seminārus, kur smeļas jaunas idejas un veido kontaktus, kas ļauj bibliotēkai
savā attīstībā virzīties uz priekšu un kļūt vēl pieejamākai tās apmeklētājiem.
JVLMA IT daļas darbība
būtiskākās norises ir:
I - Lietotāju atbalsts, datora tīkla, sistēmas un tehnikas uzturēšana
II –jauno projektu izstrāde un ieviešana
III – IT daļas pārziņā nonākušas jaunas tehnikas vienības:
Stacionārie datori (komplekti – monitors, sistēmbloks, ievadierīces) – 15 gab.
drukas iekārtas – 1 gab.
Bezvadu maršrutētāji – 3 gab.
Multimediju projektori un ekrāni – 1 gab. (231. Auditorija, nomainīts š.g. aprīlī)
Auditoriju audio vizuālās prezentācijas tehnika - 6 dažādi komplekti
Citas aktivitātes
Sadarbībā ar KM izveidoti 2 virtuālie serveri, kas darbojas kā Windows Deployment Service un
Testa serveri. Pārnestas Active directory un Domēna kontrolieris uz jauno serveri
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1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros
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, Akadēmisko Programmu
Aģentūras 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 Mūžizglītības programmas
ERASMUS ietvaros, kas piedāvā unikālu iespēju pavadīt mācību periodu no 3 mēnešiem līdz
mācību gadam partneru augstskolās, kā arī NORDPLUS ietvaros. JVLMA ir noslēgusi
divpusējos līgumus jau ar apm. 100 Eiropas mūzikas augstskolām.
2012/2013.akadēmiskajā gadā partneru augstskolās mācījās 44 mūsu studenti, pie mums – 8.
JVLMA docētāju MEISTARKLASES (22) partneru augstskolās :
Juris Kalnciems & Toms Ostrovskis Guildhall Londona
Edgars Saksons
Lēvenē
Juris Žvikovs
Triestē
Jānis Puriņš
Udine
Eva Bindere
Milānā
Lidija Greidāne
Vroclavā
Sergejs Osokins
Kopenhāgenā
Kaspars Kurdeko
Viļņā un Komo
Romans Vanags
Orhusā
Gunta Sproģe
Kiprā
Jānis Maļeckis
Milānā un Kiprā
Rolands Kronlaks
Zalcburgā
Artis Sīmanis, Arvīds Kazlausks,
Ainars Šablovskis, Gints Pabērzs
Bergenā
Jānis Kudiņš, Gundega Šmite & Jūlija Jonāne
Viļņā
Māra Vanaga
Viļņā un Lincā
Pie mums notika vairāk, nekā 55 meistarklases un lekcijas:
KLAVIERES
Jurģis Karnavičius & Petras Geniušas (Viļņa), Hugh Tinney
(Dublina), Angelika Nebel (Diseldorfa), Vanessa Wagner (Francija),
Michael O`Rourke (Īrija)
ĒRĢELES
Wolfgang Zerer (Hamburga)
AKORDEONS
Gertie Bruin (ArtEZ), Ricardas Sviackevičius (Viļņa)
STĪGAS
Romans Nodels (vijole, Manheima), Jacqueline Ross (vijole,
Guildhall), Jeroen Reuling (čells, Zwolle), Deniss Severins (čells,
Ženēva), Johannes Meissl (stīgu kvartets, Vīne), Willy Postma (arfa,
Oslo), Aleksandrs Šilo (kontrabass, Pēterburga)
KAMERANSAMBLIS
Marija Nosovska (Varšava), Dalia Balsyte un Julius
Andrejevas (Viļņa)
INTERPRETĀCIJAS KURSS
Phillip Moll (Leipciga)
SENĀ MŪZIKA
Elina Mustonen (Helsinki), Leila Schayegh (Bāzele),
Susanne Scholz un Zita Mikijanska (Leipciga),
Frank Wörner Štutgarte), Mayumi Kamata (Stokholma)
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PŪŠAMINSTRUMENTI
Saksofons
Dariusz Samol (Ščecina), Jonataan Rautiola (Tampere), Olavi
Kasemaa (Tallina) , Niels Bijl (ArtEZ), Klaus Gesing (Trieste)
Flauta
William Bennet (Londona), Felix Renggli (Bāzele), Barbara
Gisler-Haase (Vīne)
Oboja
Louise Pellerin (Cīrihe)
Klarnete
Paul Roe (Dublina), Reiner Wehle (Lībeka), Francois Benda
(Bāzele)
Fagots
Annika Amundsen (Malme), ), Christian Kunert & Rainer
Leisewitz (Hamburga)
Mežrags
Szabolcz Zempleni (Trosingena), Olivier Darbellay (Lucerna),
Frank Lloyd (Essene)
Eifonijs
Stephen Mead (Mančestra)
Tuba
Joost Smeets (ArtEZ)
DIRIĢĒŠANA

Zsolt Nagy (Ungārija), Lutz Köhler )Berlīne), Timothy
Reynish (Mančestra) , Simone Fermani (Milāna), Stojan Kuret
(Trieste), Massimo Grespan (Udine)

DZIEDĀŠANA

Asta Krikščunaite (Viļņa), Annika Ollinkari (Helsinki) , Simone
Fermani (Milāna), Axel Everaert (Māstrihta), Vesta Grabštaite
(Viļņa), Helge Dorsch (Diseldorfa), Tamara Novičenko
(Pēterburga), Marek Rzepka (Krakova), Elisabeth Sasso-Fruth
(Leipciga, vokālā fonētika)

KOMPOZĪCIJA

Bill Brunson (Stokholma), Antons Safronovs (Berlīne),
Lamberto Coccioli (Birmingema)

MUZIKOLOĢIJA

Lietuvas Mūzikas akadēmijas docētāju lekciju cikls

DŽEZA KLASE

Fiete Felsch (saksofons, Hamburga), Carlo Morena (džeza
klavieres, Komo), Klaus Gesing (sax, Trieste), Daniels Kramers
(klavieres, Maskava), Boriss Gammers (sax, Jeruzaleme)
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1.9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju
veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo
kvalifikāciju, atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas stratēģijai
Studiju
programma/izglītības
programmas kods

Apjoms
LV/ECTS
kredītpunktos

Studiju
veids

Iegūstamais
grāds

Iegūstamā profesionālā
kvalifikācija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
160/240
Pilna
Profesionālais
Mūzikas skolotājs
Vispārējās izglītības
laika
bakalaura grāds
mūzikas skolotājs
(42141)
mūzikas pedagoģijā
160/240
Pilna
Instrumenta spēles
Profesionālo mūzikas
(atbilstošās
laika
Profesionālais
priekšmetu skolotājs
specializācijas)
(42212 )
bakalaura grāds
mūzikas pedagoģijā skolotājs (piem.:

klavierspēles skolotājs,
vijoļspēles skolotājs,
klarnetes spēles
skolotājs u.t.t.) vai

mūzikas teorētisko
priekšmetu skolotājs,
5. profesionālās
kvalifikācijas līmenis
Studiju programmas atbilst Augstskolu likuma 55., 56., 57., 58., 59. pantā noteiktajām
prasībām, Ministru kabineta noteikumiem Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju,
Kultūrpolitikas plānošanas dokumentiem (skatīt Kultūras ministrijas mājas lapā:
www.km.gov.lv) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas attīstības stratēģijai 2008. –
2015. (skatīt JVLMA mājas lapā: www.jvlma.lv)
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1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot
tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no
akadēmiskā personāla īsteno.
Akadēmiskā personāla uzskaitījums
Vārds,
uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
amats

Katedra, kurā īsteno
katedras
kompetencē
nodotos studiju
kursus

Studiju programma

Muzikoloģijas
katedra,
etnomuzikoloģijas
klase

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programma
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

Mārtiņš
Boiko

Muzikologs,
Dr.philol.

prof.

Anda
Beitāne

Muzikologs,
Dr.art.

prof.

Lolita
Fūrmane

Muzikologs,
Dr.art.

prof.

Muzikoloģijas
katedra

Ilma
Grauzdiņa

Muzikologs,
Dr.art.

prof.

Muzikoloģijas
katedra

Juris
Kalnciems

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

prof.

Muzikoloģijas
katedra,
etnomuzikoloģijas
klase

Klavieru katedra
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Studiju
programmas
daļa

Obligātie
studiju kursi
un ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Obligātie
studiju kursi
un ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Obligātie
studiju kursi

Obligātie
studiju kursi

Obligātie
studiju kursi

Vārds,
uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
amats

Katedra, kurā
īsteno katedras
kompetencē
nodotos studiju
kursus
Kompozīcijas
katedra

Komponists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

prof.

Georgs
Pelēcis

Muzikologs,
Dr.art.

prof.

Muzikoloģijas
katedra

Artis
Sīmanis

Saksofonists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

prof.

Pūšaminstrumentu
katedra

Imants
Sneibis

Flautists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

prof.

Pūšaminstrumentu
katedra

Gunta
Sproģe

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

prof.

Kameransambļa
un
klavierpavadījuma
katedra

Normunds
Vīksne

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

prof.

Selga Mence

Vispārējā klavieru
katedra
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Studiju
programma

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs

Studiju
programmas
daļa

Ierobežotās
izvēles un
brīvās izvēles
studiju kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi
Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi ,
brīvās izvēles
studiju kursi

Vārds,
uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
amats

Katedra, kurā
īsteno katedras
kompetencē
nodotos studiju
kursus
Klavieru katedra

Ventis
Zilberts

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

prof.

Inese Bite

Muzikologs,
Dr.art.

asoc.prof.

Aira Birziņa

Diriģents,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asoc.prof.

Kora diriģēšanas
katedra

Vita
Kalnciema

Ērģelnieks,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asoc.prof.

Klavieru katedras
Ērģeļu klase

Sigvards
Kļava

Diriģents,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asoc.prof.

Kora diriģēšanas
katedra

Māris Kupčs

Diriģents,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asoc.prof.

Muzikoloģijas
katedra

Senās mūzikas
katedra, Mūzikas
tehnoloģiju
katedra
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Studiju
programma

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

Studiju
programmas
daļa

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Obligātie
studiju kursi

Brīvās izvēles
studiju kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Brīvās izvēles
studiju kursi

Vārds,
uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
amats

Katedra, kurā
īsteno katedras
kompetencē
nodotos studiju
kursus
Vispārējā klavieru
katedra

Jānis
Matulis

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asoc.prof.

Arvīds
Platpers

Mūzikas
skolotājs/diriģents,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asoc.prof.

Guntars
Prānis

Diriģents,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asoc.prof.

Jānis Puriņš

Trompetists/orķest
ra diriģents,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asoc.prof.

Maija Sīpola

Pianists, Dr.art.

asoc.prof.

Vispārējā klavieru
katedra

Arigo Štrāls

Altists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asoc.prof.

Stīgu instrumentu
katedra

Kora diriģēšanas
katedra, mūzikas
skolotāju katedra

Senās mūzikas
katedra, ērģeļu
klase

Orķestra
diriģēšanas
katedra
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Studiju
programma

Studiju
programmas
daļa

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

Obligātie
studiju kursi,
brīvās izvēles
studiju kursi

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs

Obligātie
studiju kursi
Ierobežotās
izvēles studiju
kursi
Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kurs, brīvās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Vārds,
uzvārds

Romans
Vanags

Andris
Vecumnieks

Kvalifikācija

Mūzikas
skolotājs/diriģents,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā
Komponists/diriģe
nts, profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

Akadēmiskais
amats

Katedra, kurā īsteno
katedras
kompetencē
nodotos studiju
kursus

Studiju programma

asoc.prof.

Kora diriģēšanas
katedra

Prof. bak. stud.
progr. Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs

asoc.prof.

Kompozīcijas
katedra, orķestra
diriģēšanas
katedra,
muzikoloģijas
katedra

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

Ligita
Zemberga

Čellists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asoc.prof.

Stīgu instrumentu
katedra

Jānis
Retenais

Tubists/eifonists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asoc.prof.

Pūšaminstrumentu
katedra

Ināra
Brīnuma

Altists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

docents

Stīgu instrumentu
katedra

Andžella
Goba

Vokāliste,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

docente

Vokālā katedra

Teiksma
Jansone

Koklētājs,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

Viesdoc.

Stīgu instrumentu
katedras kokles
klase
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Studiju
programmas
daļa

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi
Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi
Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Vārds,
uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
amats

Katedra, kurā īsteno
katedras kompetencē
nodotos studiju
kursus

Studiju programma

Studiju
programmas
daļa

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Baiba
Jaunslaviete

Muzikologs, Dr.art.

docente

Muzikoloģijas
katedra

Jānis Kudiņš

Muzikologs, Dr.art.

docents

Muzikoloģijas
katedra

Rolands
Kronlaks

Komponists,
profesionālais maģistra
grāds mūzikā

docente

Janīna
Martinsone

Horeogrāfs,

docente

Horeogrāfijas
katedra

docente

Pūšaminstrumentu
katedra

Ilona Meija

Kompozīcijas
katedra, Mūzikas
tehnoloģiju katedra

profesionālais maģistra
grāds horeogrāfijā

Flautists,
profesionālais maģistra
grāds mūzikā
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Obligātie
studiju kursi
Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Vārds,
uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
amats

Akordeonists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

docents

Edgars
Saksons

Sitaminstrumentālist
s, profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

Docents

Atis Stepiņš

Pianists/ērģelnieks,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

Docents

Flautists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

docente

Koklētājs,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

docente

Jurijs Rižovs

Ilze Urbāne

Māra
Vanaga

Katedra, kurā
īsteno katedras
kompetencē
nodotos studiju
kursus
Klavieru katedras
akordeona klase

Pūšaminstrumentu
katedras sitaminstrumentu klase

Vispārējā klavieru
katedra, klavieru
katedras ērģeļu
klase

Pūšaminstrumentu
katedra

Stīgu instrumentu
katedras kokles
klase
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Studiju
programma

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

Studiju
programmas
daļa

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Vārds,
uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
amats

Viesturs
Vārdaunis

Mežradznieks,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

Docents

Indriķis
Veitners

Klarnetists/
saksofonists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

Docents

Juris
Žvikovs

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

docents

Ilze Arne

Komponists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektore

Mūzikas skolotājs,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

Lektore

Jeļena
Bugajenko

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektore

Ilze Dzērve

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Liene Batņa

Katedra, kurā īsteno
katedras kompetencē
nodotos studiju
kursus

Studiju programma

Pūšaminstrumentu
katedra

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs

Džeza mūzikas
katedra

Klavieru katedra

Mūzikas skolotāju
katedra,
koncertmeistaru
katedra

Mūzikas skolotāju
katedra
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Koncertmeistaru
katedra

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs

Koncertmeistaru
katedra

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

Studiju
programmas
daļa
Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Brīvās izvēles
studiju kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Vārds,
uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
amats

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Andreja
Jevsjukovs

Mūzikas
skolotājs/ģitārists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikas pedagoģijā

lektors

Jūlija
Jonāne

Muzikologs, Dr.art.

lektors

Arvīds
Kazlausks

Saksofonists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Baiba
Kurpniece

Muzikologs,
humanitāro zinātņu
maģistra grāds
mākslā

lektors

Mārtiņš
Klišāns

Diriģents,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Ida
Losberga

Svešvalodu
skolotājs,

lektore

Ieva Dzērve

Katedra, kurā īsteno
katedras
kompetencē
nodotos studiju
kursus

Studiju programma

Koncertmeistaru
katedra

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs

Džeza mūzikas
katedra

Muzikoloģijas
katedra

Pūšaminstrumentu
katedra

Muzikoloģijas
katedra

Kora diriģēšanas
katedra

Vispārizglītojošo
studiju kursu
katedras
svešvalodu klase

Izglītības zinātņu
maģistra grāds
pedagoģijā
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Studiju
programmas
daļa

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi
Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi
Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi, brīvās
izvēles studiju
kursi
Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Vārds, uzvārds

Dace Medne

Kvalifikācija

Psihologs, Dr.ped.

Akadēmiskais
amats

lektore

Katedra, kurā īsteno
katedras
kompetencē
nodotos studiju
kursus

Studiju programma

Studiju
programmas
daļa

Mūzikas skolotāju
katedra

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Veneta
Miķelsone

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektore

Koncertmeistaru
katedra

Ilze Nakase

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektore

Koncertmeistaru
katedra

Irēna
Nelsone

Diriģents/Mūzikas
skolotājs,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektore

Mūzikas skolotāju
katedra

Toms
Ostrovskis

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Klavieru katedra

Inguna
Puriņa

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Koncertmeistaru
katedra, vispārējā
klavieru katedra

Andis
Pētersons

Vokālists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Ilze Rubiķe

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Kora diriģēšanas
katedras
dziedāšanas klase

Koncertmeistaru
katedra
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Obligātie
studiju kursi

Obligātie
studiju kursi
un ierobežotās
izvēles studiju
kursi
Obligātie
studiju kursi
un ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Obligātie
studiju kursi

Obligātie
studiju kursi
un ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Obligātie
studiju kursi

Obligātie
studiju kursi

Obligātie
studiju kursi

Vārds, uzvārds

Ieva
Rozenbaha

Kvalifikācija

Muzikologs,
humanitāro zinātņu
maģistra grāds
mākslā

Akadēmiskais
amats

Katedra, kurā īsteno
katedras
kompetencē
nodotos studiju
kursus

Studiju programma

Studiju
programmas
daļa

Muzikoloģijas
katedra

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs

Ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas

Obligātie
studiju kursi
un ierobežotās
izvēles studiju
kursi
Obligātie
studiju kursi

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs,
Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs

Obligātie
studiju kursi
un ierobežotās
izvēles studiju
kursi

lektore

Flautists/blokflautist
s, profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektore

Zoja
Sļivkina

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Koncertmeistaru
katedra

Ramona
Umblija

Mākslas vēsturniece,
humanitāro zinātņu
maģistra grāds
mākslā
Pianists, ērģelnieks,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektore

Vispārizglītojošo
studiju kursu
katedra

lektors

Vispārējā klavieru
katedra

Ilze Vilde

Mūzikas skolotājs,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikas pedagoģijā

lektore

Mūzikas skolotāju
katedra

Dzīntra
Vīcupe

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Koncertmeistaru
katedra

Antra Vīksne

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Koncertmeistaru
katedra

Kristīne
Stumbure

Solvita
Vanaga

Senās mūzikas
katedra
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Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs

Obligātie
studiju kursi

Obligātie
studiju kursi

Obligātie
studiju kursi,
prakse
Ierobežotās
izvēles studiju
kursi
Obligātie
studiju kursi

Obligātie
studiju kursi
un ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Vārds,
uzvārds

Kvalifikācija

Akadēmiskais
amats

Katedra, kurā
īsteno katedras
kompetencē
nodotos studiju
kursus
Koncertmeistaru
katedra

Natālija
Zandmane

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektors

Terēze
ZīberteIjaba

Vijolnieks,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

lektore

Stīgu instrumentu
katedra

Veronika
Rinkule

Pianists,
profesionālais
maģistra grāds
mūzikā

asistente

Koncertmeistaru
katedra
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Studiju programma

Studiju
programmas
daļa

Prof. bak. stud. progr.
koncertmeistares
pienākumi

Obligātie
studiju kursi
un ierobežotās
izvēles studiju
kursi

Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs
Profesionālās
bakalaura studiju
programmas
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs

Obligātie
studiju kursi
Ierobežotās
izvēles
studiju kursi

Obligātie
studiju kursi
Ierobežotās
izvēles
studiju kursi

1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pedagoģiskā,
mākslinieciski radošā un pētnieciskā darbība, tās ietekme uz studiju darbu, studējošo
iesaistīšana mākslinieciskajos un pētniecības projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu
institūciju finansētajos projektos atskaites periodā
Akadēmiskā personāla pedagoģiskā un mākslinieciski radošā darbība noris atbilstoši docētāju
darba plāniem, kurus katram akadēmiskajam gadam pieņem katedras sēdē un apstiprina JVLMA
zinātniskā un radošā darba prorektors. Pētnieciskā darbība noris atbilstoši JVLMA Zinātniskajā
padomē apstiprinātajiem zinātniski pētnieciskā darba virzieniem.
Zinātniskā pētniecība ir viens no JVLMA darbības pamatvirzieniem, priekšplānā izvirzot
mūzikas dažādo izpausmju detalizētu izpēti teorētiskā, vēsturiskā un sociālās nozīmības uztveres
kontekstos. Sekmīga pētniecības procesa nodrošināšanai JVLMA darbojas Zinātniskās pētniecības
centrs, akadēmijas Zinātniskā padome, Doktorantūras padome, Promocijas padome un
Muzikoloģijas katedra. Dažādu pētījumu rezultāti tiek apkopoti zinātniskos semināros un
konferencēs, publicēti dažādos izdevumos, kuru vidū viens no nozīmīgākajiem ir periodiskais
izdevums Mūzikas akadēmijas raksti. Šī izdevuma mērķis ir iesaistīt zinātnisko pētījumu veikšanā
gan pieredzējušus akadēmijas docētājus un pētniekus, gan topošos zinātniekus no bakalaura,
maģistra un doktora studiju programmām.
Atbildīgā amatpersona par akadēmijas zinātniskās pētniecības darba stratēģiju, izvirzīto
mērķu īstenošanu un sasniegto rezultātu kvalitāti ir zinātniskā un radošā darba prorektors, kurš vada
Zinātnisko padomi un Doktorantūras padomi, doktora studiju programmu, un kura tiešā vadībā
strādā Zinātniskās pētniecības centra vadītājs. Kopš 2008. gada prorektora amata pienākumus pilda
Dr. art. Anda Beitāne.
JVLMA pētniecības mērķi ir sekojoši:
1) pētījumi (materiāli) topošajai Latvijas mūzikas vēsturei;
2) etnomuzikoloģijas pētījumi saistībā ar Latvijas tradicionālo mūziku (latviešu un Latvijā
dzīvojošu cittautu kopienu tradicionālā mūzika);
3) jaunas metodoloģijas izstrāde, analīze, problemātika, aktuālu metožu aprobācija muzikoloģijā,
Eiropas klasiskā mantojuma analīze;
4) muzikoloģiskie starpnozaru pētījumi.
Visos pētījumu virzienos veikto darbu mērķis ir:
- uz zinātnisko pētījumu rezultātiem balstītu priekšlikumu sagatavošana politikas un
programmatisko dokumentu pamatnostādnēm;
- sabiedrības informēšana par jaunākajām zinātniskajām atziņām un pētījumu rezultātiem;
- zinātnisko pētījumu transformēšanas iespēja jaunu mācību materiālu izstrādē visu mūzikas
izglītības līmeņu vajadzībām.
Īstenojot pētniecības darbu formulētos mērķus, JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs (saīsin.
ZPC) izstrādā zinātniskās izpētes projektus ar īstenošanas pierodu no 3 līdz 5 gadiem. Galvenais
zinātniskās izpētes projektu uzdevums ir izstrādāt materiālus, kas aktīvi tiek reprezentēti dažāda
formāta publikācijās, starptautiskajās datubāzēs un sasniegumu apmaiņas formātos (starptautiskās
konferencēs, semināros u.c.). Tiek nodrošināta JVLMA ZPC pamata izdevuma – periodiskā
zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas akadēmijas raksti izdošana (vidēji 2 izdevumi gada laikā),
iesaistot tā izveidē gan Latvijas, gan ārzemju speciālistus un cenšoties maksimāli iepazīstināt ar tajā
atspoguļotajiem pētījumiem starptautisko interesentu auditoriju. Dažādu virzienu projektu izstrādē
JVLMA ZPC sadarbojas ar citām zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārzemēs, līdztekus bāzes
finansējumam piesaistot finansējumu no valsts grantu projektiem, Eiropas Savienības
struktūrfondiem un citiem avotiem.
2012. gadā JVLMA ZPC ir īstenojis zinātniskās pētniecības projektu Dažādu laikmetu mūzika
kritiķu, muzikologu un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes
paradigmu meklējumi. Projekta mērķis – pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam
Mūzikas akadēmijas raksti devītā laidiena izstrādāto pētījumu materiālu izstrādei un publicēšanai,
kā arī citu zinātnisko publikāciju izstrādei, piesaistot akadēmisko personālu, studējošos un
pētniekus no citām zinātniskajām institūcijām. Projekta īstenošanā tika izdotas 8 zinātniskās
publikācijas.
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Docētāju individuālā iesaiste zinātniskajos/organizatoriskajos un mākslinieciskajos projektos:
Profesores Dr. art. Lolitas Fūrmanes dalība starptautiskajā zinātnieku grupā Leipcigas
Universitātes (Vācija) zinātniskajā projektā Musica migrants III (2010-2012), kas nodarbojas ar
Vidus- un Austrumeiropas mūzikas izpēti (Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittelund Osteuropa).
Docentes Dr. art. Baibas Jaunslavietes dalība starptautiskajā (Ziemeļvalstu) pētniecības
projektā Nordic Music Theory Network (www.normuth.org).
Docenta Dr. art. Jāņa Kudiņa dalība Daugavpils Universitātes ESF Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības (Lat-Lit) programmas 2007.-2013.gadam starptautiskajā projektā The Promulgation of
Latvian-Lithuanian Chamber Musical Culture by Cross-border Youth Events (PRELUDIA) / Izpētes
materiālu izstrāde par tēmu The history of Latvian chamber music (from the last third of the
nineteenth century till the middle of the twentieth century) un to prezentēšana, kā arī dalība
starptautiskā projekta Sociocultural crossings and borders: musical microhistories starptautiskā
pētnieku grupas sekcijā Baltic memories and historiographies. Projekta galvenais īstenotājs Lietuvas
Mūzikas un Teātra akadēmija ar Lietuvas Zinātnes padomes un Starptautiskās muzikologu biedrības
International musicological society atbalstu. Projekta īstenošanas laiks 2012.-2013. gads ar
noslēgumā plānotu starptautisku zinātnisko simpoziju Viļņā, 2013. gada 4.-7. septembrī un
zinātnisko publikāciju izdošanu.
Jānis Kudiņš ir JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas
kolēģijas loceklis, JVLMA Zinātniskās padomes un Doktorantūras padomes loceklis, JVLMA
Promocijas padomes loceklis, Latvijas Zinātnes padomes eksperts Mākslas zinātnes apakšnozarē
Muzikoloģija.
Jānis Kudiņš piedalījās radošā projekta Radošo spēļu mūzikas vidusskolu audzēkņiem
organizēšanā (sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, JVLMA prof. Ilmu Grauzdiņu un prof.
Selgu Menci) 2012. gada 29. novembrī JVLMA, sadarbībā ar prof. Ilmu Grauzdiņu organizēja
kvalifikācijas celšanas semināru mūzikas vidusskolu teorētisko priekšmetu pedagogiem, pildīja
Valsts eksāmenu kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja pienākumus Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas
vidusskolā, 2013. gada maijs – jūnijs, piedalījās Rīgas vispārizglītojošo vidusskolu zinātnieki
pētniecisko darbu konkursa mūzikas apakšnozares ekspertu komisijā 2013. gada martā (organizētājs
Rīgas Domes Izglītības pārvalde).
Profesores Dr.art. A.Beitānes dalība projektos: bija Dziesmu un deju svētku padomes locekle;
Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle; Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes
priekšsēdētāja; Latvijas Zinātnes padomes eksperte mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija;
ICTM (International council for traditional music) daudzbalsīgās mūzikas un Vēsturisko avotu
studiju grupu locekle; Starptautiskās balāžu komisijas (International Ballad Comission/
Kommission fur Volksdichtung) locekle; Rēzeknes Augstskolas Zinātnisko rakstu krājuma
redkolēģijas locekle; JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti
redakcijas kolēģijas locekle; JVLMA Doktorantūras padomes priekšsēdētāja; JVLMA Promocijas
padomes locekle; JVLMA Zinātniskās padomes priekšsēdētāja.
Profesora, Dr. philol. Mārtiņa Boiko aktivitātes: JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma
Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas loceklis; LZP eksperts mākslas zinātnes
apakšnozarē Muzikoloģija; JVLMA Promocijas padomes priekšsēdētājs; JVLMA Doktorantūras
padomes loceklis; JVLMA Zinātniskās padomes loceklis.
Profesores Dr.art. I.Grauzdiņas aktivitātes:
Lasīja lekcijas ESF projektā Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība: programmas Mūzikas
skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana.
2012./2013.m.g. – lekcijas vispārizglītojošo skolu mūzikas skolotājiem Rīgā, Liepājā, Kuldīgā,
Tukumā, Jēkabpilī, Dobelē u.c.. (VISC Apliecinājums, 2013. gada 13. augustā). Līdzdalība šī
projekta īstenošanas rezultātu izvērtēšanas semināros (2012.gada augusts; 2013. gada augusts),
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piedalījās ESF projektā Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība. Apakšaktivitāte:
Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana. Lekcija Harmoniski
funkcionālās dzirdes attīstība un pavadījumu spēle instrumentspēles pedagogiem (2012.g. augustā
Cēsīs, Jelgavā, Rīgā). Šajā pat projektā: līdzdalība organizācijā un lekcijas mūzikas teorētisko
priekšmetu skolotāju kursos Rīgā 2012.g. 4.-24.oktobrī [Ieskats dzirdes diktātu daudzveidībā;
Darbs ar topošajiem mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotājiem; Vokālo formu
terminoloģija], piedalījās šī projekta īstenošanas rezultātu izvērtēšana (2012.gada oktobris).
Ilma Grauzdiņa bija vairāku promocijas darbu recenzente: recenzēja Sandras Vītolas
promocijas darbu Interpretācijas prasmes deju skolotājiem - darbs aizstāvēts RPIVA Promocijas
padomē 06.11.2012; Andra Pundura promocijas darbu Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstība
studiju procesā - darbs aizstāvēts RPIVA Promocijas padomē 28.01.2013, Jāņa Misiņa promocijas
darbu Topošo mūzikas skolotāju dziedāšanas kompetences pilnveidošanās studiju procesā - darbs
aizstāvēts RPIVA Promocijas padomē 14.02.2013., Laimrotas Kriumanes promocijas darbu
Mūzikas skolotāja emocionālās kompetences pilnveide augstskolas studiju procesā - darbs
aizstāvēts LU Pedagoģijas nozares promocijas padomē 21.02.2013., Guntas Bāliņas promocijas
darbu Liepājas Muzikāli dramatiskā teātra baleta pedagoģiskā un mākslinieciskā vērtība Latvijas
kultūrā - darbs aizstāvēts RPIVA Promocijas padomē 2013. gada 22.maijā, Inetas Zīmeles-Šteinas
promocijas darbu Holistiskā pieeja klavierspēles mācību līdzekļa izveidei 5-7 gadus veciem bērniem
- darbs aizstāvēts Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomē 2013. gada 10. maijā.
Profesore bija konsultante un zinātniskā recenzente manuskriptam: Māra Marnauza. Mendelis
Bašs. Diriģēšanas metodoloģija. [232 lpp.] Grāmata izdota izdevniecībā Zinātne, 2012.gada
novembrī, konsultante un recenzente Ritas Spalvas manuskriptam par klasiskās dejas vēsturi.
Grāmata Klasiskā deja un balets Eiropas kultūrā izdota izdevniecība Zinātne, 2013. gada martā,
recenzente un redaktore Ineses Žunes grāmatai par Igoru Grapu Kāda mūziķa dzīves stāsts (izdota
apgādā Mantojums 2012. g. septembrī.
Ilma Grauzdiņa bija arī Mūzikas teorijas nodaļas audzēkņu Valsts eksāmenu kvalifikācijas
komisijas priekšsēdētāja Mūzikas vidusskolās Rīgā, Liepājā, Daugavpilī.
Mākslinieciskie projekti:

2013.gada Rīgas Franču liceja Jauktais koris Mēs lidosim... Starptautiskajā koru
konkursā Venēcijā iegūst Zelta (II) diplomu (Itālija) 2013.gadā koris VIA STELLA Vispārējo
Latviešu Dziesmu un deju svētku Koru karu laureāts, III vieta sieviešu koru
konkurencē,diriģente Liene Batņa.

Profesores Dr.art. A.Beitānes dalība I sang a sonorous song at the edge of a sonorous forest
/Folk and religious songs from Latvia and Albania. Venue: Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien, Haydn-Saal. Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien;

A.Beitānes dalība XXV Dziesmu un XV Deju svētku koncertos, 2013. gada 30. jūnijs
– 7. jūlijs.
Klavieru un vispārējo klavieru katedru darbība
2012./2013. akadēmiskā gada ietvaros Klavieru katedra organizējusi koncertciklu „Visi J. Vītola
skaņdarbi klavierēm” – skaņdarbi grupēti četros koncertos, kuros piedalījušies Klavieru katedras
pamatdarbā strādājošie un pieaicinātie docētāji. Organizēts arī koncerts klavierspēles pasniedzējas
Jutas Daugules piemiņai (07.06.2013.), kurā piedalījušies prof. J. Kalnciems, prof. A. Zandmanis,
prof. S. Osokins un lekt. T. Ostrovskis.
Prof. J. Kalnciems ar solokoncertu sēriju „G. Pelēcis – 6 svītas” uzstājies Cēsu Mūzikas
vidusskolā (11.10.2012.), Jelgavas Mūzikas vidusskolā (23.10.2012), JVLMA Lielajā zālē
(29.10.2012.), kopā ar lekt. T. Ostrovski atskaņojis L. van Bēthovena un S. Rahmaņinova
klavierkoncertus Jelgavas Mūzikas vidusskolā (04.04.2013.), kā arī uzstājies Liepājas Pianisma
zvaigžņu festivālā, atskaņojot L. van Bēthovena 5. klavierkoncertu ar Liepājas Simfonisko orķestri
Liepājas Latviešu biedrības namā (18.04.2013). Veicis žūrijas komisijas priekšsēdētāja pienākumus
A. Norviļa pianistu konkursā Madonā (priekšsēdētājs, 25.-27.10.2012.), A. Kalniņa pianistu
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konkursā Cēsīs (23.11.2012.), Starptautiskajā pianistu konkursā Jelgavā (30.11.2012.), Valsts
konkursā P. Jurjāna mūzikas vidusskolā (22.-27.03.2013.), Jūrmalas starptautiskajā pianistu
konkursā (29.04.2013.-03.05.2013.). Darbojies J. Vītola 6. starptautiskā pianistu konkursa
organizācijas komitejā priekšsēdētāja statusā, organizējis starptautisko apmaiņas projektu Crossing
Keyboards, Valsts pianistu konkursu, koncertcikla Visi J. Vītola klavierdarbi izveidi un realizāciju
2012./2013. gadā.
Doc. J. Žvikovs piedalījies kamerorķestra Sinfonietta Rīga organizētajās programmās: Filips
Lerū Voi (Rex) (festivāla Arēna atklāšanas koncerts) 17.10.2012.; Džons Adams Kamersimfonija,
03.11.2012; Gija Kančeli Exil 29.03.2013.; Klas Torstensson Self-portrait with percussion,
19.04.2013. Kā solists atskaņojis Džona Keidža solo programmu - audiovizuālu performanci četrām
klavierēm Spīķeru koncertzālē (29.09.2012.); Rahmaņinova trīs prelūdijas P.Stradiņa Universitātes
aulā „Inteliģences akadēmijas” lekcijas ietvaros (11.10.2012.); koncertējis Triestes konservatorijā
19.11.2012. Kā kameransambļa mūziķis aktīvi koncertējis trio OPERA ietvaros, sniedzot
priekšnesumus LNO Beletāžas zālē (20.10.2012.), Ventspils koncertzālē Jūras vārti (18.01.2013.),
Liepājas Hika zālē (19.01.2013.), JVLMA Lielajā zālē (26.04.2013.). Piedalījies I. Stravinska
skaņdarba Kāziņas atskaņojumā Rīgas Lielajā ģildē 24.05.2013.
Prof. V. Zilberts piedalījies koncertā „Dž. Verdi – 200, B. Britenam – 100” Rīgas Latviešu
biedrības Zelta zālē (03.10.2012.), JVLMA Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncertā Rīgas
Latviešu biedrības Zelta zālē, kopā ar I. Sneibi (28.10.2012.), koncertā “Franču smaržas” kopā ar
JVLMA studentu simfonisko orķestri (diriģents - A.Vecumnieks) JVLMA Lielajā zālē ar K.
Sensānsa 2. klavierkoncerta atskaņojumu (30.10.2012.), koncertā “J.Brāmsam – 180,
S.Rahmaņinovam – 140” Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē, kopā ar I. Milzarāju (06.02.2013.),
JVLMA Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncertā Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē, kopā
ar I. Sneibi, I.Urbāni, kā arī JVLMA prezentācijas koncertos Cēsīs, Rīgas Doma kora skolā un
Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā. 09.10.2012. 09.10.2012. un 30.10.2012. piedalījies Harija Ores
mūzikas koncertā Ogres kultūras centrā un Rīgā, Sv. Pētera baznīcā, solo priekšnesumi un kopā ar
J.Švolkovski un A.Frišenfeldi; 27.03.2013. piedalījies Daces Aperānes autorkoncertā Rīgas
Latviešu biedrības Zelta zālē, kopā ar A. Jankavu un I. Brīnumu. No 2012. gada 28. līdz 30. maijam
bijis Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā Siguldā.
Lekt. T. Ostrovskis piedalījies koncertā „Dž.Verdi – 200, B. Britenam – 100” Rīgas Latviešu
biedrības Zelta zālē (03.10.2012.), piedalījies Zviedrijas vēstniecības rīkotā koncertlekcijā
„Strindbergs un mūzika” RLB Zelta zālē (09.11.2012.), ar ansambli Amber Coast Artists sniedzis
koncertu sēriju Zviedrijā (15.11.2012.-21.11.2012.), kopā ar Egilu Šēferu (klarnete) vairākkārt
uzstājies 7. dienas adventistu baznīcā, Rīgā, kopā ar Amber Coast Artists uzstājies Liepājā, Hika
zālē (02.02.2013.), kā žūrijas loceklis darbojies Valsts konkursā P. Jurjāna mūzikas vidusskolā (22.27.03.2013.), kopā ar prof. J. Kalnciemu atskaņojis L. van Bēthovena un S. Rahmaņinova
klavierkoncertus Jelgas Mūzikas vidusskolā (04.04.2013.), piedalījies Mouvaux en concert festivālā
Francijā (09.04.2013.), kopā ar pianistu Antonu Ļahovski, atskaņojot S. Rahmaņinova un P.
Čaikovska klavierkoncertus un skaņdarbus 2 klavierēm.
Doc. J. Rižovs bijis komisijas priekšsēdētājs vidusskolu valsts eksāmenā Daugavpils Mūzikas
vidusskolā, kā žūrijas komisijas loceklis darbojies Starptautiskajā akordeonistu konkursā Limbažos
(21.03.-24.03.2013.) un Viļņā (18.04.-20.04.2013.), piedalījies profesionālās talākizglītības kursos
„Aktualitātes darbā ar akordeona spēles klases audzēkņiem mūsdienu prasībām atbilstošā mācību
procesā” 36 stundu apjomā Limbažu mūzikas skolā, sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas, Polijas,
Itālijas, Holandes, Baltkrievijas un Krievijas akadēmiju akordeona klases mācībspēkiem
nodrošinājis jaunu nošu materiālu ieguvi un profesionālās informācijas apmaiņu starp institūcijām.
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Prof. N. Vīksnes mākslinieciskā darbība galvenokārt saistās ar Klavieru dueta Antra un
Normunds Vīksnes koncertiem LMA lielajā zālē un ērģeļzālē, daudzviet Latvijā un ārvalstīs.
Klavieru dueta ieraksti atskaņoti Latvijā, Lielbritānijā un ASV.
N.Vīksne veic plašu eksperta darbu gan pianistu konkursu komisijās, gan Mūzikas vidusskolu
audzēkņu kvalifikācijas eksāmenos, ārvalstu augstskolās (Tallina, Viļņa).
Profesors ir sniedzis meistarklases Siguldā, Rīgā, Ventspilī, Daugavpilī un Erevānā.
Ļoti daudzpusīgs organizatoriskais darbs.
Asoc. prof. Jānis Matulis darbojās JVLMA Satversmes sapulcē un Akadēmiskajā šķīrējtiesā.
Regulāri kā koncertmeistars piedalās koncertos ar LU vīru kori ‘’Dziedonis” gan Latvijā, gan arī
ārzemēs.
Stīgu instrumentu katedras docētāju darbība
Visi docētāji ir radoši mākslinieki.
Koncertdarbība:
T. Zīberte-Ijaba – lektore
2012. gads
Dalība JVLMA Stīgu instrumentu katedras pedagogu koncertā;
Dalība koncertā MUZIKĀLĀ OTRDIENA Koncertē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
pasniedzēji. Sv. Pētera baznīca;
Kamermūzikas koncerts kopā ar G. Kuzmu /klarnete/ un A. Egliņu /klavieres/. Koncerts Kontrasti
kopā ar LNSO stīgu kvartetu martā LĢMZ Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā;
Iestudēts un pirmatskaņots jaundarbs G. Pelēča Rundāles kvintets (LĢMZ);
LNSO kamermūzikas sezonas atklāšanas koncerts Lielās Ģildes Minsteres zālē;
Ieraksts Latvijas radio fondos- Georga Pelēča Rundāles kvintetam.
2013. gads
Dalība koncertā Meistari un mācekļi ar kamerorķestri Sinfonia concertante Lielās ĢildesMinsteres
zālē;
Dalība JVLMA Stīgu instrumentu katedras pedagogu koncertā LBN Zelta zālē.
E. Bindere – asoc.prof.
2012.gads
kopa ar Valsts kamerorķestri Sinfonietta Rīga un diriģentu Normundu Šnē Cēsu mākslas festivāla
ietvaros pirmatskaņots Magnusa Lindberga Vijolkoncerts;
ansambļa Aureum Tempus sastāvā sniegti koncerti Liepājā un Cēsīs;
ansambļa Aureum Tempus sastāvā sniegts koncerts Berlīnē Ernst Reuter Saal;
stigu kvarteta sastāvā kopa ar vijolnieci Lauru Zariņu, altistu Maksimu Novikovu un čellistu
Sergeju Suvorovu sniegti koncerti Erlangen (Vācija) un Permas filharmonijā (Krievija);
solistu ansambļa The Russian Virtuosi of Europe sastāvā, ka 2.vijoļu koncertmeistare piedalījusies
koncertos Maskavā un Sankt Pēterburgā, festivāla Sankt Peterburgas baltās naktis ietvaros, kā
soliste kopā ar vijolnieku Danielu Garlitski atskaņojusi Antonio Vivaldi koncertu divām vijolēm
d-moll;
pieaicināta kā koncertmeistare Norrlands Operan Umeo (Zviedrija) divās koncertprogrammās;
divos koncertos kopa ar Valsts kamerorķestri Sinfonietta Rīga un diriģentu Normundu Šnē, kā
soliste atskaņojusi Antonio Vivaldi koncertu Ziema no cikla Gadalaiki.
2013.
piedalījusies orķestra Kremerata Baltica koncertprogrammā Slava Snow Show;
kā 2.vijolu koncertmeistare piedalījusies solistu ansambļa The Russian Virtuosi of Europe turnejā
Brazīlijā un Argentīnā, arī kā soliste atskaņojusi Antonio Vivaldi koncertu Vasara no cikla
Gadalaiki;
kā pieaicināta koncertmeistare ar kamerorķestri Sinfonietta Basel (Bāzele, Šveice) piedalījās
turnejā Japānā;
kā otrais koncertmeistars piedalās Oksford PhiloMusica koncertos kopā ar vijolnieku Naidželu
Kenediju;
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A. Štrāls – asoc.prof.
2012./2013. gadā piedalījās trijos LNSO kamermūzikas projektos;
kopā ar baroka orķestra mūziķiem piedalījās J.S.Baha Jāņa pasijas atskaņojumos Somijā;
Nordic Symphony Orchestra sastāvā bija otrais koncertmeistars koncertos Tallinā, Tartu un Rīgā;
vasarā piedalījās koncertos Rīgas svētku ietvaros;
piedalījās vairākos Vidzemes kamerorķestra projektos, t.sk. arī Sankt-Pēterburgā;
koncertmeistars altu grupā G.F.Hendeļa Mesijas uzvedumā LNO;
kopā ar N.Vīksni un A.Sauku piedalījās Pļaviņu Mūzikas skolas jubilejas koncertā.
Organizatoriskā darbība –
T. Zīberte-Ijaba Studentu simfoniskā orķestra padomes locekle;
kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja E. Dārziņa mūzikas vidusskolā;
žūrijas komisijas priekšsēdētāja konkursā uz I vijoļu otrā koncertmeistara vietu Liepājas
simfoniskā orķestrī;
dalība AEC „Polifonia” seminārā Inovatīvās konservatorijas (Anglija, Dartingtona)
2013. gads
Pirmā A.Norīša Baltijas valstu starptautiskā stīgu kvartetu festivāla-konkursa organizatore
un žūrijas komisijas priekšsēdētāja;
19.05.-21.05 dalība VI Inovatīvās Konservatorijas /6th Innovative Conservatoire seminar/
rīkotajā seminārā Dartingtonā /Anglija/;
žūrijas komisijas priekšsēdētāja Jauno vijolnieku un čellistu konkursā Bolderājas mūzikas
un mākslas skolā.
E. Bindere –
2013. aprīlī žūrijas komisijas locekle Igaunijas jauno stīdzinieku konkursā Tartu;
jau trešo reizi uzaicināta strādāt ar jauniešu orķestra vijoļu grupām vasaras akadēmijā
Collegium Musicum Schloss Pommersfelden (Vācija).
A. Štrāls –
JVLMA Satversmes sapulces loceklis;
Studentu simfoniskā orķestra padomes loceklis;
Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisiju priekšsēdētājs Daugavpils, Cēsu, Liepājas,
Ventspils un Rīgas Jāz.Mediņa Mūzikas vidusskolās;
A.Dombrovska konkursa mākslinieciskais direktors.
Meistarklases JVLMA
Pēc Stīgu instrumentu katedras vadītājas T. Zībertes-Ijabas iniciatīvas no 2013. gada februāra
katedrā sāktas iekšējās meistarklases/konsultācijas pie katedras docētājiem, kuras var
apmeklēt visi stīgu nodaļas studenti. Tas guvis lielu atsaucību un ieinteresētību studējošo
vidū. Meistarklases notikušas pie šādiem docētājiem – T. Zībertes-Ijabas, E. Binderes,
A. Frišenfeldes, J. Bulava, L. Zembergas, D. Ozoliņas, A. Sprūdžas, S. Zariņas.
Meistarklases Latvijā un ārvalstu augstskolās
E. Bindere
2012. Lietuvas komponistu savienības Jaunās mūzikas festivāla ietvaros Jaunās mūzikas
interpretācijas meistarklase (Kauņā);
2013. gada martā Erasmus pedagogu apmaiņas programmas ietvaros meistarklase Džuzepes
Verdi konservatorijā Milānā (Itālijā);
2013. gada jūlijā/augustā meistarklases vasaras akadēmijā Collegium Musicum Schloss
Pommersfelden (Vācija).
A. Štrāls
meistarklases Daugavpils Mūzikas vidusskolā.
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Pūšaminstrumentu katedras docētāju darbība
Arvīds Kazlausks – docents (saksofons)
1.Koncertdarbība
RīGAS SAKSOFONU KVARTETS - Koncerti Ventspilī, Koknesē, Liepājā, Rīgā. Arī Lietuvā,
Klaipēdas koncertu zālē; Norvēģijā, Bergenas Edvarda Grīga Mūzikas Akadēmijā.
SOLO uzstāšanās - Projekta Urban Trio koncerts „Pilsētas stāsts” Saulkrastos (2013. jūnijs),
koncerts kopā ar ērģelniece Larisu Carjkovu Rīgas Domā (2013. jūlijs).
2.Meistarklašu vadīšana
Meistarklašu pasniegšana starptautiskajā studentu programmā “Brass & Jazz” JVLMA
(2012.g. augusts) – saksofonu ansambļu vadīšana;
Meistarklašu pasniegšana Bergenas Edvarda Grīga Mūzikas Akadēmijā (2013. maijs);
Meistarklašu pasniegšana Bergenas mūzikas koledžā (2013. maijs).
Jānis Retenais – asociētais profesors (tuba,eifonijs)
1.Koncertdarbība - kā tubists:
2013.- dalība JVLMA Pūšaminstrumentu katedras pedagogu koncerts (Tubaloģija sastāvā) RLB
Zelta zālē (8.marts)
2013.-koncerts Doles salā, tubu kvarteta Majic four sastāvā. (Jūlijs)
2013. – dalība ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz pedagogu koncertā tubu trio un
brass kvinteta sastāvā.
Dalība koncertos profesionālā pūtēju orķestra RĪGA sastāvā.
Kā Brass ansambļu un pūtēju orķestra vadītājs un diriģents:
2013 – JVLMA un Swedbank Gada balvas 2011 ceremonija. Lielā Brass ansambļa sagatavošana
un diriģēšana svētku koncertā
2013 – ceturtā Rīgas Brass simpozija ietvaros atklāšanas un noslēguma koncerti (JLMVA Brass
ansamblis un JMRMV PO)
2013 –dalība visos XXV vispārējo latviešu Dziesmusvētku pūtēju orķestru nozares koncertos.
(Doma laukums – Dižkoncerts, Baznīcas koncerts, noslēguma koncerts Mežaparka estrādē)
2013 – XXV vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV deju svētku Rīgas un pierīga novadu
Dižkoncerta (Doma laukums) pūtēju orķestru virsdiriģents.
2012 –dalība Baltijas valstu diriģentu un ansambļu vadītāju FORUMA Lietuviešu un Igauņu
mūzikas koncertā J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris.
2013 – dalība XXV vispārējo latviešu Dziesmusvētku pūtēju orķestru nozares modelēšanas
koncertā (marts)
2012 – Ziemassvētku koncerts Vecajā Sv.Ģertrūdes baznīcā – J.Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolas pūtēju orķestris un jauktais koris
2012 – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncerts J.Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolā- J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris
2. Darbs meistarklašu organizēšanā
2013 – Ceturtais Rīgas Brass simpozijs 2013, mākslinieciskais vadītājs;
2013 - ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz, pedagogs, meistarklašu vadīšana
2013 - Tubu kvarteta Majic four meistarklases un koncerts Salacgrīvas mūzikas skolā (aprīlis,
maijs)
2013 – Dalība Oysten Batsvik (tuba, Norvēģija) meistarklasēs Luksemburgā (marts)
3. Citas aktivitātes
2013 – Otrais Starptautiskais Diksilendu festivāls „Diksilends Umurgā 2013” mākslinieciskais
vadītājs;
2013 – Ceturtā Rīgas Brass simpozijs 2013, mākslinieciskais vadītājs;
2013 - ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz, pedagogs, meistarklašu vadīšana
Kopš 2011 - Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
katedras vadītājs
Kopš 2012. gada augusta PO Rīga Tubu grupas koncertmeistars
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4. Darbs žūrijā
2013 - Dalība konkursa žūrijā Talants Latvijai
2013 – Latvijas Brass asociācijas rīkotais konkurss mūzikas skolu audzēkņiem –trompešu,
trombonu grupā žūrijas priekšsēdētājs.
5. Studentu sasniegumi
2013 - J. Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestrim Lielā Dziesmusvētku balva XXV
vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV deju svētku fināla skatē –orķestru konkursā.
2013 - J. Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestrim 1.vieta augstākajā grupā Latvijas
PO konkursā
Artis Sīmanis – profesors (saksofons)
1.Koncertdarbība
Dalība 17 koncertos ar Rīgas Saksofonu kvartetu un programmās ar Kristīni Adamaiti (ērģeles),
Guntu Davidčuku (soprāns), Kristīni Gailīti (soprāns), Ievu Manoni (soprāns) un Ieva Paršu
(mecosoprāns)
28. februāris - Klaipēdas koncertzāle (Lietuva)Ieva Parša – mecosoprāns Valdis Muktupāvels –
kokles, dūdas Rīgas saksofonu kvartets
13. aprīlis – Saint Luke Evangelical Cherch; Devon; PA
17. aprīlis – Park Avenue Christian Church, New York
19. aprīlis – National City Christian Church, Washington, DC
21. aprīlis – University Lutheran Church of Hope; Mineapolis
26. aprīlis – Trinity Lutheran Church; Lakewood; OH
28. aprīlis – St. Barnabas Anglichan Church; Toronto Artis Sīmanis – saksofons, Kristīne
Adamaite – ērģeles
6. maijs - Ed. Grīga Bergenas Mūzikas akadēmija
8. maijs - Dāles Ev. Luteriskā baznīca (Norvēģija) Rīgas Saksofonu kvartets
Dalība festivālos/konforencēs
Dalība festivālos
8. februāris – VIII Starptautiskais Saksofonmūzikas festivāls Saxophonia - Lielā Ģilde Rīgas
Saksofonu kvartets un LNSO
13. februāris – VIII Starptautiskais Saksofonmūzikas festivāls Saxophonia -Spīķeru koncertzāle
Rīgas Saksofonu kvartets, Herta Hansena – klavieres, Ieva Parša – mecosoprāns, Valdis
Muktupāvels – dūdas, kokles
2.Meistarklašu vadīšana
6. maijs – Ed. Grīga Bergenas Mūzikas akadēmija (Norvēģija)
7. maijs – Bergenas kultūras skola( Norvēģija)
3. Darbs žūrijas komisijā
15. marts – Igaunijas mūzikas skolu saksofonistu konkursa žūrijas priekšsēdētājs.
13.;14. jūnijs – Tbilisi Mūzikas akadēmija Diplomeksāmena komisijas priekšsēdētājs
pūšaminstrumentu specialitātē.
4. Audio/video ieraksti
CD Dāvida dziesmas Rīgas Domā - Gunta Davidčuka – soprāns, Artis Sīmanis – saksofons,
Kristīne Adamaite – ērģeles
A. Selickis Cerības cereņš – cikls mecosoprānam, saksofonam un ērģelēm
A.Dzenītis Līdzenuma balss saksofonam un ērģelēm
Edgars Saksons – asociētais profesors (sitaminstrumenti)
1.Koncertdarbība
2012.g.septembrī dalība koncertā atskaņojot F.Glasa „Fantāziju diviem timpānistiem un
orķestrim” kopā ar Dž.Hāsu (ASV) un LNSO.
Dalība Dziesmusvētku Vokāli - simfoniskās mūzikas projekta izstrādē un organizācijā
LNSO koncerts Frankfurtē 2013. oktobris
kopš 2011.g.1.augusta LNSO orķestra inspektors.
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2.Meistarklases
2012. oktobris vadītas meistarklases Leowenas mūzikas augstskolā (Beļģija),
2012. 2013.g marts meistarklase Ukmerges (Lietuva) starptautiskajā sitaminstrumentālistu
festivālā
3.Organizatoriskais darbs
Siguldas opermūzikas festivāls „Summertime”
Darbs darba grupā pie Ziemeļvalstu mūzikas augstskolu sitaminstrumentālistu salidojuma
Helsinkos (Somija 2014g.)
Gatis Evelons - lektors (mežrags)
1. Meistarklases vadīšana, organizēšana
2012.gada augusts - 2.Brass & Jazz simpozijs. - Darbs ar mežragu ansambli, ansambļa diriģēšana
koncertā Vērmaņdārzā.
Oktobris - 3. Baltijas valstu diriģentu un ansambļu vadītāju Forums. Ansambļu koncerta
organizēšana JVLMA zālē 2011.G. 15.oktobrī.
Mēžraga profesora Tomasa Kjeldena meistarklašu organizēšana Emīla Dārziņa mūzikas
vidusskolā.
3. Brass & Jazz simpozijs.
Mežragu ansambļa vadīšana un diriģēšana koncertā Rīgas Doma pagalmā
2.Koncertdarbība
Augusts - Hūblers Koncerts 4 mežragiem atskaņojums JVLMA zālē kopā ar Olivjē Darbelē,
Viesturu Vārdauni, Miku Runku.
Novembris - Latvijas valsts proklamēšanas 94. Gadadienas svinīgs koncerts Rīgas Latviešu
biedrības zālē, Imanta Zemzara „ Vairogi” atskaņojums mežragam ar vīru kori.
Oktobris - Izrādes „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši’’ Spīķeru koncertzālē. Sadarbībā ar „Latvijas
Koncerti” septiņi rūķīši - septiņi jaunie Pāvula Jurjāna mūzikas skolas mežradznieki.
Decembris - Ziemassvētku koncerti ar Māra Kupča Baroka orķestri Colegium Musicum
Decembris - Solo koncerti baznīcās Ziemassvētku laikā
Februāris – ar mežragu ansambli koncerts Lielajā Ģildē
Marts - Ar mežragu kvartetu koncerts Rīgas Domā
Ar mežragu kvartetu koncerti Jelgavā un „Likteņdārzā”
3.Darbs Žūrijā
Darbs žūrijā Mūzikas skolu konkursā JVLMA zālē janvārī
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Starptautiskajā konkursā „Kaunas ad Parnassum”
Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs Rēzeknes, Daugavpils, Jāzepa Mediņa mūzikas
vidusskolās.
4.Organizātoriskais darbs
Jura Jurjāna Starptautiskā konkursa „Jaunais mežradznieks” organizēšana.
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas pūšam un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncertu
organizēšana.
Jāņa Zicmaņa 100. Dzimšanas dienas koncerta organizēšana Pāvula Jurjāna mūzikas skolā.
5. Studentu sasniegumi
Teodora Reitera konkursā students Krišjānis Rērihs ieguva Grand Prix, Jura Jurjāna Starptautiskā
konkursa „Jaunais mežradznieks” laureāti - Reinis Jurkovskis, Artūrs Krūmiņš, Reinis Sprūde,
Miks Eglītis.
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Akadēmiskā personāla dalība zinātniskajās konferencēs
Baibas Jaunslavietes dalība Daugavpils Universitātes Mākslas Zinātņu institūta 1. Rudens
konferencē un Daugavpils Univeristātes Studiju un pētniecības centra Ilgas rīkotajā konferencē ar
referātu Noveles ietekme mūzikā: dramaturģiskais un stilistiskais rakurss. Skrudalienas
pagasts, 2012. gada 26. Oktobris, kā arī Klaipēdas Universitātes Baltistikas nodaļas un Literatūras
katedras rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē Tradition and Modernity: Harmony,
Opposition, and Prospects for Development. Referāts Noveles ietekme mūzikā: dramaturģiskais
un stilistiskais rakurss. Klaipēdas Universitāte, 2012. gada 16. novembris.
Jānis Kudiņa dalība 43. sarptautiskajā Baltijas muzikoloģijas konferencē Music That
Changed Time: The Baltic Outburst of Creativity After 1970 (dedicated to the 80th anniversary
of Lithuanian composer Bronius Kutavičius). Referāts Former Outburst of Creativity in Latvia.
The Some Most Important Results and Cognitions Today. Viļņā (Lietuva), Lietuvas Mūzikas un
Teātra akadēmijā, 2012. gada 12.–14. septembrī.
Mūzikas skolotāju katedras docētāji aktīvi piedalās zinātniskajās konferencēs ar zināniskajiem
referātiem, kā arī iesaistās starptautiskajos māklinieciskajos projektos:

2012.gada 26.- 28. septembrī dalība Starptautiskajā 8. konferencē Problems in music
pedagogy (Daugapils)

2013. gada maijā dalība ATEE konferencē Assocition for Techer Education in Europe
(Rīga)

Mūzikas skolotāju katedras docētāju dalība ISME Eiropas reģionālajā konferencē „The
Reflective Music Teacher” (Reflektīvs mūzikas skolotājs) 2013.gada 13.-16.februārī.
Beitāne, Anda. Traditional Polyphony in the Officium Defunctorum in North-Eastern Latvia.
The Sixth International Symposium on Traditional Polyphony, Tbilisi (Gruzija), 24.–28.09.2012.
Beitāne, Anda. The sound of Medņeva: local multipart singing practice as an instrument of
identity in north-eastern Latvia. EUROPEAN VOICES III. The Instrumentation and
Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Cultures and Politics in Europe. Vīne
(Austrija), 26.–28.04.2013.
Ļebedeva, Jeļena. Koncertžanrs latviešu mūzikā. Starptautiska zinātniskā konference
Mūzikas zinātnes šodien: pastāvīgais un mainīgais, Daugavpils Universitāte, 2013.04.09.
Grauzdiņa, Ilma. Skaņu ierakstu izmantojums muzikālās dzirdes attīstībā. Rēzeknes
Augstskolas starptautiskās zinātniski praktiskās konference Māksla un mūzika kultūras diskursā.
2012. gada 28.–30.septembris.
Grauzdiņa, Ilma. Referāts par Latvijas ērģeļkultūru Vitebskas apgabala filharmonijas
(Baltkrievija) rīkotā I.Solertinska XXIV Starptautiskā mūzikas festivāla zinātniskajos lasījumos.
Vitebskā 2012. gada 3.-4. decembrī.
Grauzdiņa, Ilma. Solfedžo semināra un meistarklašu vadība Vitebskas apgabala mūzikas
skolu un mūzikas koledžas mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājiem. Vitebska, 2012.gada 5.
Decembris
Grauzdiņa, Ilma. Referāts par mūzikas terminoloģiju DU zinātniskajā konferencē Mūzikas
zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils, 2013. g. 9.-10. maijs.
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Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos
Studentu pētniecisko aktivitāšu sekmēšanai studenti tika rosināti piedalīties
konferencēs, izstrādāja referātus un pētnieciskus darbus.
Mērķtiecīgi bija izvēlētas bakalauru diplomreferātu tēmas, kas tika realizētas labā līmenī.
Diplmoreferātu tēmu nosaukumi 2012./2013.akadēmiskajā gadā
Vārds, uzvārds
DR tematu nosaukumi
DR darba vadītāji
profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs studentu tēmas

Alīna Lapinska
Zane Tāluma
Ilona Haņina
Līga Logina
Eva Mollere
Kaiva Mollere
Daira Pugače
Ilona Plūme
Ieva Sproģe
Justīne Voitkeviča
Natļja Zamišļajeva
Kristīne Stone

Tradīcijas pirmsskolā mazākumtautību
programmā
Daudzbalsības apguve mūzikas stundās
sākumskolā
Latviešu dziedamo rotaļu apguve bērniem
Šiniči Suzuki pedagoģiskie principi mūzikas
nodarbībās pirmsskolā
Muzikāli estētiskā audzināšana ģimenē
Kooperatīvā mācīšanās mūzikas stundās
pamatskolā
Latviešu tradicionālās mūzikas apguve 7.- 9.
klasēs
Lūcijas Garūtas dziesmas bērnu korim
Ritmikas komponentu izmantošana sākumskolēna
radošuma rosināšanai”
Pedagoģiskā darbība dziedāšanas procesā bērniem
līdz mutācijas periodam
„Street drumming” izmantošana mūzikas stundās
Mākslas priekšmetu un latviešu valodas satura
integrēšana sākumskolā

I.Nelsone, D.Medne
Irēna Nelsone
I.Nelsone, D.Medne
I.Vilde
I.Nelsone
I. Nelsone
I.Vide
L.Batņa
I.Vilde
L.Batņa, D.Medne
E.Lūse, D.Medne
I. Nelsone

profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs studentu tēmas

Inita Āboliņa
Monta Pumpure

Akordeons latviešu komponistu daiļradē
Metodiskie paņēmieni saksofona spēles apguves
sākumposmā

I.Grauzdiņa
J.Jonāne, A.Šablovskis

Studentu dalība citās aktivitātēs

Justīne Voitkeviča (bak.8.sem) un Alīna Baranovska (bak.8.sem) 2013.gada aprīlī
piedalījās Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas rīkotajā konferencē un studentu forumā
Lēvenē.

Visu kursu jaunie mūzikas skolotāji atvērto durvju dienu ietvaros LMA piedalījās Ričuraču interaktīvajā spēlē, integrējot jaunos studentus mūzikas skolotāju profesijā.

Vecāko kursu studenti aktīvi darbojās jaunu IT mācību materiālu izveidē, piedaloties kopā
ar saviem prakses vadītājiem gan atklātajās mācību nodarbībās, gan praktizējot lektora prasmes
tālākizglītības kursos. Īpaši aktīvi darbojās: Jānis Andžāns, Vera Lavrentjeva, absolvente
Agnese Fjodorova.

Pirmo reizi Latvijā notika II Mūzikas olimpiāde, kurā mūsu studenti palīdzēja organizēt,
lai konkurss noritētu veiksmīgi, kā arī laboja olimpiāžu darbus.

Otro reizi JVLMA 2013.gada 9. jūnijā notika Studentu forums – 2013, kurā studenti
publiski demonstrēja savas mākslinieciskās, pētnieciskās un pedagoģiskās prasmes.
Abu studiju programmu studenti pagājušā studiju gada laikā bija iesaistīti daudzveidīgajos
mākslinieciskajos projektos. Pateicoties docētāju un studējošo radošai sadarbībai, studiju laikā ir
realizēti daudzi radoši, mākslinieciski projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas
reģionos un ārvalstīs, īpaši cenšoties nodrošināt prakses iespējas topošiem mūzikas skolotājiem.
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JVLMA īstenoja šādus mākslinieciskos
Izglītība studenti.
Notika:
Kora mūzikas koncerti
Konkursi
Koncerti ārpus JVLMA
Prezentācijas
Atklātās lekcijas, semināri,
tikšanās
Konferences
Meistarklases
Piemiņas koncerti

projektus, kuros aktīvi piedalījās studiju virziena
1
2
3
4
10
2
51
3

1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko
publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts atskaites periodā
Zinātniskās publikācijas
Docents Dr. art. Jānis Kudiņš,
- The Tendency of Neoromanticism in the Symphonic Music by Latvian Composers Pēteris Vasks
and Arturs Maskats. Several Aspects of the Stylistic Intertextuality. In: Dzieło muzyczne jako Znak
/ The musical work as sign (8). Bydgoszcz: Akademia Muzycna im. Feliksa Nowowiejskiego, ed.
Prof. A. Nowak, Pp. 217–233. ISBN 978-83-61262-01-5;
- Neoromanticism as a dominating tendency in the symphonic music of Latvian composers in the
last third of the 20th century and the beginning of the 21st century. The local causes for its
opicality in the context of European music history. In: Principles of music composing (11):
National Romanticism and Contemporary Music. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and
Theatre, Lithuanian Composers` Union, ed. Prof. R. Janeliauskas, Pp. 152–165. ISBN 978-6098038-03-3, ISBN 978- 609-8071-05-4 (raksts izdots 2012. gadā kā 2011. gada simpozija
materiāls);
- Pēteris Vasks as Neo-romantic: the aspects of individual style of this Latvian composer within
the context of local cultural and historical traditions.
Sagatavots un iesniegts publicēšanai starptautisku zinātnisku rakstu krājumā Baltic
Fascinations, Reflections on Music and Place. Estonian Academy of Music and Theatre
(paredzēts publicēt 2013/2014 gadā).
Profesore Dr. art. Lolita Fūrmane
- Über die Aufführungen einiger Wagners Werke in Riga: Inszenierungspraxis und Kulturkontexte.
Sagatavots un iesniegts publicēšanai Starptautiskā Riharda Vāgnera Kongresa izdevumā
(Proceedings of the International Richard Wagner Congress, Universität Leipzig, 2013);
- 18. gadsimta mūzikas avoti Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē. Dažas pirmpiezīmes.
Sagatavots un iesniegts publicēšanai izdevumā Humanitāro zinātņu žurnālā Letonica, Latvijas
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (2013).
Docente Dr. art. Baiba Jaunslaviete
- Das Schaffen von Alfrēds Kalniņš (1879–1951) aus Sicht der deutschen Musikkritik. Sagatavots
un iesniegts publicēšanai Jahrbuch des Baltische Deutschtums 2013. Carl-Schirren-Gesellschaft e.
V. im Auftrag der Deutsch - Baltischen Gesellschaft e. V. (2013)
Direktorenko, I., Vilde, I. (2012). Topošā skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti. Zinātnisko
rakstu krājums Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. Rīga: Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmija, 65.-71.lpp.ISBN 978-9934-8215-9-2
Vilde.I., Direktorenko, I. (2012). Evaluation criteria and indicators of pupils developmental
musicality at primary school. Interdisciplinary Jornal for Music and Art Pedagogy. The Changing
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Face of Music and Art Education, Creativity, Musicality, Well-Being (1) CFMAE, Volume 4/1, p.
29.-40. ISSN 2228-0715, ISSN 2228-0723 (Online, PDF)
Vilde, I., Anspoka, Z. (2012). Several Aspects of Music School Teacher Professionalism and
Their Role in Facilitanting Socio-Cultural competences of Pupils: issues and solutions. ATEE
Spring University, Changing education in changing society. Lithuania: Vilnius University, p.
253.-258. ISSN 1822-2196
Batņa, L., Medne, D., Nelsone, I., Vilde, I. (2013). Satura un metožu realizācija studiju procesā
mūzikas skolotāju izglītībā augstskolā (The Implementation of Content and methods in the study
Process of Music teachers Education in Higher Education School). Latvijas Universitātes raksti,
790. sējums: Pedagoģija un skolotāju izglītība, 200.-207.lpp. ISSN 1407-2157, ISBN 978-998445-660-7
Batņa L. (2013). Mūzika skolas pedagoģiskajā procesā cauri gadsimtiem. (Music in Shool
Teaching Process Through the Centuries). Rēzekne: Sabiedrība, integrācija, izglītība. Rēzeknes
augstskola 423. – 432.lpp. ISSN 1691-5887
Batņa L. (2013.) Skandēšanas partitūras. Mūzikas pedagoģija – vēsture, teorija, prakse.Rīga:
MUSICA BALTICA, 52 lpp.
Medne, Dace (2013). Die Vorstellungen der Eltern vom Zukunftsporträt ihres Kindes als
Pädagogisches potential in der Heutigen Erziehungsrealität.//The Perspectives of the Pedagogy:
Innovative Solutions. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds 239.: 108. – 117. ISBN 978-9984-45-685-0.
Medne, Dace (2012). Pedagoģisko vērtību interpretācija žurnālā „Mans mazais”.// LU rakstu
sērija Pedagoģija un skolotāju izglītība Nr. 781. 231.: 174. - 185. ISBN 978-9984-45-499-3.
Beitāne, Anda. Multipart Singing in Northern Latgale: Dynamics of tradition in the late 20th –
early 21st century. Res Musica 4, Tallinn: Estonian Musicological Society, Estonian Academy of
Music and Theatre, 2012, 125–143.
Beitāne, Anda. Multipart singing in Latvian traditional music: awards and everyday practice. In
(the draft title): Local and global understandings of creativities. Multipart music making and the
construction of ideas, contexts and contents. Cambridge Scholars Publishing.
Beitāne, Anda. Historical Sources and Fieldwork in Latvian Ethnomusicology: Experience and
Results. In: Collection of scientific articles (the title will be specified). Cambridge Scholar
Publishing.
Beitāne, Anda. Traditional Polyphony in the Officium Defunctorum in North-eastern Latvia. 6.
Tradicionālās daudzbalsības simpozija rakstu krājums Tbilisi tradicionālās daudzbalsības centrs,
Gruzija.
Grauzdiņa, Ilma. Skaņu ierakstu izmantojums muzikālās dzirdes attīstībā. I starptautiskās
zinātniski praktiskās konferences Māksla un mūzika kultūras diskursā materiāli. Rēzekne:
Rēzeknes Augstskola, 2012. gada septembris 85.–93. lpp.
Grauzdiņa, Ilma. Mūzikas valoda. Kompleksie dzirdes testi. I daļa: Metodiski materiāli skolotājam.
II daļa: Darba lapas audzēkņiem. Izdots CD formātā. Mācību metodiskie materiāli profesionālās
kultūrizglītības pedagogiem 1: Metodiskie materiāli mūzikas pedagogiem. – teksta un vizuālie
materiāli. Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība, 2012.g. oktobris ISBN 978-9934-8352-0-9.
Boiko, Mārtiņš. Epentēze latgaliešu tautasdziesmās. Izdevumam Zinātnes akadēmijas vēstis.
Plānotais publicēšanas laiks tiek precizēts.
Boiko, Mārtiņš. Das Problem der Totenklage in der lettischen traditionellen Kultur und
Geisteswissenschaften (Bēru raudu problēma latviešu tradicionālajā kultūrā un kultūras zinātnēs).
In: Beiträge zur baltischen Geschichte 8. Plānots publicēt 2014. gadā.
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1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā struktūrvienību (katedru, profesoru grupu,
laboratoriju institūtu u.c.) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un
konkrētu studiju programmu īstenošanā
Studiju virziena īstenošanā ir iesaistītas šādas akadēmiskās struktūrvienības:
- 17 katedras ar 13 klasēm;
- Zinātniskās pētniecības centrs.
13.1. JVLMA katedra ir studiju un pētnieciskā darba pamatvienība, kura pārstāv apstiprināta
studiju virziena noteiktu specializāciju un apvieno specializācijas studiju kursu īstenošanā
iesaistīto akadēmisko personālu. Katedras darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums.
Katedras galvenais uzdevums ir veidot JVLMA mērķiem un līmenim atbilstošas programmas
studiju kursu saturu, nodrošināt satura kvalitatīvu īstenošanu un kontrolēt tās kompetencē
ietilpstošo studiju kursu attīstību.
JVLMA katedru/klašu un vadītāju uzskaitījums
Klavieru katedra

Prof. Juris Kalnciems
Ērģeļu klase Asoc. prof. Vita Kalnciema
Akordeona klase Doc. Jurijs Rižovs

Vispārējo klavieru katedra

Asoc. prof. Jānis Matulis

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra

Prof. Gunta Sproģe

Džeza mūzikas katedra

Doc. Indriķis Veitners

Koncertmeistaru katedra

Asoc. prof. Dace Kļava

Stīgu instrumentu katedra

Lekt. Terēze Zīberte-Ijaba
Kokles klase Viesdoc. Teiksma Jansone

Pūšaminstrumentu katedra

Asoc.prof. Jānis Retenais

Metāla pūšaminstrumentu klase Asoc.prof. Jānis Retenais
Koka pūšaminstrumentu klase Lekt. Guntis Kuzma
Sitaminstrumentu klase Doc. Edgars Saksons
Senās mūzikas katedra

Asoc. prof. Māris Kupčs

Kora diriģēšanas katedra

Pieaic. docētājs Māris Sirmais
Dziedāšanas klase Lekt. A. Sauka

Orķestra diriģēšanas katedra

Doc. Mārtiņš Ozoliņš
Orķestra klase Asoc. prof. Andris Vecumnieks

Vokālā katedra

Lekt. Zigrīda Krīgere
Operdziedāšanas klase Prof. Viesturs Gailis

Mūzikas skolotāju katedra

Lekt. Liene Batņa

Kompozīcijas katedra

Prof. Selga Mence

Mūzikas tehnoloģiju katedra

Doc. Rolands Kronlaks

Muzikoloģijas katedra

Doc. Jānis Kudiņš
Mūzikas vēstures klase Doc. Jānis Kudiņš
Mūzikas teorijas klase Prof. Ilma Grauzdiņa
Etnomuzikoloģijas klase Prof. Anda Beitāne

Horeogrāfijas katedra

Asoc. prof. Zita Errs

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

Ieva Devjatņikova
Svešvalodu klase Pieaic. docētāja Valentīna Bērziņa
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Katedru uzdevumi studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā
1) Klavieru katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Studiju kursa tips
Katedra

Klase

Studiju kurss

A daļa
(ieskaitot
praksi, valsts
pārbaudījumus)

B
daļa

C
daļa

(ierobež.
izvēles)

(brīvās
izvēles)

Studiju
programma

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Klavieru
katedra

Akordeona
klase

Vispārējā metodika/taustiņinstrumentu spēles metodika

B3

Klavierspēles metodika

B3

Klavierspēles pedagoģiskā
prakse

B3

Akordeona spēle

B3

Akordeona spēles
metodika

B3

Akordeona spēles
pedagoģiskā prakse
Akordeona spēle
Ansambļa spēle
Akordeona spēles
mācīšanas metodika
Akordeona spēles vēsture
un mūzikas literatūra
Akordeona spēles mācīšanas
pedagoģiskā prakse
Ansambļa darba prakse
Bakalaura diplomreferāta
izstrāde un aizstāvēšana
Instrumenta uzbūve, apkope
un remonts

Klavieru
katedra

Klavierspēles
skolotāju
studiju klase

Klavierspēle
Ansambļa spēle
Koncertmeistara klase
Klavierspēles metodika
Pianisma vēsture un
mūzikas literatūra
Koncertmeistara prakse
Ansambļa darba prakse
Bakalaura
diplomreferāta izstrāde
un aizstāvēšana
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Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs
Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs
Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs
Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs
Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs
Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
specializācija
Akordeona
spēles skolotājs

B3

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs:
specializācija
Klavierspēles
skolotājs

2) Vispārējās klavieru katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Studiju kursa tips
A daļa

Katedra

Studiju
kurss

(ieskaitot praksi,
valsts
pārbaudījumus)

B
daļa

C
daļa

(ierobež.
izvēles)

(brīvās
izvēles)

Studiju programma

Profesionālās bakalaura studiju programmas
Vispārējā
klavieru
katedra

Klavierspēle
Klavierspēle
Klavierspēle
Klavierspēle

+

Vispārējās izglītības Mūzikas
skolotājs
Profesionālo mūzikas priekšmetu
skolotājs

+
+
+

3) Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras kompetence studiju kursu
īstenošanā
Studiju kursa tips
A daļa

Katedra

Studiju kurss

(ieskaitot praksi,
valsts pārbaudījumus)

B
daļa

C
daļa

(ierobež.
izvēles)

(brīvās
izvēles)

Studiju programma

Profesionālās bakalaura studiju programmas
Kameransambļa un
klavierpavadījuma
katedra

Kameransamblis
/jauktais/
Klavierpavadījums

+

Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs
Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs

+

4) Džeza mūzikas katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Studiju kursa tips
A daļa
C
B
(ieskaitot praksi,
daļa
Katedra
Studiju kurss
daļa
valsts
pārbaudījumus)

(ierobež.
izvēles)

Studiju programma

(brīvās
izvēles)

Profesionālās bakalaura studiju programmas
Džeza mūzikas
katedra

Džeza mūzika
Džeza improvizācija

+
+
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Visas prof. bakalaura
studiju programmas

5) Koncertmeistaru katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Studiju kursa tips
A daļa

Katedra

Studiju kurss

(ieskaitot praksi,
valsts
pārbaudījumus)

B
daļa

C
daļa

(ierobež.
izvēles)

(brīvās
izvēles)

Studiju programma

Profesionālās bakalaura studiju programmas

Koncertmeistaru
katedra

Kora diriģēšana
Dziedāšana
Ritmika
Blokflautas spēle
Orķestra diriģēšana
Koris
Instrumenta spēle
(stīgu,
pūšaminstrumentu,
sitaminstrumentu)
Instrumenta spēle
Diriģēšanas pamati

+
+
+

Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs

+
+
+

+
+

Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs
+
+

6) Stīgu instrumentu katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Katedra

Klase

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
pārbaudījumus)
izvēles)

Studiju kurss

C
daļa
(brīvās
izvēles)

Studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Stīgu
instrumentu
katedra

Stīgu instrumenta spēle
Stīgu instrumenta spēle
Vispārējā metodika/ stīgu
instrumentu spēles
metodika
Vijoļspēles/alta spēles
metodika
Čella spēles metodika
Kontrabasa spēles
metodika
Arfas spēles metodika
Vijoļspēles/alta spēles
pedagoģiskā prakse
Čella spēles pedagoģiskā
prakse
Kontrabasa spēles
pedagoģiskā prakse
Arfas spēles pedagoģiskā
prakse
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+
+
B3
B3
B3

+

B3

+

B3
B3
B3

+

B3

+

B3

Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs

Katedra

Klase

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
pārbaudījumus)
izvēles)

Studiju kurss

C
daļa
(brīvās
izvēles)

Studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Kokles
Stīgu
instrumentu klase
katedra

Kokles spēle
Kokles spēle

+

Kokles spēle
Kokles spēles vēsture
un mūzikas literatūra
Ansambļa spēle
Kokles spēles
mācīšanas metodika
Bakalaura referāta
vadīšana
Kokles spēles metodika

+
+

+

Kokles spēles
pedagoģiskā prakse

Stīgu
instrumentu
katedras
Skolotāju
studiju
klase

Stīgu instrumentu
(vijole, alts, čells,
kontrabass, ģitāra, arfa)
spēle
Ansambļa spēle
Stīgu instrumentu spēles
(pa specializācijām)
mācīšanas metodika
Stīgu instrumentu spēles
vēsture un mūzikas
literatūra
Stīgu instrumentu spēles
(pa specializācijām)
mācīšanas pedagoģiskā
prakse
Ansambļa darba prakse
Bakalaura
diplomreferāta izstrāde
un aizstāvēšana
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Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

+
+
B3

+
B3

Kokles spēle,
Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs
Kokles spēle,
Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs

+

+

+
+

+
+

Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

7) Pūšaminstrumentu katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Studiju kursa tips
Katedra

Klase

Studiju kurss

A daļa
(ieskaitot praksi,
valsts
pārbaudījumus)

B
daļa
(ierobež.
izvēles)

C
daļa
(brīvās
izvēles)

Studiju
programma

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Pūšaminstrumentu
katedra

Koka pūšaminstrumentu
klase
Metāla
pūšaminstrumentu
klase
Sitaminstrumentu
klase

Pūšaminstrumentu
katedra

Pūšaminstrumentu
katedras
Skolotāju
studiju klase

Vispārējā metodika/
pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu spēles
metodika
Pūšaminstrumenta
spēles metodika
(atsevišķi pa
specializācijām)
Pūšaminstrumenta
spēles pedagoģiskā
prakse
Koka pūšaminstrumenta
spēle
Koka pūšaminstrumenta
spēle
Metāla
pūšaminstrumenta spēle
Metāla
pūšaminstrumenta spēle
Sitaminstrumenta spēle
Sitaminstrumenta spēle

B3

Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs

B3

Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs

B3

+

Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs

+

Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs

B3

B3

B3
+

Sitaminstrumentu spēles
metodika

B3

Sitaminstrumentu spēles
pedagoģiskā prakse

B3

Pūšamnstrumentu/
sitaminstrumentu spēle
(galv. instr.)
Papildinstrumenta spēle
un metodika
Galvenā instrumenta
spēles mācīšanas
metodika
Pūšaminstrumentu/
sitaminstrumentu spēles
vēsture un mūzikas
literatūra
Bakalaura
diplomreferāta izstrāde
un aizstāvēšana
Pedagoģiskā prakse
Ansambļa darba prakse
Papildinstr. spēle
Papildinstr. spēles
metodika
Papildinstr. spēles
pedagoģiskā
prakse
Instrumenta
uzbūve un apkope
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Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs

+
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

8) Senās mūzikas katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Katedra

Klase

Studiju kurss

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
pārbaudījumus)
izvēles)

C
daļa
(brīvās
izvēles)

Studiju
programma

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Senās mūzikas
ansamblis
Latīņu valoda

Senās mūzikas
katedra

+
+

Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs

9) Kora diriģēšanas katedras kompetence studiju kursu īstenošanā

Katedra

Klase

Studiju kurss

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
pārbaudījumus)
izvēles)

C
daļa
(brīvās
izvēles)

Studiju
programma

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Kora
diriģēšanas
katedra

Dziedāšanas
klase

Kora diriģēšana un
partitūras spēle
Kora mācība/kora darba
metodika
Kora diriģēšana
Kora literatūra un
stilistika
Koris un kora darba
prakse
Vispārējā metodika/
diriģēšanas metodika;
Vispārējā metodika/
kora diriģēšanas
metodika
Kora diriģēšanas
mācīšanas metodika
Kora diriģēšanas
pedagoģiskā prakse
Mūsdienu mūzikas
vokālās tehnikas

+

Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs

+
B5
B5
+
C1

C1
C1
C3
C4

Vokālā prakse
Dziedāšana un vokālā
darba metodika
Solo dziedāšana
Dziedāšana un vokālā
metodika
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C4
+

+
B2
+

Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
specializācija
Mūzikas
teorētisko
priekšmetu
skolotājs

10) Orķestra diriģēšanas katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Katedra

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež
pārbaudījumus . izvēles)
)

Studiju kurss

C
daļa
(brīvās
izvēles)

Studiju programma

Profesionālās bakalaura studiju programmas
Orķestra
diriģēšanas
katedra

Oķestra diriģēšana
Orķestra diriģēšanas pamati

+
+

11) Vokālās katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Studiju kursa tips
Klase
A daļa
B
Katedra
Studiju kurss
(ieskaitot praksi,
valsts
pārbaudījumus)

daļa

(ierobež.
izvēles)

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Vispārējā (vokālā)
metodika

Vokālā
katedra

Operdziedāšanas klase

C
daļa
(brīvās
izvēles)

B2 ,C3

Vokālā metodika

B2

Balss nostādīšanas
metodika (bērnu, zēnu
un jauniešu balss
nostād.)
Kora vokālā pedagoga
balss nostādīšanas
prakse
Solo dziedāšanas
pedagoģiskā prakse

C3

Skatuves runa

C3
B2
+
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Visas prof.
bakalaura studiju
programmas

Studiju
programma
Vispārējās
izglītības mūz.
skolotājs
Vispārējās
izglītības mūz.
skolotājs
Vispārējās
izglītības mūz.
skolotājs
Vispārējās
izglītības mūz.
skolotājs
Vispārējās
izglītības mūz.
skolotājs
Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs/
Mūzikas
teorētisko
priekšmetu
skolotājs

12) Mūzikas skolotāju katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Studiju kursa tips
Katedra

A daļa
(ieskaitot praksi,
valsts
pārbaudījumus)

Studiju kurss

B
daļa
(ierobež.
izvēles)

C
daļa
(brīvās
izvēles)

Studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Mūzikas
skolotāju
katedra

Psiholoģija
Pedagoģija
Pedagoga ētika
Izglītības vadība
Mūzikas pedagoģija
Mūzikas mācīšana un skolas kora
darba metodika (+ aranžēšana,
+ improvizācija)
Pedagoģiskā prakse: mācību stundas
Mūzika vadīšana, kolokvijs specialitātē
Bakalaura diplomreferāta izstrāde un
aizstāvēšana
Skolas kora darba prakse
K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle
(kokle, blokflauta, sitaminstrumenti)
Informācijas tehnoloģijas pedagoģijā
Ritmika

+
+
+
+
+
+

Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs,
Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs

Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs
+
+
+
+
+
+

Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs,
Mūzikas teorētisko
priekšmetu skolotājs

13) Kompozīcijas katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Katedra

Studiju kurss

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
pārbaudījumus)
izvēles)

C
daļa
(brīvās
izvēles)

Studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Kompozīcijas
katedra

Partitūras spēle

B5

Kompozīcija
Mūsdienu
kompozīcijas
tehnikas
Aranžēšana

+
+
+

Improvizācija
Kompozīcijas
pamati
Orķestra stilu
vēsture
Instrumentu mācība
Kompozīcijas
mācīšanas metodika
Kompozīcijas
mācīšanas
pedagoģiskā prakse
Kompozīcija

Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs
Studiju kursu var izvēlēties
visu studiju programmu
studenti
Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs

Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs
specializācija
Mūzikas teorētisko
priekšmetu skolotājs

+
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14) Mūzikas tehnoloģiju katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Katedra

Studiju kurss

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
pārbaudījumus)
izvēles)

C
daļa
(brīvās
izvēles)

Studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Mūzikas
tehnoloģiju
katedra

Spec. programma
Sibelius
Elektroakustiskā
mūzika

+

Studiju kursu var
izvēlēties visu studiju
programmu studenti

+

15) Muzikoloģijas katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Studiju kursa tips
Klase
A daļa
B daļa
C daļa
Studiju kurss
Katedra
(obligātā)

(ierobež.
izvēles)

(brīvās
izvēles)

Profesionālās bakalaura studiju programmas
Kolokvijs mūzikas vēsturē
Valsts
un teorijā
pārbaud.

Muzikoloģijas
katedra

Mūzikas
vēstures
klase

Mūzikas
teorijas
klase

Mūzikas vēsture un teorija

+

Mūzikas vēsture/Ievads
mūzikas vēsturē
Latvijas mūzikas vēsture

+
+

Mūzikas teorija un analīze
Solfedžo

+
+

Vispārējā metodika/
mūzikas teorētisko
priekšmetu mācīšanas
metodika
Mūzikas teorētisko
priekšmetu mācīšanas
metodika/
Solfedžo un mūzikas
literatūras mācīšanas
metodika/
Mūzikas teorētisko
priekšmetu mācīšanas
metodika
Solfedžo un mūzikas
literatūras ped.prakse
Mūzikas teorētisko
priekšmetu pedagoģ. prakse
Solfedžo
Mūzikas teorija
Harmonija
Polifonija
Mūzikas forma
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Studiju
programma

Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs,
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs, Prof.
mūz. priekšm
skolotājs
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs,
Vispārējās
izglītības mūzikas
skolotājs
Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs,
Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs

B4

C2

B4

C2

Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs

B4
C2
+
+
+
+
+

Profesionālo
mūzikas priekšmetu
skolotājs

Katedra

Studiju kursa tips

Klase

Studiju kurss

A daļa

B daļa

C daļa

(obligātā)

(ierobež.
izvēles)

(brīvās
izvēles)

Studiju
programma

Profesionālās bakalaura studiju programmas

Muzikoloģijas
katedra

Mūzikas
teorijas
klase

Harmonija
Polifonija
Formas mācība
Mūzikas teorētisko
priekšmetu mācīšanas
metodika
Solfedžo pasniegšanas
pedagoģiskā prakse
Mūzikas literatūras
pasniegšanas pedagoģiskā
prakse
Bakalaura diplomreferāta
izstrāde un aizstāvēšana

+
+
+
+

Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs
specializācija

+

Mūzikas
teorētisko
priekšmetu
skolotājs

+
+

Tradicionālā mūzika

+

Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

Etnomuzikoloģ
ijas klase

16) Horeogrāfijas katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Studiju kursa tips
A daļa

Katedra

Studiju kurss

(ieskaitot praksi,
valsts
pārbaudījumus)

B
daļa

C
daļa

(ierobež.
izvēles)

(brīvās
izvēles)

Studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Horeogrāfijas
katedra

Dejas pamati

B1
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Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs

17) Vispārizglītojošo studiju kursu katedras kompetence studiju kursu īstenošanā
Studiju kursa tips
Katedra

Klase

A daļa

Studiju kurss

B
daļa

C
daļa

(ierobežotā
izvēle)

(brīvās
izvēles)

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Vispārizglītojošie studiju kursi
Vispārizglītojošo studiju kursu
katedra

Vispārizglītojošo
studiju kursu
katedra

Svešvalodu
klase

Latviešu valodas
kultūra
(lietišķie raksti)
Ievads kultūras
analīzē
Uzņēmējdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
Autortiesības un
blakus tiesības,
vides aizsardzība,
civilā aizsardzība))
Literatūra mūzikā
Uzņēmējdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)
Mākslas vēsture
Filosofija un
estētika
Informācijas
tehnoloģijas
Skatuves
uzvedības kultūra
Svešvaloda
(vācu, angļu,
franču)
Krievu valoda

Studiju
programma

Vispārējās
izglītības
mūzikas
skolotājs,
Profesionālo
mūzikas
priekšmetu
skolotājs

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

Visu bakalaura
studiju progr.
studenti, t.sk.
Skaņu režija
Visu bakalaura
studiju progr.
studenti, t.sk.
Skaņu režija

13.2. Zinātniskās pētniecības centra kompetence studiju programmu īstenošanā
ZPC veic fundamentālus pētījumus Mākslas zinātnes nozares Muzikoloģijas apakšnozarē,
realizē Latvijai nozīmīgus mūzikas kultūras attīstības projektus, kā arī piedalās aktuālu
zinātniskās pētniecības jautājumu risināšanā un projektu īstenošanā.
ZPC nodrošina saikni starp JVLMA īstenotajām izglītības programmām un zinātnisko
darbību mūzikas un mūzikas pedagoģijas jomā, sekmē jauno zinātnieku iekļaušanos nacionālā
mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas pedagoģijas pētniecībā,
starpdisciplināru pētījumu īstenošanā.
Vienojoties ar attiecīgajām katedrām, ZPC piedalās bakalauru, maģistru, doktora studiju
programmu pilnveidē (jaunu studiju programmu, jaunu kursu izstrādē, studijām nepieciešamu
materiālu un mācību līdzekļu sagatavošanā u.tml.).
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1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums,
norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā
JVLMA mācību palīgpersonāls savas darbības jomā ir augsti kvalificēts, visi darbinieki
ir ieguvuši augstāko izglītību, intensīvi piedalās savas profesionālās meistarības pilnveidē, ir
apguvuši vai arī apgūst jaunāko tehnoloģiju pielietošanu.
Mācību palīgpersonāls ir apvienots struktūrvienībās, tās ir:
Studiju programmu direkcija ir JVLMA struktūrvienība, kas plāno, koordinē un kontrolē
studiju programmu īstenošanas procesu, izveido, uztur un analizē informatīvo bāzi par
studējošajiem, studiju programmām, studiju programmu apguves sasniegumiem, sadarbībā ar
studējošajiem, katedru un nodaļu vadītājiem nodrošina studiju programmu pašnovērtēšanas
ziņojumu izstrādi, sekmē docētāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.
Studiju programmu direkcijas ietvaros ir izveidotas 3 nodaļas (bakalaurantūra,
maģistrantūra, doktorantūra). Nodaļa ir struktūrvienība, kas izveidota studējošo akadēmiskās
darbības organizēšanai vienā vai vairākās specializācijās vai profilos. Nodaļas uzdevums ir
organizēt un vadīt studējošo studiju procesu.
Bibliotēka nodrošina studējošos un docētājus ar studiju programmas satura apguvei
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem (literatūra, nošu materiāli, video un audio materiāli) un citu
informāciju.
Informācijas tehnoloģijas daļa nodrošina atbilstošo studiju kursu apguvi ar nepieciešamo
elektronisko tehnoloģiju un informācijas pieejamību (e-studiju vide, interneta pieeja, datoru
izmantošas pieejamība patstāvīgā darba procesā u.c).
Sporta centrs nodrošina studējošajiem iespējas nodarboties ar sportu
1.15. Informācija par ārējiem sakariem:
15.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām
Produktīvu un mērķtiecīgu sadarbību ar darba devējiem nodrošina noslēgtie sadarbības līgumi,
kuru sadarbības priekšmets ir pedagoģiskās un mākslinieciski radošās prakses īstenošana,
koncertprakses, docētāju un profesionālās meistarības pilnveides nodrošināšana.
JVLMA prakses un sadarbības līgumus ir noslēgusi:
- ar 146 izglītības iestādēm;
- ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru;
Sadarbības līgumi ir pieejami Studiju programmu direkcijā.
JVLMA piedalās vairāku starptautisku organizāciju darbā:
AEC (Association Europeenne des Conservatoire)
www.aecinfo.org
ABAM (Association of the Baltic Academies of Music) www.abam.dk
ELIA (European League of Institutes of the Arts)
www.elia-artschools.org
NICA (Network of International Cooperation in Arts)
EPTA (European Piano Teacher Association)
ESTA (European String Teacher Association)
EVTA (European Vocal Teacher Association)
ECMTA (European Chamber Music Teacher Association)
15.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un
līdzīgas studiju programmas
JVLMA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas augstskolām: Latvijas Kultūras akadēmiju,
Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Daugavpils
Universitāti. Sadarbība notiek šādās jomās:
- studenti klausītāja statusā apgūst brīvās izvēles studiju kursus;
- studējošie klausītāja statusā apgūst atsevišķas studiju programmas daļas studiju kursus, piem.:
LKA – profesionālo bakalaura studiju programmu studenti brīvās izvēles studiju kursus
svešvalodās), LU – pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursus;
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- docētāji profesionālās meistarības pilnveides nolūkā klausās GURU lekcijas;
- tiek īstenoti kopīgie pedagoģiki metodiskie un mākslinieciski radošie projekti;
- tiek īstenoti kopīgie zinātniskās pētniecības projekti (konferences, publikācijas, promocijas
darbu priekšaizstāvēšana un aizstāvēšana, docētāju piesaiste doktorantūras studiju kursu
īstenošanai)
JVLMA un ārvalstu augstskolu sadarbība virzīta uz īstermiņa aktivitātēm (viesprofesoru
meistarklases, lekcijas, semināri, darbs valsts pārbaudījumu komisijās), studentu un docētāju
apmaiņu, dažādiem pasākumiem (koncerti, konkursi, festivāli, konferences, individuālie pētījumi,
studiju procesa īstenošanas aspekti un programmu satura salīdzināšana), dažādu ES projektu
realizāciju, Akadēmisko Programmu Aģentūras pārvaldītajām programmām, vēstniecību
projektiem, kas tiek realizēti ar Eiropas valstu diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un
transnacionālām programmām – Yamaha, USA Fulbright. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus
jau 80 Eiropas mūzikas augstskolām.
Atskaites periodā JVLMA 18 docētāji sniedza meistarklases ārvalstu augstskolās, bet JVLMA
notika vairāk nekā 55 projekti (meistarklases, lekcijas, koncerti, valsts pārbaudījumu komisiju
priekšsēdētāja pienākumu veikšana). JVLMA personāls un sadarbības partneri atzīst, ka šādu
projektu īstenošana ir sevišķi auglīga, jo tieši praktiskajā darbībā notiek iegūto zināšanu un prasmju
apguves salīdzināšana, sasniegumu novērtēšana, konkurētspējas noteikšana, akadēmiskās darbības
motivēšanas aspektu noskaidrošana u.t.t.
15.3. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros, norādot
apmaiņas programmu un valsti
ERASMUS studenti 2012/2013
Vārds, uzvārds

Studiju programma

Valsts

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Madara Ozola
Vispārējās izglītības Ferenca Lista Mūzikas akadēmija (Ungārija)
mūzikas skolotājs
15.4. ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā Izglītība kopumā, kā arī sadalījumā pa
studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti
Atskaites periodā studēja 6 studējošie, kuri apguva studiju virziena Izglītība atsevišķus
studiju kursus: Instrumenta spēles vai kora diriģēšanas vai deju mācīšanas metodika
Ārvalstu studējošo
Studiju programma
Studiju ilgums
Valsts
skaits pa studiju
programmām
3
Instrumentālā mūzika /bakalaura
4 gadi
Lietuva
līmenis/
1
Horeogrāfija bakalaura līmenis
4 gadi
Ķīna
1
Instrumentālā mūzika /bakalaura
1 gads
Beļģija
līmenis/ Erasmus apmaiņas
programma
1
Instrumentālā mūzika /bakalaura
1 gads
Norvēģija
līmenis/ Erasmus apmaiņas
programma

Rektors

profesors A.Sīmanis
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Studiju virziena Izglītība pašnovērtējuma ziņojums

II.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas
studiju programmu raksturojums
par 2012./2013.akadēmisko gadu
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2.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesionālās bakalaura studiju programmas

„Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs“
kods 42141

raksturojums
Studiju programmas raksturojumu sagatavoja:
Mūzikas skolotāju katedras vadītāja lektore L.Batņa
Muzikoloģijas katedras vadītājs doc. J.Kudiņš
Kora diriģēšanas katedras vadītājs M.Sirmais
Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis
Vokālās katedras vadītāja lektore Z.Krīgere
Studējošo pašpārvaldes pārstāvis – students K. Pozenkovskis
Studiju programmu direktore I.Baltābola
2.1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Studiju programmas mērķi un uzdevumi atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs,
JVLMA Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.
Mērķi
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa vispārējās izglītības
mūzikas skolotāju sagatavošanu, kuri ir apguvuši pedagoģijas un mūzikas zinātņu teorētiskajos
pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās
zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai
attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu,
balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas
darbības un mūsdienīguma principiem, ievēro Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā
kultūras apritē, saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras mantojumu.
Uzdevumi
- motivēt studentus iegūt sistematizētas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas mūzikas
skolotāja pienākumu veikšanai visās vispārējās izglītības pakāpēs – pirmsskolas, pamata un
vidējās izglītības pakāpēs;
- sniegt studentiem skolas kora diriģenta pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās
zināšanas un prasmes, lai skolas koru augstvērtīga darbība sekmētu Latvijas Dziesmu un deju
svētku tradīciju saglabāšanu un attīstību, kas ir latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa;
- motivēt studentus apgūt pamatzināšanas un iemaņas zinātniskās pētniecības darbā mūzikas
pedagoģijas nozarē;
- radīt motivāciju profesionālai attīstībai un tālākizglītībai atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un
psiholoģijas atziņām un aktivitātēm mūzikas skolotāja un kora diriģenta profesijā, kuri,
integrējoties profesionālo mūziķu izglītošanas vidē, būtu motivēti starptautiski atzīta Latvijas
nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saglabāšanā
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2.1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim
Zināšanas (zināšanas un izpratne)
Rezultāti: profesionālās bakalaura studiju programmas A un B daļas - pedagoģijas un mūzikas
nozares teorētisko studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas
tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā mūzika, Mūzikas un skolas kora darba
metodika) apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu vispārējās
izglītības mūzikas skolotāja pienākumus. kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skolotāja
profesijas standartā iestrādātajām prasībām, t.i.:
- zināšanas par pedagoģiskā procesu vispārējās izglītības visu pakāpju iestādēs, t.sk.: par mācību un
audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta Mūzika pedagoģiskā procesa
plānošanu un vadību, drošas un atbalstošas mācību vides nodrošināšanu, izglītojamā personības
izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, izglītojamo zinātkāres un
izziņas intereses mācību priekšmetā rosināšanu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģiju,
mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās
pētniecības metodēm, skolotāja profesionālo ētiku;
- zināšanas par mācību priekšmeta satura apguves metodēm, satura izvēles principiem, skaņdarbu
analīzes tehnoloģiju, mūzikas notācijas apguvi un muzikālās dzirdes attīstības paņēmieniem,
izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes
līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,
skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to
daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām.
Kompetence: iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas
zinātnes nozarei un mūzikas skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo
zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās pētniecības metodēs,
mūzikas vēsturē un teorijā, mūzikas nozīmi vispārējās izglītības sistēmā, tās attīstības tendencēs,
izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mūzikas
pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, turklāt daļa zināšanu - mūzikas
mācības un kora darba metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim.
Speciālists spēj parādīt mūzikas skolotāja profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību
izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes
līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,
skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to
daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām.
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)
Rezultāti: students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati,
svešvalodas, pedagoga ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares teorētiskos
un praktiskos studiju kursus (pedagoģiskā prakse, instrumenta spēle, dziedāšana, kora darba prakse,
improvizācija, aranžēšana, kā arī bakalaura diplomreferāta izstrāde) ir ieguvis prasmes, kas ir
nepieciešamas vispārējās izglītības mūzikas skolotāja pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās
kvalifikācijas līmeņa Skolotāja profesijas standartā prasmju daļā iestrādātajām prasībām, t.i. ieguvis
prasmes: pielietot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normas vispārējās
izglītības programmu īstenošanas jomā, radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot
izvirzītos mērķus un uzdevumus, noteikt izglītojamo individuālās īpatnības, motivēt un ieinteresēt
izglītojamos mācību darbam, veidot pozitīvas izglītojamo savstarpējās attiecības vadīt mācību
priekšmeta Mūzika un skolas kora nodarbības, analizēt skaņdarbus, noteikt mūzikas izteiksmes
līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, izvēlēties un novērtēt skaņdarbu atbilstību izglītojamā
spējām, atlasīt un piemērot to mācību programmas sastādīšanai, atšifrēt, lasīt un pierakstīt nošu tekstu,
saglabāt atmiņā un reproducēt dzirdētos skaņdarbu fragmentus, atsevišķus mūzikas izteiksmes
līdzekļus, skaņdarbu kopumā, ar balsi un mūzikas instrumentu demonstrēt mācību materiālu
(dziesmas solo, korim vai ansamblim, instrumentālie skaņdarbi), iemācīt to izglītojamajiem,
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panākt augstvērtīgu skaņdarba atskaņojumu solo, ar kori, ansambli vai orķestri, piemērojot
skaņdarba interpretācijas prasībām atbilstošas vokālās vai instrumenta spēles prasmes, atbilstošu
diriģenta manuālo tehniku, strādāt ar bērnu un jauniešu balsīm, izkopt vokālās prasmes, veidot kora
dinamisko, ritmisko, intonatīvo un tembrālo ansambli, aranžēt skaņdarbus dažādiem kolektīvās
muzicēšanas sastāviem, improvizēt ar balsi un ar instrumentu, prast izglītojamos iesaistīt
improvizācijas procesā. Students ieguvis komunicēšanās prasmes saziņas līmenī, kā arī lietot mūzikas
profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, vispārējās prasmes, kas saistās ar
vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis,
piedaloties organizētajos projektos.
risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās
svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības,
ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
Kompetence
Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas skolotāja
pienākumus, analizēt, vērtēt un izstrādāt mūzikas mācību priekšmeta programmas, atlasīt un veidot
mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību
stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās
zināšanas un prasmes, patstāvīgipatstāvīgi iestudēt, demonstrēt un publiski atskaņot vidējās
sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu, stilu un žanru kora skaņdarbus, iemācīt izglītojamajam
dažādu laikmetu un stilu skaņdarba satura atklāsmei komponista pielietotos mūzikas izteiksmes
līdzekļus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus,
analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un pedagoģijas zinātnes nozarē
un skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar
nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu tālāku
mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties
atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt
lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts
valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba
aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)
Rezultāti: studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze,
Mūzikas teorija un vēsture, Mūzikas priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Izglītības
vadība, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un prasmes iegūt un
atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas, pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, kas
nodrošina mācību priekšmeta Mūzika apguves procesā nepieciešamās informācijas iegūšanu,
apstrādi un lietošanu - informācijas meklēšana ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD
programmu, elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, mācību materiālu prezentēšana,
izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas
teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt
problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir
ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas
pedagoģijas nozarē.
Kompetence
Minēto studiju kursu apguves rezultātā absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt
informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas
mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē mūzikas skolotāja profesijā, parādīt, ka izprot
pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt vispārējās izglītības mūzikas skolotāja profesionālās darbības
ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties vispārējās izglītības mūzikas jomas attīstībā.
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2.1.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu
Studiju kursi

ECTS
KP

Nodarbību
veids

nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

Kontaktstundu skaits

1.

2.

30iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/
1,5

30E/3

30iv/
1,5

30iv/3

30E/3

7.

8.

A daļa–159 ECTS KP
I. Profesionālie studiju kursi - 129 ECTS KP
1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 33 ECTS KP
Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- pirmsskolas
bērnu attīstības
psiholoģija
Pedagoģija:
-Vispārējā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas un
skolas;
- Pedagoģiskā
psiholoģija;
- Pedagoģisko
pētījumu metodika
Pedagoga ētika
Izglītības vadība
Informācijas
tehnoloģijas
pedagoģijā
Mūzikas
pedagoģija
Mūzikas
mācīšanas un
kora darba
metodika:
- Mūzikas
mācīšanas
metodika;
- Skolas kora
darba metodika;
- Mūzika
pirmsskolā
Praktiskā daļa:
- Improvizācija
- Aranžēšana

7,5

P/G

110

90

7,5

P

110

90

1,5
1,5
1,5

G
P
G

25
25
25

15
15
15

15i/1,5

1,5

G

10

30

30i/
1,5

12

G/I

160

150/10

6

G

85

75

15i/1,5
15i/1,5

15iv/
1,5
1,5

G

10

30

1,5

G

25

15

1,5

G/I

20

15/5

1,5

G/I

20

15/5

1.2. Mūzikas nozares studiju kursi – 96 ECTS KP
Praktiskā daļa – 46,5 ECTS KP
Diriģēšana un
16,5
I
258
partitūras spēle
K.Orfa sistēmas
instrumentārija
4,5
I
45
spēle:

182

30iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/1,5
30iv/
1,5
15iv/
1,5
15/5i/
1,5
15/5i/1,5

30i/
1,5

33E/3

33E/3

33E/3

33
E/3

75

Kokle

15iv
/
1,5

Blokflauta
Sitaminstrumenti
Ritmika
Klavierspēle
Dziedāšana un
vokālā darba
metodika

20 E/3

15
15
3
12

G
I

20
215

60
105

30i/1,5
15i/1,5

30i/1,5
15i/1,5

15i/1,5

10,5

I/G

160

90/30

15i/
1,5

15i/
15i
/
1,5

15i/
15i
/
1,5

62

15iv/
1,5
15i/
1,5

15i/
1,5
15i/
1,5

i/
1,5

15iv/
1,5
15E/3

15
15

15E/3

i/
1,
5

Nodarbību
veids

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Skatuves runa
Kora mācība/
kora darba
metodika
Latīņu valoda
Solfedžo

1,5
1,5

G
G

10
10

30
30

1.5
9

G

25
60

15
180

Tradicionālā
mūzika
Ievads mūzikas
vēsturē
Mūzikas teorija un
analīze
Laikmetīgās
mūzikas vēsture
un estētika
Mūzikas vēsture
un teorija
Latvijas mūzikas
vēsture

1,5

G

10

30

1,5

P/G

10

30

4,5

G

60

60

3

P/G

50

30

22,5

P/G

360

240

4,5

P/G

60

60

Studiju kursi

ECTS
KP

Kontaktstundu skaits

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Teorētiskā daļa – 49,5 KP
30i/1,5
30i/
1,5
30i/
1,5
30i/
1,5
30iv/1,
5
30iv/
1,5

15i/1,5
30i/
1,5

30i/
1,5

30i/
1,5

30i/
1,5

30iv/
1,5

30iv/
3
30iv/
1,5

30iv/
1,5
30E/3

60iv/
4,5

60iv/9

15i/
3
15i/
3

15i/
1,,5
20/10i
/1,5

30i/3

30i/1,5

30iv/3
30iv/
3
30iv/
1,5

30/kolok
vijs E/3

30i/
1,5

30i/3

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP
Latviešu valodas
kultūra
(lietišķie raksti)
Ievads kultūras
analīzē
Uzņēmējdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība, civilā
aizsardzība)
Literatūra mūzikā
Uzņēmējdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)
Mākslas vēsture
Filosofija un
estētika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

1,5

P

25

15

1,5

P

30

10

4,5

P

90

30

4,5

P/G

75

35/10

4,5
4,5

P
P

60
60

60
60

7,5

G

100

100

15i/
1,5
15i/
1,5
15i/
1,5

24i/1,5

24i/1,5

24i/1,5

28E/3

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 13,5 KP
B1 - Ritmikas pedagoga studiju kursi
Dejas pamati

4,5

G

90

30

15i/
1,5

Vispārējā
metodika
Ritmikas metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3
4,5

G
I

65
90

15
30

15DE/3

15i/
1,5

15E/3

15i/
1,5
15i/
1,5

15DE/3

B2 - Solo dziedāšanas pedagoga studiju kurss
Solo dziedāšana

4,5

I

90

30

Vispārējā
metodika
Vokālā metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3
4,5

G
I

65
90

15
30

15E/3

15i/
1,5
15DE/3
15i/
1,5

63

15DE/3

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

B3 - Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai “Instrumentālā mūzika”
mūzikas vidusskolas prasību līmenī) Studentiem, kuri izvēlas B3 daļas studiju kursus jau no 1.semestra jāizvēlas C-brīvās izvēles

daļā studiju kursu „Instrumenta spēle” ECTS 9 KP apjomā.
90
30
Instrumenta
4,5
I
spēle
Vispārējā
metodika

Instrumenta
spēles
metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3

G

65

15

4,5

I

90

30

15i/
1,5

15E/3

15i/
1,5
15DE/3

15i/
1,5

15DE/3

B4 - Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai “Mūzikas
teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī)
Mūzikas teorija
4,5
G
90
30
15i/
15E/3
1,5
Vispārējā
1,5
G
25
15
15i/
metodika
1,5
Solfedžo un
3
G
65
15
15DE/
mūzikas
3
literatūras
mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
4,5
I
90
30
15i/
15DE/
prakse
1,5
3
B5 - Kora diriģenta studiju kursi
Kora diriģēšana
3
I
70
10
10E/3
Partitūras spēle

1,5

I

25

15

Kora literatūra
un stilistika
Senā baznīcas
mūzika

6

G

100

60

3

G

50

30

15i/
1,5
15iv/
1,5

15i/
1,5

15iv/
1,5
15i/
1,5

15i/
1,5
15i/
1,5

B6- Priekšnosacījumi zināšanu un prasmju līmenim, lai uzsāktu studiju kursu apguvi:
1)ziināšanu un prasmju līmenim jāatbilst mūzikas (profesionālās vai profesionālās ievirzes) vidusskolas izglītības programmas Pūšaminstrumentu
spēle vai Sitaminstrumentu spēle noslēguma prasībām. Profesionālo atbilstību students pierāda sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu
pūšaminstrumentu vai sitaminstrumentu spēlē;
2) studentiem, kuri izvēlas apgūt B6 daļas studiju kursus, jau no 1.semestra jāizvēlas C-brīvās izvēles daļā studiju kursu „Instrumenta spēle”
ECTS 9 KP apjomā;
3)studiju periodā no 1. līdz 4.semestrim, A daļas studiju kursa Diriģēšana un partitūras spēle saturā iekļaut pūtēju orķestra repertuāru un tā
apguvei plānot vienu trešo daļu no studiju plānā paredzētajām kontaktstundām.
B6 – Skolu pūtēju orķestru diriģēšanas studiju kursi
Pūtēju orķestra
4,5
I
75
diriģēšana
Pūtēju orķestra
4,5
G
90
darba metodika
Pūtēju orķestra
4,5
I
80
diriģēšana un
orķestra darba
prakse

45

15iv/
1,5
15i/
1,5

30
40

15iv/
1,5
15DE/
3

15iv/
1,5
20i/
1,5

20
DE/3

C5 - vispārējais izvēles kurss

Instrumenta
spēle

*) 9

I

150

90

15i/
1,5

64

15i/
1,5

15i/
15i/
15i/
15i/
1,5
1,5
1,5
1,5
*) Studentiem, kuri izvēlas B6 daļas studiju kursus.

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

15i/
1,5

15
DE/3

15i/
1,5

15
DE/3

15i/
1,5

15
DE/3

15i/1,5

15DE/3

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 ECTS KP
apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas zināšanas un prasmes:
- * mācīt kora diriģēšanu;
- * mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā;
- * strādāt par kora vokālo pedagogu;;
- * veikt kora dziedātāja pienākumus
Skaidrojums: studiju kursu ar iezīmi *) var izvēlēties tikai kompleksi;
vispārējos izvēles kursus drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs grupu nodarbību kursus

C1– profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi
Vispārējā
metodika

Kora
diriģēšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3

G

65

15

4,5

I

90

30

15i/
1,5

15
DE/ 3

C2 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss
Vispārējā
metodika
Mūzikas
teorētisko
priekšmetu
mācīšanas
metodika

1,5

G

25

15

3

G

65

15

Pedagoģiskā
prakse

4,5

I

90

30

15i/
1,5

15
DE/ 3

C3 - kora vokālā pedagoga studiju kurss
Vispārējā
metodika
Balss nostādīšanas
metodika
(darbs ar:
bērnu balsīm,
zēnu balsīm,
jauniešu balsīm)
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3

G

65

15

4,5

I

90

30

15i/
1,5

15
DE/ 3

C4 - kora dziedātāja studiju kurss
Mūsdienu mūzikas
vokālās tehnikas
Vokālā prakse

4,5

G

90

30

4,5

I

90

30

15
i/1.5

15
E/ 3

C5 - vispārējais izvēles kurss
Latvijas un
Baltijas
tradicionālā
mūzika
Ansamblis
Tradicionālā
dziedāšana
Tradicionālā
instrumenta spēle
Informācijas
tehnoloģijas
Svešvaloda
Skatuves
uzvedības kultūra
Senās mūzikas
ansamblis
Improvizācija
Elektroakustiskā
mūzika
Orķestra
diriģēšana
Kompozīcija
Instrumenta spēle

3

G

50

30

15i/1,5

3
1,5

G
G

50
25

30
15

15i/1,5

1,5

G

25

15

3

G

50

30

3
3

G
G

50
65

30
15

3

G

50

30

3
3

G
G

50
50

30
30

3

I

50

30

3
3

I
I

50
50

30
30

*) 9

I

150

90

15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5
15i/
1,5
15i/1,5

15i/
1,5
15i/1,5
15i/3

15i/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15i/1,5

*) Studentiem, kuri izvēlas B3 daļas studiju kursus.
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15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

15i/
1,5
15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5
15i/
1,5

15i/ 1,5
15i/
1,5

15i/1,5
15i/
1,5

15i/
1,5

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Prakse – 40,5 KP
Meiteņu koris un
kora darba prakse
piezīme: *)
kolektīvais
patstāvīgais darbs
kontaktstundu
ietvaros)
B daļas Kora
diriģenta studiju
kurss:
Jauktais koris un
kora darba prakse
piezīme: *)
kolektīvais
patstāvīgais darbs
kontaktstundu
ietvaros)
Pedagoģiskā
prakse

36

G

600

#) 360

90i/
10,5

90i/
4,5

36

G

600

*360

120i
/
10,5

120E
/
4,5

4,5

I

50

70

*60
30
90i/
4,5

*60
30
90i/
3

*60
30
90i/
3

*60
30
90i/
1,5

*60
30
90i/
4,5

*60
30
90i/
4,5

60
* 60
120i
/4,5

60
* 60
120E /3

60
* 60
120i
/3

60
* 60
120E
/1,5

60
* 60
120i
/4,5

60
* 60
120i
/4,5

25i/
1,5

25i/
1,5

20i/
1,5

Valsts pārbaudījumi – 18
Mūzikas
mācīšanas un
kora darba
metodika
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana
Pedagoģiskā
prakse - mācību
stunda Mūzika
Pedagoģiskā
prakse - mācību
stunda Mūzika
un kolokvijs
specialitātē
Kora diriģēšana
(koncertprogrammas
daļa)
Darbs ar skolas
kori
B5 daļas Kora
diriģenta studiju
kurss: Koncerteksāmens kora
diriģēšanā un
darbs ar kori

3

G

50

30

3

I

60

20

30DE/3

20DE/3

20i/1,5
4,5

I

80

40
20
DE/3

4,5

I

70

50

3

I

75

5

4,5

I

60

60

30i/
1,5

20DE
/3
5
DE/3

30 i/
1,5
(5
stundas
darbs
ar
skolas
kori)
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30
DE /3
(5
stundas
darbs
ar
skolas
kori)

2.1.4. Studiju kursu apraksti
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu apraksta izrakstus
ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

A daļa–159 ECTS KP
I Profesionālie studiju kursi - 129 ECTS KP
1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 30 ECTS KP
Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas
bērnu
attīstības
psiholoģija

7,5

P/G

4 sem.

E

Pedagoģija:
- vispārējā;
- sociālā;
- pirmsskolas
un skolas;
- pedagoģiskā
psiholoģija;
- pedagoģisko
pētījumu
metodika

7,5

P

3 sem.

E

Pedagoga
ētika

1,5

G

1 sem.

i

Izglītības
vadība

1,5

P

1 sem.

i

Informācijas
tehnoloģijas
pedagoģijā

1,5

G

1 sem.

i

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības
un sociālās psiholoģijas jautājumus, spēj tos
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem;
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas
teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām
situācijām;
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un
profesionālās darbības pašnoteikšanās procesā;
* atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē,
prot risināt problēmsituācijas;
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un
analizēt audzēkņu personības attīstību;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas
nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās
teorijas;
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to
sasniegšanu;
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas
veidošanas principus;
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un
sabiedrību:
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību;
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību
sasniegumus, sava darba efektivitāti;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par
pedagoģijas jautājumiem un izmantot to praksē.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina pedagoga ētikas pamatprincipus;
* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un
sadzīves situācijas;
* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;
* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.
Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis
pamatzināšanas:
* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem,
izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības
sistēmā;
* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par
izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un
novērtēšanu, izglītības darbības izvērtēšanu;
* iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo
obligāto dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu
veikšanai atbilstošajā dokumentā.
Studiju kursā students apgūst informācijas tehnoloģiju
izmantošanas iemaņas, kas nodrošina atbilstoša mācību
priekšmeta apguves procesā nepieciešamās informācijas
iegūšanai, apstrādei un lietošanai:
informācijas meklēšana ABC internetā, interneta informācijas
veidi, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu,
elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, mācību
materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT
programmu.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

1 sem.

i

Mūzikas
mācīšanas un
kora darba
metodika:
- Mūzikas
mācīšanas
metodika;

12

G/I

8 sem.

DE

6

4 sem.

- Skolas kora
darba metodika;

1,5

1 sem.

iv

- Mūzika
pirmsskolā;

1,5

1 sem.

iv

- Improvizācija;

1,5

1 sem.

i

- Aranžēšana

1,5

1 sem.

i

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās
nostādnes Latvijā un ārvalstīs;
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās
didaktikas principus mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un
radošumu, spēj motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas
pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē.
Studiju kursā students apgūst:
Mūzikas mācīšanas metodiku visās izglītības pakāpēs vispārējās
izglītības iestādēs:
Mūzikas stundas didaktiskos aspektus, mūzikas mācīšanas
didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, stundu
modeļus, mūzikas stundu struktūru, organizatoriskos aspektus,
mūzikas mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu,
satura apguves metodes, tai skaitā K.Orfa sistēmas instrumentāriju,
skolēnu sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.
Skolas kora darba metodikā:
Muzikālās dzirdes tipus un to raksturojumu, skaņveides apguves
principus, balss aparāta uzbūvi, balsu iedalījumu kora balsu grupās,
kora mēģinājumu organizācijas principus, skaņdarbu iestudēšanas
metodiku.
Mūzika pirmsskolā:
Muzikālās un fonemātiskās dzirdes kopsakarības bērnu dzirdes
attīstībā, mūzikas stundas organizēšanas metodiskos principus,
dzirdes un mācību satura apguves metodes darbā ar bērniem.
Improvizācija
Studiju kursa apguve sekmē radošuma attīstību, kursa apguves
procesā students attīsta improvizācijas prasmes, apgūst
improvizācijas metodiskos paņēmienus, kas nepieciešami
daudzveidīgu metožu pielietošanai mācību priekšmeta Mūzika
mācīšanas procesā.
Aranžēšana
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot vokālās un
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem kora vai ansambļa
veidiem a cappella, ar klavieru vai citu instrumentu pavadījumu

iv

1.2. Mūzikas nozares studiju kursi – 99 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP
Diriģēšana un
16,5
I
partitūras spēle

K.Orfa sistēmas
instrumentārija
spēle: Kokle,
Blokflauta,
Sitaminstr.
Ritmika

6 sem.

E

4,5

I

3 sem

i

3

G

2 sem.

i

Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam
darbam ar skolas kori, spēj mācīt vadīt un publiski diriģēt skolas
kori.
Novērtēt skaņdarba tehnisko un māksliniecisko līmeni.
Piemērot atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas
prasībām.
Studiju kursa saturā apgūst manuālo tehniku dažādu stilu un
laikmetu kora skaņdarbu interpretācijai, kora darbu partitūru
spēles un balsu dziedāšanas prasmes skaņdarba demonstrācijas
nolūkā, tiek sagatavots darbam ar kori.
Studiju kursa apguves procesā studenti iegūst pamatprasmes
instrumenta spēlē, kas nepieciešamas mūzikas nodarbību
vadīšanai vispārējās izglītības iestādēs.

Studiju kursā students iegūst dziļāku izpratni par mūzikas valodas
elementu praktisko izpausmi mūzikā, prasmi atspoguļot mūzikas
valodas elementus ķermeņa plastiskajā valodā un kustībās.
Studiju kursa apguves rezultātā students pārzina un spēj realizēt
ritmikas vingrinājumus ritma izjūtas un kustību koordinācijas
attīstībai, fantāzijas un iztēles attīstībai, prot izmantot ritmikas
vingrinājumus un improvizācijas paņēmienus sasaistē ar mūzikas
raksturu, dinamiku, reģistru, tempu un mūzikas formu.
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ECTS

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

12

I

7 sem.

E

6 sem.

E

10,5

I/G

G

1 sem.

i

G

1 sem.

i

1 sem.

i

Studiju kursi
KP
skaits

Klavierspēle

Solo
dziedāšana un
vokālā darba
metodika

Teorētiskā daļa – 49,5 KP
Skatuves runa
1,5

Kora mācība/
kora darba
metodika

1,5

Latīņu valoda

1.5

Solfedžo

9

G

6 sem.

iv

Tradicionālā
mūzika

1,5

G

1.sem.

i

Ievads mūzikas
vēsturē

1,5

P/G

1 sem.

iv

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu
fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika
mūzikas literatūras tēmu mācīšanai;
* spēlēt skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju
kopām.
Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes
un vokālā darba metodiskos paņēmienus, kas ir nepieciešami
mūzikas skolotāja un skolas kora diriģenta pienākumu
veikšanai.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
Mūzikas mācību priekšmeta satura apguves procesā un skolas
kora nodarbībās ar balsi demonstrēt vokālos skaņdarbus vai to
fragmentus, kora balsu partijas, sadzirdēt un novērst
dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai skaņveides
neprecizitātes, iemācīt apgūt vokālās prasmes un lietot tās
dziedot korī, ansamblī vai solo.
Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izpēti,
vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas
vingrinājumus kopā ar žestu valodu.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
Realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga
lietojuma īstenošanu praksē, panākt runas prasmes kultūru,
runas saliedēšanu ar ķermeņa kustību un izteiksmi.
Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas par
koru tipiem un veidiem, kora balsu īpatnībām, balsu
diapazoniem un to attīstības paņēmieniem, vokālā darba mācību
metodēm darbā ar skolas kori, kora nodarbību organizēšanas
principiem, skaņdarba iestudēšanas paņēmieniem.
Studiju kursa saturs ir tieši saistīts ar studiju kursa Diriģēšana
un partitūras spēle, kā arī studiju kursa Koris plānoto kora vai
vokālo skaņdarbu apguvi, kuru teksts ir latīņu valodā.
Studiju kursa apguves rezultātā students prot pareizi izrunāt,
lasīt, tulkot un interpretēt tekstus latīņu valodā, izprot
skaņdarba saturu.
Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs
tiek apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs:
1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība;
2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā
audzināšana.
Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt
mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu
mūzikas materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu,
pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes,
apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to
praktisko pielietojumu skaņdarbu interpretācijā.
Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un funkcijām,
par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas folkloras
īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas folkloras
kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par tradicionālās
kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā.
Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas
kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms,
romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis
izpratni par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu
reprezentantus.
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ECTS

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

4,5

G

2 sem.

iv

Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms,
romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti
apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu
mācību disciplīnas to savstarpējā papildinājumā. Kursa apguves
rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas skaņdarbu
uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija)
un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa
praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā).

3

P/G

1 sem.

iv

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu
mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko
tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un
postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus.

Mūzikas
vēsture un
teorija

22,5

P/G

6 sem.

Kolokvijs/E

Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar
mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas
vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla
mūziķa darbības dažādiem aspektiem.
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu
mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz
izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības
svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes
mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem.
Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā
iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu
no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas
tēmu. Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par
kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas
specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot
specializācijas profesionālās prasmes.

Latvijas
mūzikas
vēsture

4,5

P/G

2 sem.

E

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem
un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu
veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā
Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19.
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās
mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas stilistiskos
reprezentantus.

Studiju kursi
KP
skaits

Mūzikas
teorija un
analīze

Laikmetīgās
mūzikas
vēsture un
estētika
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP
Latviešu valodas
kultūra (lietišķie
raksti)

1,5

P

1 sem.

i

Ievads kultūras
analīzē

1,5

P

1 sem.

i

1,5

P

1 sem.

i

Literatūra mūzikā

4,5

P

2 sem.

i

Uzņēmējdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)

4,5

P/G

2 sem.

i

Mākslas vēsture

4,5

P

2 sem.

i

Filozofija un
estētika

4,5

P

2 sem.

i

Svešvaloda

7,5

G

4 sem.

E

Uzņēmējdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesības un
blakus tiesības,
vides aizsardzība,
civilā aizsardzība)

Studiju kursā students iegūst zināšanas par valodas kultūras principiem,
kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu valodas funkcionālajos
paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) valodas pazīmēm, par valodas / runas
etiķeti un ētiku.
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot koptu latviešu
valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, atšķirt pareizu valodas
lietojumu no nepareiza, iederīgu – no neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga,
sagatavot ar profesionālo un ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, lietot
vārdnīcas un citu palīgliteratūru tekstveides procesā.
Studiju kursa satura apguves rezultātā students zina izpratnes līmenī par kultūras
veidošanās mehānismiem, zinātnes, filosofijas un reliģijas atšķirībām, mērķiem un
darbības principiem, kultūras tipoloģiskās klasifikācijas veidiem un principiem,
reliģijas lomu cilvēka pasaules modeļa un vērtību veidošanās procesus, eksistenciālo
problēmu risināšanu, spēj raksturot kultūru un civilizācijas tipus, salīdzināt
civilizācijas un kultūras, patstāvīgi analizēt kultūras struktūruun izdalīt galvenās
vērtības kā kultūras kodolu, spēj izmantot kritisko domāšanu, analizējot dažādu
kultūru, subkultūru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus, spēj izvirzīt problēmu
jautājumus un diskutēt par kultūru un sociālajiem procesiem – to saistībā ar mākslu un
mūziku, būs orientēts izstrādāt sistemātisku un motivētu personisko viedokli par
dažādām kultūrām un starpkultūru dialoga metodēm.
Studiju kursa apguves rezultātā students orientējas Latvijas darba likumdošanas
pamatos, izpratnes līmenī zina darba attiecību tiesiskos pamatus, darba devēja un
darbinieka pienākumus un tiesības, orientējas autortiesību un blakus tiesību
specifiskajos jautājumos, ieguvis zināšanas izpratnes līmenī par vides aizsardzībus un
civilo aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un pasaules literatūru
kultūras vēstures attīstības kontekstā, izcilākajiem daiļdarbiem Eiropas un latviešu
literatūrā, literārā teksta interpretācijas iespējām.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;
- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzekļu lietojuma nozīmi
skaņdarba interpretācijā;
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē.
Studiju kurss sniedz zināšanas par: mūzikas industriju kā savstarpēji saistītu
uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares darbību
reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem,
mūzikas projektu izveides būtību
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un vadīt mūzikas
projekta realizāciju.
Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas attīstību, tās
avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām:
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā;
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas kultūrā;
* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm;
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules kara;
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un vērtēt 20.gs.
vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt savu viedokli.
Kursa satura apguves rezultātā students zina vispārīgās antīkās, viduslaiku,
renesanses, jauno laiku, 19. un 20.gadsimta estētikas iezīmes, izprot to atšķirības, zina
estētikā svarīgākos domātājus un viņu nozīmīgākos darbus, kā arī izprot to galvenās
idejas. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas, lai sameklētu nepieciešamos tektuālos
avotus un interpretējošo literatūru ar estētiku saistītu jautājumupadziļinātai izpētei,
studenti prot analizēt gan ikdienas, gan mūzikas/horeogrāvijas profesionālajā vidē
sastopamos priekšstatus par mūziku, mūziķi, to sociālo lomu. Students spēj izvērtēt
estētikas idejas, kas ir aktuālas speciālista darbībā, spēj argumentēt un aizstāvēt savu
pozīciju, apzinoties savu zināšanu robežas un situācijas, kad nepieciešama padziļināta
kāda jautājuma, viedokļa, nostājas vai priekšstatu izpēte.
Students ir ieguvis zināšanas tādā līmenī, lai spētu komunicēt, izteikt viedokli par
jautājumiem, kas saistīti ar pašu un specialitāti, spēj izprast vidēji sarežģītus tekstus par
vidi, kultūru, specialitāti un, izmantojot jaunākos informācijas līdzekļus, spēj atlasīt
vajadzīgo informāciju. Students ieguvis prasmes, kas nepieciešamas pienākumu
veikšanai, kas formulētas vokālista 5.līmeņa profesiju standartā, prot lietot valodu kā
informācijas ieguves, izziņas un apmaiņas līdzekli, izprot valodas sistēmu un normas,
valodas kultūru un stilus, sociokultūras kompetencē izmanto valodu kā izziņas,
sadarbības, iekļaušanās un saskarsmes līdzekli kultūras kontekstā. Izprot valodas
lietošans īpatnības daudzkultūru vidē.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 13,5 KP
B1 - Ritmikas pedagoga studiju kursi
Dejas pamati
4,5
G
2 sem.
E
Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas ritmikas mācīšanas
metodikā. Students iegūtās teorētiskās zināšanas aprobē
Vispārējā
1,5
G
1 sem.
i
metodika
pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba
Ritmikas
3
G
1 sem.
DE
programmu.
metodika
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu
Pedagoģiskā
4,5
I
2 sem.
DE
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu.

prakse

B2 - Solo dziedāšanas pedagoga studiju kurss
Solo dziedāšana
Vispārējā
metodika
Vokālā
metodika
Pedagoģiskā
prakse

4,5
1,5

I
G

2 sem.
1 sem.

E
i

3

G

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
solo dziedāšanas mācīšanas metodikā. Students iegūtās
teorētiskās zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar
pedagoģiskās prakses darba programmu.
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu.

B3 - Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai “Instrumentālā
mūzika” mūzikas vidusskolas prasību līmenī)
2 sem.
E
Instrumenta
4,5
I
Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
spēle
instrumenta spēles mācīšanas metodikā. Students iegūtās
teorētiskās zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar
Vispārējā
1,5
G
1 sem.
i
metodika
pedagoģiskās prakses darba programmu.
3
G
1 sem.
DE
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu
Instrumenta
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu.
spēles
metodika
2 sem.
DE
Pedagoģiskā
4,5
I
prakse
B4 - Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai
“Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī)
4,5
2 sem.
E
Mūzikas
Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
G
teorija
mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodikā. Students
iegūtās teorētiskās zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē
Vispārējā
1,5
G
1 sem.
i
metodika
saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba programmu.
3
G
1 sem.
DE
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu
Solfedžo un
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu.
mūzikas
literatūras
mācīšanas
metodika
4,5
2 sem.
DE
Pedagoģiskā
I
prakse
B5 - Kora diriģenta studiju kursi
1 sem.
E
Kora
Studiju kursa saturā students apgūst kora diriģēšanas prasmes
3
I
diriģēšana
dažādu stilu un laikmetu kora skaņdarbu interpretācijai, tiek
sagatavots darbam ar amatieru kori.
1 sem.
i
Partitūras
Studiju kurss apguve studentam attīsta prasmes spēlēt dažādu
1,5
I
spēle
laikmetu, stilu un faktūru kora skaņdarbus, akcentējot prasmi
panākt skaņdarbu vokālo skanējumu, spēlēt C atslēgās
pierakstītos kora darbus, attīsta prasmi transponēt skaņdarbus,
veidot vokāli instrumentālu partitūru klavieru pārlikumus.
4 sem.
i
Kora
Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādu laikmetu, stilu un
6
G
literatūra un
žanru pasaules un Latvijas kora mūzikas attīstību, par jaunām
stilistika
kormūzikas kompozīcijas tehnikām, atskaņotājmāksliniekiem
un izcilākiem kormūzikas autoriem un to daiļradi.
2 sem.
i
Senā baznīcas
Studiju kursa saturs sniedz teorētiskās zināšanas par neimu
3
G
mūzika
zīmējumu modifikācijām, to nozīmi, gregorisko dziedājumu
vēsturi, to kopsakaru ar Rietumu tradīcijas baznīcas liturģiju,
gregorisko korāļu modoloģiju, viduslaiku mūzikas literatūru.
Studiju kursa apguves procesā students apgūst gregoriskās
dziedāšanas prasmes un vienkāršu neimu diriģēšanas prasmes.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

B6 – Skolu pūtēju orķestru diriģēšanas studiju kursi
Pūtēju orķestra
4,5
I
3 sem.
diriģēšana

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

iv

Studiju kursa saturā students apgūst pūtēju orķestra diriģēšanas
prasmes dažādu stilu un laikmetu orķestra skaņdarbu
interpretācijai, tiek sagatavots darbam ar skolas pūtēju orķestri.
Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas pūtēju orķestra darba metodikā, apgūst nodarbību
organizācijas didaktiskos principus, satura prasības, satura
plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu sasniegumu
vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu.
Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu praktiskās iemaņas
darbā ar orķestri dažādu stilu, laikmetu un žanru orķestra mūzikas
iestudēšanai, iegūtu prasmi apgūto diriģēšanas tehniku pakļaut
skaņdarba interpretācijas mākslinieciskajiem uzdevumiem. Savu
kompetenci studiju kursa noslēgumā pierāda, kārtojot
diplomeksāmenu.

Pūtēju orķestra
darba metodika

4,5

G

2 sem.

DE

Pūtēju orķestra
diriģēšana un
orķestra darba
prakse

4,5

I

2 sem.

DE

C5 - vispārējais izvēles kurss - *) Studentiem, kuri izvēlas B6 daļas studiju kursus.
Instrumenta
spēle

*) 9

I

6 sem.

i

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 ECTS KP
apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas zināšanas un prasmes:
- * mācīt kora diriģēšanu;
- * mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā;
- * strādāt par kora vokālo pedagogu;
- * veikt kora dziedātāja pienākumus

C1– profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi
Vispārējā
metodika
Kora
diriģēšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

1 sem.

i

3

G

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas kora diriģēšanas mācību
priekšmeta mācīšanas metodikā. Students iegūtās teorētiskās
zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās
prakses darba programmu.
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci,
kārtojot diplomeksāmenu.

C2 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss
Vispārējā
metodika
Mūzikas
teorētisko
priekšmetu
mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

1 sem.

i

3

G

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas mūzikas teorētisko
priekšmetu mācīšanas metodikā. Students iegūtās teorētiskās
zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās
prakses darba programmu.
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci,
kārtojot diplomeksāmenu.

C3 - kora vokālā pedagoga studiju kurss
Vispārējā
metodika
Balss
nostādīšanas
metodika
(darbs ar:
bērnu balsīm,
zēnu balsīm,
jauniešu
balsīm)
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

1 sem.

i

3

G

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas bērnu balss izglītošanas un
dziedāšanas mācīšanas metodikā. Students iegūtās teorētiskās
zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās
prakses darba programmu.
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci,
kārtojot diplomeksāmenu.

C4 - kora dziedātāja studiju kurss
Mūsdienu
mūzikas
vokālās
tehnikas
Vokālā prakse

4,5

G

2 sem.

E

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kurss piedāvā iegūt zināšanas un prasmes mūsdienu vokālās
mūzikas tehnikās, analizējot vokālo skaņdarbu partitūras, dziedot
korī vai solo, ar nolūku radīt iespējas kora diriģentam vai mūzikas
skolotājam paplašināt savu darbības loku, nodrošinot korus ar
profesionālajiem dziedātājiem.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

C5 - vispārējais izvēles kurss
Latvijas un
Baltijas
tradicionālā
mūzika
Ansamblis
Tradicionālā
dziedāšana
Tradicionālā
instrumenta spēle
Informācijas
tehnoloģijas
Svešvaloda
Skatuves
uzvedības kultūra
Senās mūzikas
ansamblis
Kompozīcija/kom
pozīcija
Instrumenta spēle
*) Studentiem,
kuri izvēlas B3
daļas studiju
kursus.

3

G

2 sem.

i

3
1,5

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

1,5

G

1 sem.

i

3

G

2 sem.

i

3
3

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

3

G

2 sem.

i

3

I

2 sem.

i

3

I

2 sem.

i

*) 9

I

6 sem.

i

Izvēloties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

Prakse – 40,5 KP
Meiteņu koris un
kora darba prakse
un/vai
B daļas Kora
diriģenta studiju
kurss:
Jauktais koris un
kora darba prakse
Pedagoģiskā
prakse

36

G

8 sem.

i

36

G

8 sem.

i

4,5

I

3 sem

i

Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu: praktiskās iemaņas
dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpretācijā - dziedot
korī, strādājot ar kori, studējot pasaules kora literatūras izcilākos
paraugus, iegūtu prasmi iemācīto diriģēšanas tehniku pakļaut skaņdarba
interpretācijas prasībām un mākslinieciskajiem uzdevumiem.
Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu: praktiskās iemaņas
dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpretācijā - dziedot
korī, strādājot ar kori, studējot pasaules kora literatūras izcilākos
paraugus, iegūtu prasmi iemācīto diriģēšanas tehniku pakļaut skaņdarba
interpretācijas prasībām un mākslinieciskajiem uzdevumiem.
Pedagoģiskās prakses laikā studējošie pirmsskolas izglītības iestādēs,
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs iegūst prasmes
mācību priekšmeta Mūzika stundu un skolas koru nodarbību vadīšanā.

Valsts pārbaudījumi – 18
Mūzikas
mācīšanas un kora
darba metodika
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana
Pedagoģiskā
prakse - mācību
stunda Mūzika un
kolokvijs
specialitātē
Kora diriģēšana
(koncertprogrammas daļa)
Darbs ar skolas
kori
B daļas Kora
diriģenta studiju
kurss: Koncerteksāmens kora
diriģēšanā un
darbs ar kori

3

G

1sem.

DE

3

I

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

3

I

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursa ietvaros students nostiprina Mūzikas mācīšanas un kora
darba metodikas zināšanas un pierāda savu kompetenci.
Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu un
mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju,
izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās
atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.
Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību
priekšmeta Mūzika stundu vadīšanā un pierāda savas prasmes
diplomeksāmenā.
Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģēšanas un darba
prasmes ar kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmena
programmas publiskajā atskaņojumā.
Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģēšanas un darba
prasmes ar skolas kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmenā
Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģēšanas un darba
prasmes ar jaukto kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmenā.

74

2.1.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība.
Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies.
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un
zinātnisko atziņu lietošanu pedagoģiski radošajā darbībā.
Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” prasībām un JVLMA Senāta lēmumiem.
Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā 240 ECTS kredītpunktu
apjomā.
Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums
pārbaudījumā ir pozitīvs.
Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir
palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē.
Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu
procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības
pret patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,40% pret 0,60%.
Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās
katedras studējošo pārbaudījumos, prakses norises vietās un koncertprojektos.
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli
par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību
studiju kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju
darbu ikgadu pieaug. Šī gada absolventi ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā
atbilstību un lietderību iegūtajai skokotāja profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju
kursa īstenošanas pilnveidē. Absolventu secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts
pieņēma lēmumu iesniegt Senātam apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju
programmu satura aktualizāciju.
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās.
Programmas daļas
Studiju kursi
A daļa - programmas
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – ECTS 30 KP:
Latviešu valodas kultūra, Reliģijas vēsture, Literatūras vēsture,
obligātā daļa:
Mākslas
vēsture, Uzņēmējdarbības pamati
ECTS 159 KP
(darba tiesiskās attiecības un projektu izstrādes un vadīšanas pamati)
Filozofija, Svešvaloda

2.Profesionālie studiju kursi ECTS 129 KP, no tiem:
2.1. Pedagoģijas nozares studiju kursi ECTS 33 KP:
Psiholoģija, Pedagoģija, Pedagoga ētika, Izglītības vadība,
Informācijas tehnoloģijas, Mūzikas pedagoģija,
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika
(tematiskās daļas – mūzikas mācīšanas metodika
, K.Orfa sistēmas instrumentārijs, skolas kora darba metodika,
mūzika pirmsskolā, improvizācija, aranžēšana).

2.2. Mūzikas nozares studiju kursi ECTS 96 KP
Praktiskā daļa – 46,5 KP
Diriģēšana un partitūras spēle, K.Orfa sistēmas instrumentu spēle,
Ritmika, Klavierspēle, Dziedāšana un vokālā darba metodika
Teorētiskā daļa – 49,5 KP
Kora mācība un kora darba metodika, Skatuves runa,
Latīņu valoda, Solfedžo, Tradicionālā mūzika, Ievads mūzikas vēsturē,
Mūzikas teorija un analīze, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika,
Mūzikas vēsture un teorija, Latvijas mūzikas vēsture.
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B daļa – ierobežotās
izvēles daļa
(profesionālās
specializācijas kursi):
ECTS 13,5 KP

B1 – Ritmikas pedagoga studiju kursi
Dejas pamati, Vispārējā metodika, Ritmikas mācīšanas metodika,
Pedagoģiskā prakse.
B2 – Solo dziedāšanas pedagoga studiju kursi
Solo dziedāšana, Vispārējā metodika, Vokālā metodika,
Pedagoģiskā prakse.
B3 – Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi
(jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai Instrumentālā mūzika”
mūzikas vidusskolas noslēguma prasību līmenī).
Instrumenta spēle, Vispārējā metodika,
Instrumenta spēles mācīšanas metodika, Pedagoģiskā prakse.
B4 - Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu
pedagoga studiju kursi
(jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai ” Mūzikas teorija”
mūzikas vidusskolas noslēguma prasību līmenī).
Mūzikas teorija, Vispārējā metodika,
Solfedžo un mūzikas literatūras mācīšanas metodika,
Pedagoģiskā prakse.
B5 – Kora diriģenta studiju kursi
Kora diriģēšana, Partitūras spēle,
Kora literatūra un stilistika,
Senā baznīcas mūzika

C daļa - brīvās izvēles Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās
atbilstoši studiju programmas specializācijas
kursi – 9 ECTS KP
un profesijas standarta prasībām.
Prakse – 39 ECTS
KP :

Pedagoģiskā prakse - mācību stunda Mūzika,
darbs ar skolas kori vispārējās izglītības visās izglītības pakāpēs
(pirmsskola, pamatizglītība, vidējā), koris un kora darba prakse.

Valsts pārbaudījumi –
18 ECTS KP:

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika,
Pedagoģiskā prakse - mācību stunda Mūzika,
Kora diriģēšana un darbs ar skolas kori
vispārējās izglītības visās izglītības pakāpēs
(pirmsskola, pamatizglītība, vidējā),
bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana,
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā.
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Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība.
JVLMA kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas
balstīts uz studējošo, docētāju un vispārējā personāla interešu izzināšanu un ievērošanu,
partnerattiecībām ar studējošajiem, uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku
izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās procesos, procesu vadību, balstoties uz faktiem,
inovācijām, akadēmijas personāla (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu
mērķu sasniegšanu.
Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:
- studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus
par aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un
Senātā,
- studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās
katedras,
- absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze,
- studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu,
satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām,
- ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai,
- studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to
novēršanu un programmas attīstības iespējas,
- akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās
puses,
- akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs,
- akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās,
- augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu
augstskolām.
2.1.6. Prasības uzsākot studiju programmu
Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai
profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas papildu prasības:
Kora diriģēšana, kolokvijs kora mūzikas aktualitātēs un klavierspēle, kolokvijs mūzikas
literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma) mūzikas profesionālās vai profesionālās
ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma prasību apjomā.
Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto
centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda,
iegūtais vērtējums nedrīkst būt zemāks par E līmeni, izņemot personas, kuras vidējo izglītību
ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai
personas ar īpašām vajadzībām.
Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas
centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi.
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2.1.7. Studiju programmu praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības
metožu izmantošana).

Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās.
Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju
kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru,
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā
tika izvērtētas un konkretizētas visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu
un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma
studentu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem,
kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un
norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju
pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.
Katras specializācijas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā
darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas
studiju kursa aprakstā. Atsaucoties uz šī brīža prasībām un jaunajām (IT) iespējām,
aktualizēti programmas obligātās daļas studiju kursa apraksti Pedagoģija, Psiholoģija, Mūzikas
pedagoģija, Karla Orfa sistēmas instrumentārijs, Improvizācija un Aranžēšana, Mūzikas
mācīšanas un skolas kora darba metodika.
Turpināts darbs pie studiju formu un metožu daudzveidošanas, aktīvi izmantojot
dažādas interaktīvās un grupu darba formas, videomateriālus, organizējot diskusijas,
praktikumus, patstāvīgi iestudēto materiālu apguves demonstrējumu, izstrādājot darba lapas
un izdales materiālus (D. Medne, I. Nelsone, I. Grauzdiņa, M.Strazdiņa, I. Vilde, L.Batņa,
E.Lūse u.c.).
Mūzikas skolotāja un kora diriģenta izglītošanā liela nozīme ir prakses darba plānošanai un
tās norisei. Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses līgumiem, kuros ietverti prakses mērķi un
uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta
prakses uzskaites dokumentācija – prakses darba programmas un studentu prakses pārskats
(dienasgrāmata). Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, izņemot
VI semestri, kad pedagoģiskā un skolas kora darba prakse tiek organizēta kā viena mēneša
nepārtrauktā prakse tieši izglītības iestādēs.
Skolas kora diriģenta praktiskās iemaņas studenti apgūst darbā ar Mūzikas akadēmijas
mācību kori, izglītības iestāžu koriem, vairāki studenti iesaistījušies praktiskajā darbā ar skolu
koriem, amatieru koriem, praktiskās iemaņas pilnveido arī kā kora dziedātāji.
Studiju procesa inovācijas:
Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta e-studiju vides
izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 16 studiju kursu saturu, saņemt docētāju
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.
Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs
nodrošina studentiem pedagoģiskā darba zināšanas un prasmes, iegūstot tiesības strādāt par
atbilstošās specializācijas pedagogu.
Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās
infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām telpām un aprīkojumam.
Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības
projekta īstenošanai, ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.
Projektā īstenošanas rezultātā ir:
1)
izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,
2)
jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,
3)
izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,
4)
modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un
audiovizuālais aprīkojums
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Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba
iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas modernas tehnoloģijas
un specializēts aprīkojums.
2.1.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju
rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība).
Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA Satversmi un nolikumu par
studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan
studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus
par studiju darba pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi katedru vadītāji sistemātiski
ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Studentu
kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs,
koncertos. Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir
noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas
prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa
apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma
kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot studentu
sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā studiju procesā ieguldītais darbs, izklāsta
kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme.
Tiek izmantotas arī dinamiskākās vērtējuma formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem,
kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un
konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklasēm un konkursiem, u.c.).
Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju
sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar
studiju kursa biedru sniegumu.
Studējošie intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības,
atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos
projektos, sekmē mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa
organizēšanas uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr
laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.
Katru gadu studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja ārvalstu augstskolu
neatkarīgie eksperti, diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo
profesionālo institūciju mākslinieki.
Lai motivētu studējošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju
kursos katedru vadītāji ierosināja studējošo kompetenci ieskaitē vērtēt diferencēti, kā piem.:
visu bakalaura studiju programmu Vispārējo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē,
studiju kursi Svešvaloda, u.c.
Vērtēšanas pamatprincipi
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus
pamatprincipus:
- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem
un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums
pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai;
- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A
daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos studiju kursos.
Vērtēšanas pamatformas
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu
eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti.
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Vērtēšanas kritēriji
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:
1) ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”);
2) augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”);
3) vidējs apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”);
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).
Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts
- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.
Lai starptautiskās sadarbības ietvaros būtu iespējams izmantot ECTS atzīmju vērtēšanas
sistēmas skalu, tiek izmantota abu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanas kārtība.
Kompetences vērtējuma salīdzinājums ar ECTS
Apguves līmenis

ļoti augsts
augsts

vidējs
zems

Atzīme

10
9
8
7
6
5
4
3–1

Aptuvenā ECTS
atzīme

Skaidrojums

izcili (with distinction)
teicami (excellent)
ļoti labi (very good)
labi (good)
gandrīz labi (almost good)
viduvēji (satisfactory)
gandrīz viduvēji (almost satisfactory)
negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

A
A
B
C
D
E
E/FX
Fail

2.1.9. Studiju programmas izmaksas
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos
iestrādātajiem kritērijiem un parametriem
Apz.
Normatīvs
Vērtības
Aprēķinātie lielumi
1

2

3

4

5

N1

Akadēmiskā personāla darba alga mēnesī

A

B=proporcija

A*B

Ls 538,20

profesors

Ls 826,00

15%

Ls 123,90

asociētais profesors

Ls 661,00

15%

Ls 99,15

docents

Ls 529,00

30%

Ls 158,70

lektors

Ls 423,00

25%

Ls 105,75

asistents

Ls 338,00

15%

Ls 50,70

proporcijas (B)
akadēmiskā personāla vidējā darba alga
gadā
vidējais studentu skaits uz vienu
akadēmisko personu
akadēmiskā personāla darba alga uz vienu
studiju vietu gadā

100%
Ls 6 458,40
19
Ls 339,92
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X

Apz.
1

Normatīvs

Vērtības

Aprēķinātie lielumi

2
Darbinieku darba alga uz vienu studiju vietu
mēnesī
vidējais studentu skaits uz vienu darbinieku

3
Ls 360

4

darbinieku darba alga uz vienu studiju vietu
gadā
darba alga uz vienu studiju vietu gadā

Ls 288,00

Apz.

N2

15

Ls 627,92

Normatīvs

Aprēķinātie lielumi

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

24,09%
Ls 151,26

N3

komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

Ls 8,76

N4

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī

Ls 2,75

studentu sk.uz vienu tālruni

20

vienas sarunu minūtes cena

Ls 0,0354

cik dienas gadā runā

240

sarunu ilgums dienā minūtēs

37

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā

Ls 17,37

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā

Ls 0,40

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā

Ls 17,77

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme

Ls 0,3160

viena studiju vieta (kv.m.)

3

vidējais ēku stāvu skaits

3

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā

Ls 0,63

viena kv.m.kārtējais remonts

Ls 2,000

viena kv.m.kapitālais remonts

Ls 2,000

viena kv.m.avārijas remonts

Ls 1,000

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā

Ls 15,00

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m.

Ls 0,20

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā

Ls 6,00

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas)
administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu
citi pakalpojumi (% no kopējās summas)

4%
Ls 1,58
4%

citi pakalpojumi
pakalpojumu apmaksa

Ls 1,64
Ls 186,65

81

Apz.
Normatīvs
elektroenerģijas
1
kWh
cena
N5

Aprēķinātie lielumi
Ls 0,045

6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā

3,5

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus)

N6

N7

4

par patērēto elektroenerģiju
apkure 1 kv.m. mēnesī
apkure (7 mēn.)
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā

Ls 4,17
Ls 0,55
Ls 11,55
12

1 kub.m. ūdens cena

Ls 0,258

ūdensapgāde
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā

Ls 3,10
12

1 kub.m. kanalizācijas cena

Ls 0,225

kanalizācija
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā

Ls 2,70
Ls 4,50

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā

Ls 2,50

kancelejas preces
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

Ls 5,20
Ls 47,66

mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā

13

grāmatu kalpošanas laiks (gados)

10

vienas grāmatas vidējā cena

Ls 8,00

grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā

Ls 10,40

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā

Ls 2,00

grāmatu un žurnālu iegāde

Ls 54,31

iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā

Ls 34,90

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu summas)
izmaksas iekātru modernizēšanai

10%
Ls 3,49

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

Ls 168,15

Tb2008 - vienas studiju vietas bāzes izmaksas
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)
1244,71

Koefic.
3,5

Vienas studiju vietas
izmaksa gadā
Ls 4356,49

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz
vienu studiju vietu gadā Ls 36,Vienas studiju vietas izmaksa gadā pavisam kopā ir Ls 4392,49
Vienas studiju vietas izmaksa gadā pavisam kopā jābūt Ls 4392,49, bet valsts finansējuma
piešķīrums uz vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i mazāks par Ls 1087,14.
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2.1.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās
izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura un
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, programmā
aprakstītie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst Ministru kabineta
noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju
2.tabulā noteiktajām Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.
Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada
oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena
Izglītība īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Vispārējās izglītības mūzikas
skolotājs. Ekspertu atzinums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti
pozitīvs, studiju programma novērtēta kā ilgtspējīga.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju programmu
prasībām.
Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu (izvilkums):
III. Bakalaura programmas
obligātais saturs
7. Bakalaura programmas apjoms ir
vismaz 160 kredītpunkti.
9. Bakalaura programmas obligātais
saturs.
9.1. vispārizglītojošie studiju kursi,
kuru apjoms ir vismaz 20
kredītpunkti.

9.2. nozares teorētiskie pamatkursi
un informācijas tehnoloģiju kursi,
kuru apjoms ir vismaz 36
kredītpunkti.

Profesionālā bakalaura studiju programmas Vispārējās
izglītības mūzikas skolotājs satura un apjoma parametri:
Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4
gadi pilna laika studijās.
A daļa
II Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP
Reliģiju vēsture – 1 KP
Uzņēmējdarbības pamati
(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP
Uzņēmējdarbības pamati
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP
Literatūras vēsture – 3 KP
Mākslas vēsture – 3KP
Filozofija – 3 KP
Svešvaloda – 5 KP

A daļa
Kopā: 36 KP

1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 20 ECTS KP
Psiholoģija – 6 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoga ētika – 1 KP
Izglītības vadība – 1 KP
Informācijas tehnoloģijas – 1 KP
Mūzikas pedagoģija – 1 KP
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika – 6 KP
1.2. Mūzikas nozares kursi – 16 KP
Mūzikas vēsture – 12 KP
Latviešu mūzikas vēsture – 3 KP
Skatuves runa – 1 KP
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9.3. nozares profesionālās
specializācijas studiju kursi,
kuru apjoms ir vismaz 60
kredītpunkti

9.4. bakalaura programmas brīvās
izvēles studiju kursi, kuru
apjoms ir vismaz 6
kredītpunkti

9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz
26 kredītpunkti;
9.6. valsts pārbaudījums, kura
sastāvdaļa ir diplomdarba
(diplomprojekta) izstrādāšana un
aizstāvēšana un kura apjoms ir
vismaz 12 kredītpunktu.
10. Studiju kursu izvēli bakalaura
programmā, studiju kursu apjomu
un saturu, kā arī prakses saturu
atbilstoši iegūstamajam grādam
nosaka attiecīgās profesijas
standarts.
11. Studiju procesā vismaz 30
procentus no studiju kursu apjoma
īsteno praktiski.
15. Pēc bakalaura programmas
apguves piešķir piektā līmeņa
profesionālo kvalifikāciju un
profesionālo bakalaura grādu
nozarē (profesionālās darbības
jomā).

Kopā: 60 KP

A daļa 51 KP
1.1. Mūzikas nozares studiju kursi –
Mūzikas forma – 3 KP
Tradicionālā mūzika – 1 KP
Kora mācība/ kora darba metodika – 1 KP
Diriģēšana un partitūras spēle – 11 KP
K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle – 3 KP
Ritmika – 2 KP
Klavierspēle – 8 KP
Improvizācija – 1 KP
Solo dziedāšana un vokālā darba metodika – 7 KP
Aranžēšana – 1 KP
Latīņu valoda – 1 KP
Solfedžo – 6 KP
Harmonija – 3 KP
Polifonija – 3 KP
B daļa – (ierobežotā izvēle) – 9 KP
C daļa – brīvās izvēles kursi - 6 KP
apgūstot izvēles studiju kursus, studējošais iegūst radniecīgai
specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas
zināšanas un prasmes:
- * mācīt kora diriģēšanu;
- * mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā;
- * strādāt par kora vokālo pedagogu;;
- * veikt kora dziedātāja pienākumus u.c.

Prakse: 26 KP
Koris un kora darba prakse – 23 KP
Pedagoģiskā prakse – 3 KP

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika – 2 KP
Pedagoģiskā prakse – mācību stunda Mūzika – 3 KP
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP
Kora diriģēšana
(koncertprogrammas daļa) un darbs ar skolas kori – 3 KP
Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 2 KP

Iepriekšējais profesijas Skolotājs standarts nav spēkā,
jauns profesijas standarts nav izstrādāts

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 33 KP
apjomā un prakse 26 KP apjomā, kopā 59 KP apjomā, t.i.
36,88 procenti.
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts
profesionālā bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā un
mūzikas skolotāja profesionālā kvalifikācija.
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2.1.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām
Studiju programmu satura īstenošanu salīdzinājām ar Daugavpils Universitātes (DU) un
Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) piedāvātajām mūzikas skolotāju
sagatavošanas studiju programmām.
Salīdzinājuma procesā ir konstatēts, ka uzņemšanas prasību saturs JVLMA un DU ir
analogs, studiju kursu saturs un apjoms kredītpunktos ir ļoti līdzīgs, ir nebūtiskas atšķirības
studiju kursu nosaukumos.
Studiju kursi

Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas bērnu attīstības
psiholoģija
Pedagoģija
Pedagoga ētika
Izglītības vadība
Informācijas tehnoloģijas
Mūzikas pedagoģija
Mūzikas mācīšanas un kora darba
metodika:
- Mūzikas mācīšanas metodika;
- Skolas kora darba metodika;
- Mūzika pirmsskolā;
- K.Orfa sistēmas instrumentārijs

JVLMA ECTS
KP

DU ECTS
KP

RPIVA ECTS
KP

9

9

10,5

6
1,5
1,5
1,5
1,5
9

9

12

4,5
4,5

3
6
3
6

10,5
4,5
1,5
1,5

Diriģēšana un partitūras spēle
Ritmika
Klavierspēle
Improvizācija
K.Orfa sistēmas instrumentārija
spēle:

1,5
16,5
3
12
1,5

10,5
3
10,5
3
-

18
2
7,5
1,5

4,5

Kokle
Blokflauta
Sitam-instrumenti
Solo dziedāšana un vokālā darba
metodika
Aranžēšana
Skatuves runa
Kora mācība/
kora darba metodika
Latīņu valoda
Mūzikas vēsture
Latviešu mūzikas vēsture
Solfedžo
Harmonija

7,5

9

10,5
1,5
1,5
1,5

1,5
13,5 kopā ar kori)

1,5

1.5
18
4,5
9
4,5

9
6
7,5
6

12
3
6
6
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Studiju kursi

JVLMA ECTS KP

DU ECTS KP

RPIVA ECTS KP

Polifonija
Mūzikas forma
Folklora
Latviešu valodas kultūra (lietišķie
raksti)
Reliģiju vēsture

3
4,5
1,5
1,5

4
-

3

1,5

Kultūras vēsture (3)

Kultūru teorija un
vēsture (3)

Uzņēmējdarbības pamati
(Darba tiesiskās attiecības)
Literatūras vēsture

1,5

3

4,5

Kultūras vēsture (3)

Uzņēmējdarbības pamati
(Projektu izstrādes un vadīšanas
pamati)
Mākslas vēsture

4,5

-

4,5

Kultūras vēstuere (3)

Filosofija
Svešvaloda
B daļa

4,5
7,5
13,5

3
6
Nav atšifrēts –
integrēts A daļā
9
26 pedagoģiskā

C daļa
Prakse
Valsts pārbaudījumi
Mūzikas mācīšanas un kora darba
metodika
Kolokvijs specialitātē, mūzikas
vēsturē un teorijā
Pedagoģiskā prakse - mācību stunda
Mūzika
Kora diriģēšana
(koncert-programmas daļa) un darbs
ar skolas kori
B daļas Kora diriģenta studiju
kurss: Koncert-eksāmens kora
diriģēšanā un darbs ar kori
Bakalaura diplomreferāta izstrāde
un aizstāvēšana

9
26 (kora un
pedagoģiskā)
18

18

Kultūru teorija un
vēsture (3)

Kultūru teorija un
vēsture (3)
3
6
Cita sistēma
9
26
18

3
3
4,5
4,5
4,5
3

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan
līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas Mūzikas un Teātra
akadēmijas un Māstrihtas (Nīderlande) konservatorijas īstenojamās studiju programmas, kurās
ir senas tradīcijas mūzikas pedagogu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu diplomi ir
starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.
Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā
tiek noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS).
Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, viņiem jābūt
iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi
izvēlētās programmas daļā.
Ja veic programmu salīdzinājumu no saturiskās puses, tad jāsecina, ka to saturs pēc
būtības ir līdzīgs. Kā obligāti tiek apskatīti mūzikas vēstures un teorijas studiju jautājumi, tiek
piedāvāti studiju kursi mūzikas skolotāja profesionālajās specializācijas – diriģēšana, partitūru,
spēle, klavierspēle, improvizācija, radniecīgo instrumentu spēle. Atšķirība ir tā, ka pedagoģijas
un psiholoģijas studiju kursus studenti apgūst galvenokārt universitātēs. Visur uzmanības centrā
ir tāda speciālista sagatavošana, kurš perfekti orientētos mūzikas profesionālajos jautājumos.
Tādejādi veiktā analīze kopumā ļauj secināt, ka JVLMA piedāvātā mūzikas skolotāja
profesionālā bakalaura studiju programma savā pašreizējā veidolā pamatā līdzīga citās
augstskolās īstenotām programmām un atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem
standartiem.
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2.1.12. Informācija par studējošiem:
- Studējošo skaits kopā - 45 studenti, no tiem:
par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 43 studenti; par studiju maksu – 2 studenti
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - kopā 8 studenti, no tiem:
par valsts budžeta līdzekļiem – 8 studenti;
- absolventu skaits kopā – 13 studenti, par valsts budžeta līdzekļiem absolvēja –
11 studenti; par studiju maksu – 2 studenti
2.1.13. Studējošo aptaujas un to analīze
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo
viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu
atbilstību studiju kvalitātes prasībām.
Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 28 mūzikas skolotāju specializācijas studenti
(studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā).
Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir
apmierināti ar mūsu docētāju darbu (īpaši ar teicamām lekcijām Mūzikas mācīšanas un
metodikā, pedagoģijā, mūzikas teorijā, diriģēšanā un vokālajā metodikā) un uzskata, ka
studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem zināšanas un prasmes, kuras ir
nepieciešamas nākošajam speciālistam:
- piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām
kompetencēm;
- uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums docētāju informē
studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem,
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.
Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs,
konkursos, Erasmus apmaiņas programmās.
Ņemot vērā priekšlikumus studiju programmu satura pilnveidei, tika ieviestas izmaiņas
studiju programmu saturā. Tika mainīti studiju kursu nosaukumi vai precizēts studiju kursu
saturs otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās.
Studiju programma
Izmaiņas
1. Studiju kursa Filosofija vietā
Mūzikas vēsture un teorija,
ieviests studiju kurss Filosofija un estētika
Diriģēšana, Instrumentālā
2. Studiju kursa Literatūras vēsture vietā
mūzika, Kompozīcija,
Vokālā mūzika, Vispārējās
ieviests studiju kurss Literatūra mūzikā
izglītības mūzikas skolotājs, 3. Studiju kursa Reliģijas vēsture vietā
ieviests studiju kurss Ievads kultūras analīzē
Profesionālo mūzikas
4. Otrajā semestrī īstenotā studiju kursa Uzņēmējdarbības pamati
priekšmetu skolotājs,
tematiskās daļas papildinātas ar tematiskajām daļām vides
Mūzika un skatuves
māksla/Skaņu režija,
aizsardzība un civilā aizsardzība
Horeogrāfija
(īstenotas valsts izglītības standarta prasības).
1. Ņemot vērā studiju programmu vērtēšanas ekspertu priekšlikumus,
Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs,
tika palielināts studiju kursa Pedagoģija satura apjoms no ECTS 6 uz
ECTS 7.5 kredītpunktiem, kā arī paplašināts tematiskais loks ar šādām
Profesionālo mūzikas
tematiskajā daļām: Vispārējā pedagoģija, Sociālā pedagoģija,
priekšmetu skolotājs
Pirmsskolas un skolas pedagoģija, Pedagoģiskā psiholoģija
2. Studiju kursa Informācijas tehnoloģijas vietā tiek īstenots studiju
kurss Informācijas tehnoloģijas pedagoģijā
(studiju kursa īstenošanas kompetence nodota Mūzikas skolotāju
katedrai)
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2.1.14. Absolventu aptaujas un to analīze
Arī 2013.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto
studiju kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences
ieguves kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret
studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti.
Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto
māksliniecisko un pedagoģisko prasmju līmeni ir apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās
zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu mūzikas skolotājam
uzticētos pienākumus.
Iebildumi ir par nepilnībām dažu studiju kursu docēšanas metodēs un satura aktualitāti.
Vairākums absolventu atzinīgi novērtēja docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu
profesionālo darbu (īpaši profesionālajos studiju kursos).
Absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu pēc studiju
kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus:
1.1. Novērtēt studiju kursa svarīguma pakāpi piecu baļlu sistēmā, kur:
5 – ļoti svarīgs
4 – svarīgs
3 – vidēji svarīgs
2 – nesvarīgs
1 – nav vajadzīgs

1.2. Novērtēt pasniegšanas līmeni,
kur: 5 – ļoti augsts
4 – augsts
3 – vidējs
2 – zems
1 – ļoti zems

1.3. Ailē „Izmaiņas kursa apjomā” studējošie izsaka savu viedokli, atzīmējot vajadzīgo šādā veidā: ja
stundu skaitu attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

Aptaujas kopsavilkumā norādīti tie studiju kursi, kuri ir iekļauti aptaujas anketās ar
problemātisku vērtējumu. (no 128 absolventiem uz 07.jūniju ir saņemta 71 anketa)
Katedra

Vispārizglītojošo
studiju kursu
katedra

Studiju kursa
nosaukums/anketu
skaits/ vērtētāji

Studiju kursa svarīgums
(atbilstoši
1.1. punktam)

Pasniegšanas līmenis
(atbilstoši
1.2. punktam)

Kultūras socioloģija,
maģistranti
(9 anketas)

No 1 līz 5 punkti
4 anketās: 2 – 3 punkti
5 anketās: 4 – 5 punkti

5 anketās: 1 - 3
4 anketās: 4 - 5

Filosofija un estētika,
studenti (33 anketas)

25 anketās:
2 – 3 punkti
8 anketās: no
4 – 5 punkti

17 anketās: 1 - 3
16 anketās: 4 - 5

=

5 anketās: 1 - 3
4 anketās: 4

=

Horeogrāfijas
katedra

Baletmeistara māksla,
studenti (9 anketas)

Orķestra
diriģēšanas
katedra

Pūtēju orķestra
diriģēšanas studiju
kursi Diriģēšana,
Orķestra mūzikas
vēsture, Inovācijas
orķestra darba
metodikā,
maģistrants
(viens absolvents)

4 līdz 5 punkti

Pūtēju orķestra
diriģēšana,
students
(viens absolvents)

5 punkti

4 līdz 5 punkti

3,
1 – 2,

Izmaiņas kursa
apjomā
(atbilstoši
1.3. punktam)

-

Nav
nepieciešamas

1
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5

=

Katedra

Mūzikas skolotāju
katedra

Studiju kursa
nosaukums/anketu
skaits/ vērtētāji

Psiholoģija, studenti
(13 anketas)

Studiju kursa svarīgums
(atbilstoši
1.1. punktam)

Pasniegšanas līmenis
(atbilstoši
1.2. punktam)

4 anketās:

8 anketās: 1 - 3
5 anketās: 4 - 5

1 – 3 punkti

Izmaiņas kursa
apjomā
(atbilstoši
1.3. punktam)

-

9 anketās:
4 – 5 punkti
Pedagoģija, studenti
(10 anketas)

3 anketās:

8 anketās: 1 - 3
2 anketās: 4 - 5

1 – 3 punkti

=

7 anketās:
4 – 5 punkti
Pedagoga ētika,
studenti
(6 anketas)

4 anketās:

Pedagoģiskā prakse,
studenti
(4 anketas)

1 anketā:

1 – 3 punkti

4 anketās: 1 - 3
2 anketās: 4 - 5

=

3 anketās: 2 - 3
1 anketā: 4

=

2 anketās:
4 – 5 punkti

Dažādas

3 punkti
3 anketās:
4 - 5 punkti

Stīgu instrumentu
katedra

Stīgu kvartets, studenti
(5 anketas)

1 anketā:

4 anketās: 2 - 3
1 anketā: 5

3 punkti
3 anketās:

5 punkti
Visi nenosauktie studiju kursi, kuri ir minēti studējošo aptaujas anketās ir novērtēti ar atzīmi „5”vai „4”

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, jau
otro gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā. Tiek veikta
aptauja par studiju kursu īstenošanas kvalitāti un studiju vides novērtēšanu.
Aptaujas anketas „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju vides novērtējuma
Aptaujas anketa ” saņēma 128 absolventi, uz 7.jūniju nodotas – 71 anketa.
Studiju vides novērtējuma rezultātu kopsavilkums
Apgalvojums

Anketu Pilnībā
Drīzāk Grūti Drīzāk
skaits neatbilst neatbilst pateikt atbilst

Pilnībā
atbilst

1.

Es lepojos ar to, ka esmu JVLMA students

71

-

1

7

13

50

2.

Man ir sajūta, ka akadēmija mani novērtē un
respektē

71

-

6

20

28

17

3.

Mans viedoklis par mācību procesu tiek ņemts
vērā

71

1

9

26

19

16

4.

Es labprāt turpināšu studijas JVLMA pēc
pašreizējās studiju programmas apgūšanas

58

8

6

25

11

8

5.

Es varu ieteikt saviem draugiem studēt JVLMA

59

1

1

8

26

23

6.

Studijas man ir radošā procesa sastāvdaļa

69

1

2

4

30

32

7.

JVLMA darbinieki (vispārējais personāls) ir
laipni, atsaucīgi un zinoši

58

-

-

5

24

29

8.

Man ir plašas iespējas piedalīties JVLMA
pašpārvaldē

59

1

8

19

16

15

9.

Man ir plašas iespējas piedalīties JVLMA
akadēmiskajās aktivitātēs (konferencēs,
zinātniskajos lasījumos, koncertdarbībā,
konkursos, festivālos, apmaiņas studijās u. tml.)

59

-

1

13

27

18

71

8

8

18

19

18

10. JVLMA man nodrošina prakses iespējas
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Apgalvojums

Anketu Pilnībā
Drīzāk Grūti Drīzāk
skaits neatbilst neatbilst pateikt atbilst

Pilnībā
atbilst

11. Studiju procesā apgūtās zināšanas ir noderīgas
praksē

69

-

3

5

33

28

12. Bibliotēkā iegūstamie literatūras resursi ir
pilnībā pietiekami

59

3

10

9

21

16

13. Bibliotēkas darba vide ir mūsdienīgi aprīkota un
ērta

59

1

2

6

23

27

14. Bibliotēkas darbinieki sniedz labu servisu

59

-

2

1

15

41

15. Mani apmierina JVLMA piedāvātās iespējas
nodarboties ar sportu

57

2

1

19

13

22

16. Mani apmierina ēdināšanas pakalpojumi JVLMA:
a) Cena, izvēle, garša, pieejamība

Informācija netika apkopota

17. Esmu informēts ar:
17.1. JVLMA notiekošo kopumā
17.2. iespējām piedalīties mākslinieciskajās
aktivitātēs
17.3. iespējām piedalīties akadēmiskajās
aktivitātēs
17.4. iespējām nodarboties ar sportu
18. Uzskatu, ka JVLMA studentu vidē valda
cieņas pilna attieksme pret citu tautību
pārstāvjiem

59

-

2

8

28

21

59

-

11

9

18

21

59

-

4

12

23

20

59

-

6

16

16

21

59

-

-

3

18

38

Studiju vides novērtējuma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labvēlīga, radoša
un vērsta uz abpusēju sadarbību. Tomēr iedziļinoties atbilžu daudzveidībā, jāsecina, ka daudzos
aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas uz prakses vienādu iespēju nodrošināšanu visiem
studentiem.
Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un
apmaiņas programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi atzīst radītās
plašas iespējas iesaistīties radošajos projektos.
Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi)
augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai
no absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.
2.1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa
pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās
institūcijās. Studiju programmas studenti bija iesaistīti akadēmijas koleģiālajās institūcijās –
Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā, Studējošo pašpārvaldē.
Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju
kursu klāsts, mūzikas skolotāju katedrā tika piesaistīti jauni – pedagoģiskajā darbā sevi
spilgti apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu
klāsts. Pilnveidots Mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu saturs un plānojums.
Rektors

profesors A.Sīmanis
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2.2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesionālās bakalaura studiju programmas

„Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs“
kods 42141

raksturojums
Studiju programmas raksturojumu sagatavoja:
Akadēmiskā darba prorektors prof. N.Vīksne
Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis
Stīgu instrumentu katedras vadītāja docente T.Zīberte-Ījaba
Pūšaminstrumentu katedras vadītājs asoc.prof. J.Retenais
Muzikoloģijas katedras vadītājs asoc prof. J.Kudiņš
Studējošo pašpārvaldes pārstāvis
Studiju programmu direktore I.Baltābola
2.2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Studiju programmas mērķi un uzdevumi atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs,
JVLMA Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.
Mērķi
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotāju sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas un pedagoģijas zinātņu teorētiskajos
pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās
zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai
attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu,
balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas
darbības un mūsdienīguma principiem.
Uzdevumi
- motivēt studentus iegūt sistematizētas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas instrumenta
spēles un mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja pienākumu veikšanai profesionālās ievirzes
mūzikas skolās un profesionālajās mūzikas vidusskolās;
- sniegt mūziķa – atskaņotājmākslinieka vai muzikologa pienākumu veikšanai nepieciešamās
profesionālās zināšanas un prasmes, lai mūzikas profesionālās izglītības skolotāja radošā
darbība sekmētu koncerttradīciju saglabāšanu un attīstību, kas ir katra novada kultūrvides
veidošanas vizītkarte;
- motivēt studentus apgūt pamatzināšanas un iemaņas zinātniskās pētniecības darbā mūzikas
pedagoģijas nozarē.
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2.2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim
Zināšanas (zināšanas un izpratne)
Rezultāti
Profesionālās bakalaura studiju programmas A un B daļas - pedagoģijas un mūzikas nozares
teorētisko studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas tehnoloģijas,
Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā mūzika, Instrumenta spēles vēsture un mācību
priekšmeta mācīšanas metodika) apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā
līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās vidējās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu
profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāja
pienākumus, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skolotāja profesijas standartā
iestrādātajām prasībām, t.i.:
- zināšanas pedagoģiskā procesa specifikā mūzikas profesionālajās izglītības iestādēs, t.sk.: mācību
un audzināšanas mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā, mācību priekšmeta pedagoģiskā procesa
plānošanā un vadībā, drošas un atbalstošas mācību vides nodrošināšanā, izglītojamā personības
izaugsmes veicināšanā, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, izglītojamo zinātkāres un izziņas
intereses mācību priekšmetā rosināšanā, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mācību
materiālu sagatavošanā, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās
pētniecības metodēs, skolotāja profesionālajā ētikā;
- zināšanas profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs, instrumentu spēles
vēsturē, mūzikas formas mācībā, harmonijā un polifonijā, mūzikas notācijas un muzikālās dzirdes
attīstības aspektos, izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem,
mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu interpretācijas
paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām, atbilstoši mūzikas
profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei (kursam) un noslēguma prasībām,
lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt mācību priekšmeta saturu un turpināt
izglītību nākošajā izglītības pakāpē.
Kompetence
Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes
nozarei un mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas
zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās
pētniecības metodēs, mūzikas vēsturē un teorijā, mūzikas profesionālās izglītības sistēmā, tās
attīstības tendencēs, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas
tehnoloģijā, mūzikas pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, turklāt daļa
zināšanu - instrumentu spēles vēsturē, mūzikas instrumenta spēles un mūzikas teorētisko priekšmetu
mācības metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim.
Speciālists spēj parādīt mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesionālās jomas svarīgāko
jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem
terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu interpretācijas
paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām.
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)
Rezultāti
Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati,
svešvalodas, ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares teorētiskos un
praktiskos studiju kursus (pedagoģiskā prakse, instrumenta spēle, ansambļa spēle un darba prakse,
improvizācija, aranžēšana, kā arī bakalaura diplomreferāta izstrāde) ir ieguvis prasmes, kas ir
nepieciešamas mūzikas profesionālās vidējās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāja pienākumu
veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skolotāja profesijas standartā prasmju
daļā iestrādātajām prasībām, t.i. ieguvis prasmes:
- pielietot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normas mūzikas
profesionālās izglītības programmu īstenošanas jomā,
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- plānot savu un izglītojamo mākslinieciskās jaunrades darbu,
- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,
- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus,
motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam,
- pašam un ar izglītojamo iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes, dažādu
laikmetu un stilu instrumentālos skaņdarbus solo un skaņdarbus ansamblim, panākt skaņdarba
satura atklāsmi, attīstīt instrumenta spēles tehniskās un mākslinieciskās prasmes, aranžēt skaņdarbus
dažādiem kolektīvās muzicēšanas sastāviem,
- izvēlēties, analizēt un novērtēt mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot mācību
metodiskos materiālus.
Ir ieguvis komunicēšanās prasmes saziņas līmenī, kā arī lietot mūzikas profesionālo
terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, vispārējās prasmes, kas saistās ar vides
aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis,
piedaloties organizētajos projektos.
Kompetence
Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas profesionālās
izglītības skolotāja pienākumus, analizēt, vērtēt un izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības
programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un vidusskolām, atlasīt un veidot
mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību
stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās
zināšanas un prasmes, patstāvīgi iestudēt, demonstrēt vai publiski atskaņot augstākās sarežģītības
pakāpes dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus, iemācīt izglītojamajam dažādas sarežģītības
pakāpes, dažādu laikmetu un stilu skaņdarba satura atklāsmi konkrēta instrumenta atskaņojumā,
izskaidrot mācīšanās paņēmienus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, attīstīt instrumenta spēles
tehniskās un mākslinieciskās prasmes, formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus,
analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un pedagoģijas zinātnes nozarē
un skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar
nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu tālāku
mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties
atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt
lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts
valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba
aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)
Rezultāti: studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas
analīze, Instrumenta spēles vēsture, Mūzikas priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika,
Izglītības vadība, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un
prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas, pedagoģijas un psiholoģijas
jautājumiem, kas nodrošina mācību priekšmeta Mūzika apguves procesā nepieciešamās
informācijas iegūšanu, apstrādi un lietošanu - informācijas meklēšana ABC internetā,
informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, elementāru aprēķinu veikšana MS Excel
programmā, mācību materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt
attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus
un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas
pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas
pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē.
Kompetence: minēto studiju kursu apguves rezultātā absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un
analizēt informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt
problēmas mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē, parādīt, ka izprot pedagoga
profesionālo ētiku, izvērtēt mūzikas izglītības iestāžu profesionālās darbības ietekmi uz vidi un
sabiedrību un piedalīties profesionālās izglītības mūzikas jomas attīstībā.
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2.2.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu
kredītpunktos, īstenošanas plānojums).
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite;
E – eksāmens; DE – diplomeksāmens

Studiju kursi

ECTS
KP

Nodarbību
veids

specializācija Klavierspēles skolotājs
Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

A daļa (obligātā) – 97,5 KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP
Latviešu valodas
kultūra
(lietišķie raksti)
Ievads kultūras
analīzē
Uzņēmējdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība, civilā
aizsardzība)
Literatūra mūzikā
Uzņēmējdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)
Mākslas vēsture
Filosofija un
estētika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

1,5

P

25

15

1,5

P

30

10

4,5
4,5

P
P/G

90
75

30
35/10

4,5
4,5

P
P

60
60

60
60

7,5

G

100

100

15i/
1,5
15i/
1,5
15i/
1,5

15i/3
15i/
1,5

15i/1,5
20/10i
/3

30i/3

30i/1,5
30i/
1,5

24i/1,5

24i/1,5

24i/1,5

30i/3

28E/3

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP
Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- pirmsskolas
bērnu attīstības
psiholoģija
Pedagoģija:
-Vispārējā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas un
skolas;
- Pedagoģiskā
psiholoģija;
- Pedagoģisko
pētījumu metodika
Pedagoga ētika

7,5

P/G

110

90

7,5

P

110

90

1,5

G

25

15

Izglītības vadība

1,5

P

25

15

Solfedžo

7,5

G

140

60

Ievads mūzikas
vēsturē
Mūzikas teorija un
analīze
Laikmetīgās
mūzikas vēsture
un estētika
Mūzikas vēsture
un teorija
Latvijas mūzikas
vēsture
Tradicionālā
mūzika

1,5

P/G

10

30

4,5

G

60

60

1,5

P/G

10

30

28,5

P/G

520

240

4,5

P/G

60

60

1,5

G

25

15

30iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/
1,5

30E/3

30iv/
1,5

30iv/3

30E/3

15i/
1,5
15i/
1,5
15i/
1,5
30iv/
1,5
30iv/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

30iv/
3
30iv/
1,5
15i/
1,5

30iv/
1,5
30E/
3

30iv/3
30iv/
1,5
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60iv/
4,5

60iv/
7,5

30iv/
6

30i
v/6

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

20E
/4,5

DE

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5
Klavierspēle

40,5

I

940

140

20E
/12

20E
/9

20E
/3

20E
/3

20E
/4,5
15i/
1,5

Ansambļa spēle

3

G

50

30

Koncertmeistara klase
Aranžēšana

3

I

50

30

20E
/4,5
15i/
1,5
15i/1,5

3

G/I

45

25/10

15/5i/1,5

15

G

340

60

1,5

G

25

15

10,5

G

220

60

15i/
1,5
10/5i/
1,5

Teorētiskā daļa– 27 KP
Klavierspēles
metodika
Mūzikas
pedagoģija
Pianisma
vēsture un
mūzikas
literatūra

10i/
1,5

10i/
1,5

10i/3

10i/3

20E/6

DE

15i/
1,5
15i/3

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/
4,5

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS KP
Informācijas
tehnoloģijas
Svešvaloda

3

G

65

15

15i/3

3

G

50

30

Skatuves
uzvedības kultūra
Improvizācija

3

G

65

15

3

G

65

15

Elektroakustiskā
mūzika
Ievads akustikā

3

G

65

15

15i/3

3

G

65

15

Kompozīcija
Džeza mūzika

3
3

G
G

50
50

30
30

15i/
3
15i/1,5
15i/
1,5

Kameransamblis

3

G

50

30

Instrumenta spēle

3

G

50

30

25,5

I

610

70

6

I

150

10

10i/
1,5
5i/3

7,5

I

190

10

5i/3

15i/
1,5

15i/
1,5
15I/3
15i/3

15i/1,5
15i/1,5
15i/
1,5

15i/
1,5
15i/
1,5

15i/
1,5

Prakse – 39 ECTS KP
Pedagoģiskā
prakse
Koncertmeistara
prakse
Ansambļa darba
prakse

10i/
4,5

10i/
4,5

10i/
4,5

10i/
1,5

10i/
3

10i/
6

DE
5E/3
5E/4,
5

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Klavierspēles
metodika
Pedagoģiskā
prakse (mācību
stunda)
Klavierspēle –
koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana

3

G

65

15

15 DE /3

3

I

70

10

10DE
/3

6

I

140

20

6

I

140

20

20
DE
/6
10DE
/
4,5

10i/
1,5

95

Studiju kursi

ECTS
KP

Nodarbību
veids

specializācijas Akordeona/kokles/ģitāras spēles skolotājs studiju plāns
Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

A daļa (obligātā) – 97,5 KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP
Latviešu valodas
kultūra
(lietišķie raksti)
Ievads kultūras
analīzē
Uzņēmējdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība, civilā
aizsardzība)
Literatūra mūzikā
Uzņēmējdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)
Mākslas vēsture
Filosofija un
estētika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

1,5

P

25

15

1,5

P

30

10

4,5
4,5

P
P/G

90
75

30
35/10

4,5
4,5

P
P

60
60

60
60

7,5

G

100

100

15i/
1,5
15i/
1,5
15i/
1,5

15i/3
15i/
1,5

15i/1,5
20/10i
/3

30i/3

30i/1,5
30i/
1,5

24i/1,5

24i/1,5

24i/1,5

30i/3

28E/3

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP
Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- pirmsskolas
bērnu attīstības
psiholoģija
Pedagoģija:
-Vispārējā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas un
skolas;
- Pedagoģiskā
psiholoģija;
- Pedagoģisko
pētījumu metodika
Pedagoga ētika

7,5

P/G

110

90

7,5

P

110

90

1,5

G

25

15

Izglītības vadība

1,5

P

25

15

Solfedžo

7,5

G

140

60

Ievads mūzikas
vēsturē
Mūzikas teorija un
analīze
Laikmetīgās
mūzikas vēsture
un estētika
Mūzikas vēsture
un teorija
Latvijas mūzikas
vēsture
Tradicionālā
mūzika

1,5

P/G

10

30

4,5

G

60

60

1,5

P/G

10

30

28,5

P/G

520

240

4,5

P/G

60

60

1,5

G

25

15

30iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/
1,5

30E/3

30iv/
1,5

30iv/3

30E/3

15i/
1,5
15i/
1,5
15i/
1,5
30iv/
1,5
30iv/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

30iv/
3
30iv/
1,5
15i/
1,5

30iv/
1,5
30E/
3

30iv/3
30iv/
1,5

96

60iv/
4,5

60iv/
7,5

30iv/
6

30iv/6

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

20E
/7,5

DE

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5 KP
Instrumenta spēle

33

I

740

140

20E
/4,5

20E
/6

20E
/3

20E
/3

20E
/3
15i/
1,5

20E
/6
15i/
1,5
15/5i/1,5

Ansambļa spēle

3

G

50

30

Aranžēšana

3

G/I

45

25/10

Klavierspēle

10,5

I

190

90

15i/
1,5

15 i/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

15

G

340

60

10i/
6

10i/
1,5

10i/
1,5

10i/
1,5

20E/
4,5

DE

1,5

G

25

15

10,5

G

220

60

10/5i/
1,5

Teorētiskā daļa – 27 KP
Instrumenta
spēles
mācīšanas
metodika
Mūzikas
pedagoģija
Instrumenta
spēles vēsture
un mūzikas
literatūra

15i/
1,5
15i/
4,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

C (brīvās izvēles) daļa – 9 ECTS KP
Informācijas
tehnoloģijas
Svešvaloda

3

G

65

15

3

G

50

30

Skatuves
uzvedības kultūra
Ievads akustikā

3

G

65

15

3

G

65

15

15i/3
15i/
1,5

15i/
1,5
15i/3
15i/
3

Improvizācija
Elektroakustiskā
mūzika
Kompozīcija

3
3

G
G

65
65

15
15

15i/3

3

G

50

30

15i/1,5

Džeza mūzika

3

G

50

30

15i/1,5

Kameransamblis

3

G

50

30

Viendabīgais
ansamblis
Akordeona
uzbūve, apkope un
remonts

3

G

50

30

3

G

65

15

30

I

730

70

9

I

230

10

15i/3

15i/
1,5
15i/
1,5

15i/
1,5
15i/
1,5
15i/3

10i/
4,5

10i/3

15i/
1,5
15i/
1,5

Prakse – 39 KP
Pedagoģiskā
prakse
Ansambļa darba
prakse

10i/3

10i/
7,5

10i/6

10i/
1,5

10i/
4,5
5i/3

5E/6

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Instrumenta
spēles
mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse (mācību
stunda)
Instrumenta
spēle –
koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana

3

G

70

10

10 DE /3

3

I

70

10

10DE
/3

6

I

140

20

20DE
/6

6

I

140

20

10i/
1,5

97

10DE
/4,5

Studiju kursi

ECTS
KP

Nodarbību
veids

specializācija Stīgu instrumentu (vijole/alts/čells/kontrabass/arfa) spēles skolotājs
studiju plāns

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

A daļa (obligātā) – 97,5 KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP
Latviešu valodas
kultūra
(lietišķie raksti)
Ievads kultūras
analīzē
Uzņēmējdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība, civilā
aizsardzība)
Literatūra mūzikā
Uzņēmējdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)
Mākslas vēsture
Filosofija un
estētika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

1,5

P

25

15

1,5

P

30

10

4,5
4,5

P
P/G

90
75

30
35/10

4,5
4,5

P
P

60
60

60
60

7,5

G

100

100

15i/
1,5
15i/
1,5
15i/
1,5

15i/3
15i/
1,5

15i/1,5
20/10i
/3

30i/3

30i/1,5
30i/
1,5

24i/1,5

24i/1,5

24i/1,5

30i/3

28E/3

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP
Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- pirmsskolas
bērnu attīstības
psiholoģija
Pedagoģija:
-Vispārējā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas un
skolas;
- Pedagoģiskā
psiholoģija;
- Pedagoģisko
pētījumu metodika
Pedagoga ētika

7,5

P/G

110

90

7,5

P

110

90

1,5

G

25

15

Izglītības vadība

1,5

P

25

15

Solfedžo

7,5

G

140

60

Ievads mūzikas
vēsturē
Mūzikas teorija un
analīze
Laikmetīgās
mūzikas vēsture
un estētika

1,5

P/G

10

30

4,5

G

60

60

1,5

P/G

10

30

28,5

P/G

520

4,5

P/G

1,5

G

Mūzikas vēsture
un teorija
Latvijas mūzikas
vēsture
Tradicionālā
mūzika

30iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/
1,5

30E/3

30iv/
1,5

30iv/3

30E/3

15i/
1,5
15i/
1,5
15i/
1,5
30iv/
1,5
30iv/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

240

30iv/
3

30iv/
1,5

60

60

30E/
3

25

15

30iv/
1,5
15i/
1,5

30iv/3
30iv/
1,5

98

60iv/
4,5

60iv/
7,5

30iv/
6

30iv
/6

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

20E
/6

DE

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5 KP
Instrumenta spēle
33

I

740

140

Ansambļa spēle

3

G

50

30

3
10,5

G/I
I

45
190

25/10
90

Aranžēšana
Klavierspēle

20E
/4,5

20E
/6

20E
/3

20E
/3

20E
/4,5
15i/
1,5

15i/1,5

15 i/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

10i/
6

10i/
1,5

10i/
1,5

10i/
1,5

20E/
4,5

20E
/6
15i/
1,5
15/5i/1,5
15E/3

10/5i/1,5

Teorētiskā daļa– 27 KP
Instrumenta
spēles
mācīšanas
metodika
Mūzikas
pedagoģija
Instrumenta
spēles vēsture
un mūzikas
literatūra

15

G

340

60

1,7

G

25

15

10,5

G

220

60

DE

15i/
1,5
15i/
4,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 KP
Informācijas
tehnoloģijas
Svešvaloda

3

G

65

15

3

G

50

30

Skatuves uzvedības
kultūra
Ievads akustikā

3

G

65

15

3

G

65

15

Improvizācija

3

G

65

15

Elektroakustiskā
mūzika
Stīgu instr. uzbūve
un apkope
Kompozīcija
Baroka orķestris
Senās mūzikas
ansamblis
Džeza mūzika
Kameransamblis
Instrumenta spēle

3

G

65

15

3

G

65

15

3
6
3

G
G
G

50
115
50

30
45
30

3
3
3

G
G
G

50
50
50

30
30
30

15i/3
15i/
1,5

15i/
1,5
15I/3
15i/
3
15i/3
15i/3
15i/3

15i/
1,5
15i/1,5

15i/1,5
15i/1,5
15i/
1,5
15i/1,5
15i/1,5
15i/1,5

15i/1,5
15i/1,5

15i/3

15i/1,5
15i/1,5

Prakse – 39 KP
Pedagoģiskā
prakse
Ansambļa darba
prakse

30

I

730

70

9

I

230

10

10i/
4,5

10i/
6

10i/
3

10i/
1,5

10i/
7,5

10i/
3

10i/
4,5
5i/3

5E/6

Valsts pārbaudījumi – 18 KP
Instrumenta
spēles
mācīšanas
metodika
Ped. prakse
(māc. stunda)
Instrumenta
spēle –
koncertprogr.
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana

3

G

70

10

10 DE /3

4,5

I

70

10

10DE
/ 4,5

6

I

100

20

4,5

I

100

20

20
DE /
6
10DE
/3

10i/
1,5

99

Studiju kursi

ECTS
KP

Nodarbību
veids

specializācijas Pūšaminstrumentu (flauta/ oboja/ klarnete/ fagots/ saksofons/ mežrags/ trompete/
trombons/eifonijs/tuba)/sitaminstrumentu spēles skolotājs studiju plāns
Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

A daļa (obligātā) – 97,5 KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP
Latviešu valodas
kultūra
(lietišķie raksti)
Ievads kultūras
analīzē
Uzņēmējdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība, civilā
aizsardzība)
Literatūra mūzikā
Uzņēmējdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)
Mākslas vēsture
Filosofija un
estētika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

1,5

P

25

15

1,5

P

30

10

4,5
4,5

P
P/G

90
75

30
35/10

4,5
4,5

P
P

60
60

60
60

7,5

G

100

100

15i/
1,5
15iv/
1,5
15i/
1,5

15i/3
15i/
1,5

15i/1,5
20/10i
/3

30i/3

30i/1,5
30i/
1,5

24i/1,5

24i/1,5

24i/1,5

30i/3

28E/3

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP
Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- pirmsskolas
bērnu attīstības
psiholoģija
Pedagoģija:
-Vispārējā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas un
skolas;
- Pedagoģiskā
psiholoģija;
- Pedagoģisko
pētījumu metodika
Pedagoga ētika

7,5

P/G

110

90

7,5

P

110

90

1,5

G

25

15

Izglītības vadība

1,5

P

25

15

Solfedžo

7,5

G

140

60

Ievads mūzikas
vēsturē
Mūzikas teorija un
analīze
Laikmetīgās
mūzikas vēsture
un estētika

1,5

P/G

10

30

4,5

G

60

60

1,5

P/G

10

30

28,5

P/G

520

4,5

P/G

1,5

G

Mūzikas vēsture
un teorija
Latvijas mūzikas
vēsture
Tradicionālā
mūzika

30iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/
1,5

30E/3

30iv/
1,5

30iv/3

30E/3

15i/
1,5
15i/
1,5
15i/
1,5
30iv/
1,5
30iv/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

240

30iv/
3

30iv/
1,5

60

60

30E/
3

25

15

30iv/
1,5
15i/
1,5

30iv/3
30iv/
1,5

100

60iv/
4,5

60iv/
7,5

30iv/
6

30iv/
6

ECTS

Nodarbību
veids

Studiju kursi

KP

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

20E
/4,5
15iv/
1,5

DE

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5
Instrumenta spēle
21
(galv. instr..)
Instrumenta spēle
12
un metodika
(papildinstr.)
Diriģēšana un
3
partitūras spēle
Aranžēšana
3
Klavierspēle

I

420

140

I

215

105

G

50

30

G/I

45

25/10

I

190

90

15i/1,5

15 i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

15E/3

15

G

340

60

10i/
4,5

10i/
4,5

10i/
1,5

10i/
1,5

20E/3

DE

1,5

G

25

15

10,5

G

220

60

10,5

20E
/3
15iv/
1,5

20E
/3
15iv/
1,5

20iv
/1,5
15iv/
1,5

20iv
/1,5
15iv/
1,5

20E
/3
15iv/
3

20E
/4,5
15iv/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5
15/5i/1,5

10/5i/
1,5

Teorētiskā daļa – 27 KP
Instrumenta spēles
mācīšanas
metodika
Mūzikas
pedagoģija
Instrumenta spēles
vēsture un
mūzikas literatūra

15i/
1,5
15i/
4,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS KP
Informācijas
tehnoloģijas
Svešvaloda

3

G

65

15

3

G

50

30

Skatuves uzvedības
kultūra
Ievads akustikā

3

G

65

15

3

G

65

15

Improvizācija

3

G

65

15

Elektroakustiskā
mūzika
Instr. uzbūve un
apkope
Baroka orķestris
Senās mūzikas
ansamblis
Džeza mūzika
Kameransamblis
Instrumenta spēle

3

G

65

15

3

G

65

15

6
3

G
G

115
50

45
30

3
3
3

G
G
G

50
50
50

30
30
30

15i/3
15i/
1,5

15i/
1,5
15I/3
15i/
3
15i/3
15i/3
15i/3

15i/
1,5
15i/1,5

15i/1,5
15i/
1,5
15i/1,5
15i/1,5
15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

5i/3

5i/4,5

15i/3

15i/1,5

Prakse –39 ECTS KP
Pedagoģiskā prakse

27

I

685

35

Ansambļa darba
prakse

12

I

310

10

5i/6

5i/4,5

5i/3

5i/1,5

5i/4,5

5i/
4,5

5E/
7,5

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Instrumenta spēles
mācīšanas metodika
Pedagoģiskā prakse
(mācību stunda)
Instrumentu spēle –
koncert-programmas
daļa
Papildinstru-menta
spēles mācīšanas
metodika un ped.
prakse
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana

3

G

70

10

10 DE /3

3

I

80

10

10 DE
/3

4,5

I

90

20/10

20/10
DE
/4,5

3

I

70

10

10/5
DE/3

4,5

I

100

20

10i/
1,5

101

10DE/
3

apakšprogrammas Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs studiju plāns (studiju
plāns studējošajiem par valsts budžeta līdzekļiem)

Studiju kursi

Nodarbību
veids

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības;
kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens
ECTS
KP

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

30i/
1,5

30i/3

A daļa (obligātā) – 81 ECTS KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP
Latviešu valodas
kultūra
(lietišķie raksti)
Ievads kultūras
analīzē
Uzņēmējdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība, civilā
aizsardzība)
Literatūra mūzikā
Uzņēmējdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)
Mākslas vēsture
Filosofija un
estētika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

1,5

P

25

15

1,5

P

30

10

4,5
4,5

P
P/G

90
75

30
35/10

4,5
4,5

P
P

60
60

60
60

7,5

G

100

100

15i/
1,5
15i/
1,5
15i/
1,5

15i/3
15i/
1,5

15i/1,5
20/10i
/3

30i/3
24i/1,5

24i/1,5

24i/1,5

30i/1,5

28E/3

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie pamatkursi – 54 ECTS KP
Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- pirmsskolas bērnu
attīstības psiholoģija
Pedagoģija:
-Vispārējā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas un
skolas;
- Pedagoģiskā
psiholoģija;
- Pedagoģisko
pētījumu metodika
Pedagoga ētika

7,5

P/G

110

90

7,5

P

110

90

1,5

G

25

15

Izglītības vadība

1,5

P

25

15

Solfedžo

7,5

G

140

60

Ievads mūzikas
vēsturē
Mūzikas teorija un
analīze
Laikmetīgās
mūzikas vēsture un
estētika
Mūzikas vēsture un
teorija
Latvijas mūzikas
vēsture
Tradicionālā mūzika

1,5

P/G

10

30

3

G

20

60

1,5

P/G

10

30

16,5

P/G

200

240

4,5

P/G

60

60

1,5

G

25

15

30iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/
1,5

30E/3

30iv/
1,5

30iv/3

30E/3

15i/
1,5
15i/
1,5
15i/
1,5
30iv/
1,5
30iv/
1,5

102

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

30iv/
1,5
30iv/
1,5
15i/1,5

30iv/
1,5
30E/
3

30iv/
1,5
30iv/
1,5
60iv/
3

60iv/6

30iv/
1,5

30
iv/3

ECTS

Nodarbību
veids

Studiju kursi

KP

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 90 ECTS KP
Praktiskā daļa – 33 ECTS KP
Dziedāšana un
vokālā metodika
Ritmika
Klavierspēle
Improvizācija
Kompozīcijas
pamati
Skatuves runa

3

G

65

15

15i/3

3
13,5
6

G
I
*G/I

50
270
140

30
90
*10/10

15i/1,5
15i/1,5

6

I

140

20

1,5

G

25

15

15i/1,5
15E/3

15i/1,5

15E/3

15i/1,5

15E/3
10/
10i/6

10i/3

10i/3
15i/1,5

Teorētiskā daļa – 57 ECTS KP
Mūzikas pedagoģija
Orķestra stilu
vēsture
Instrumentu mācība
Harmonija
Polifonija

3
4,5

G
G

65
105

15
15

3
9
4,5

G
G
G

50
190
90

30
50
30

Formas mācība

13,5

G

300

60

15

G

350

50

4,5

G

84

36

Mūzikas teorētisko
priekšmetu
mācīšanas metodika
Kompozīcijas
mācīšanas metodika

15i/3
15E/
4,5
30 E/3
15i/3

15i/3
15i/
4,5

10i/
4,5

10i/3

20E/3
15i/
1,5
15E/3
10iv/
1,5

15E/3
15i/
1,5
10i/
1,5

15E/
4,5
10E/4,5

DE
18i/
1,5

18i/3

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS KP
Informācijas
tehnoloģijas
Svešvaloda
Skatuves uzvedības
kultūra
Ievads akustikā

3

G

65

15

3
3

G
G

50
65

30
15

3

G

65

15

Improvizācija

3

G

65

15

Elektroakustiskā
mūzika
Džeza mūzika
Instrumenta spēle

3

G

65

15

3
3

G
G

50
50

30
30

15i/3
15i/1,5

15i/1,5
15i/3
15i/
3
15i/3
15i/3
15i/1,5
15i/1,5

15i/1,5
15i/1,5

Prakse – 39 ECTS KP
Solfedžo
pasniegšanas
pedagoģiskā prakse
Mūzikas literatūras
pasniegšanas prakse
Kompozīcijas
mācīšanas prakse

21

I

500

60

15

I

385

15

3

I

70

10

10/
4,5

10i/3

10i/
1,5

10i/
1,5

10i/3

10i/7,5

5i/3

5i/3

5i/9
10i/3

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS
Mūzikas teorētisko
priekšmetu
mācīšanas metodika
Solfedžo mācīšanas
pedagoģiskā prakse
Mūzikas literatūras
mācīšanas
pedagoģiskā prakse
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana

3

G

70

10

3

I

75

5

3

I

75

5

9

I

220

20

10 DE /3
5DE
/3

10i/
1,5

103

5DE
/3
10DE/
7,5

2.2.4. Studiju kursu apraksti
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu apraksta izrakstus
specializācijas Klavierspēles skolotājs paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti
ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP
Latviešu valodas
kultūra (lietišķie
raksti)

1,5

P

1 sem.

i

Ievads kultūras
analīzē

1,5

P

1 sem.

i

1,5

P

1 sem.

i

Literatūra mūzikā

4,5

P

2 sem.

i

Uzņēmējdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)

4,5

P/G

2 sem.

i

Mākslas vēsture

4,5

P

2 sem.

i

Uzņēmējdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesības un
blakus tiesības,
vides aizsardzība,
civilā aizsardzība)

Studiju kursā students iegūst zināšanas par valodas kultūras
principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas)
valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot koptu
latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, atšķirt
pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no neiederīga,
neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un ikdienas darbību
saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu palīgliteratūru
tekstveides procesā.
Studiju kursa satura apguves rezultātā students zina izpratnes līmenī par
kultūras veidošanās mehānismiem, zinātnes, filosofijas un reliģijas
atšķirībām, mērķiem un darbības principiem, kultūras tipoloģiskās
klasifikācijas veidiem un principiem, reliģijas lomu cilvēka pasaules
modeļa un vērtību veidošanās procesus, eksistenciālo problēmu risināšanu,
spēj raksturot kultūru un civilizācijas tipus, salīdzināt civilizācijas un
kultūras, patstāvīgi analizēt kultūras struktūruun izdalīt galvenās vērtības kā
kultūras kodolu, spēj izmantot kritisko domāšanu, analizējot dažādu
kultūru, subkultūru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus, spēj izvirzīt
problēmu jautājumus un diskutēt par kultūru un sociālajiem procesiem – to
saistībā ar mākslu un mūziku, būs orientēts izstrādāt sistemātisku un
motivētu personisko viedokli par dažādām kultūrām un starpkultūru dialoga
metodēm.
Studiju kursa apguves rezultātā students orientējas Latvijas darba
likumdošanas pamatos, izpratnes līmenī zina darba attiecību tiesiskos
pamatus, darba devēja un darbinieka pienākumus un tiesības, orientējas
autortiesību un blakus tiesību specifiskajos jautājumos, ieguvis zināšanas
izpratnes līmenī par vides aizsardzībus un civilo aizsardzību atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un pasaules
literatūru kultūras vēstures attīstības kontekstā, izcilākajiem daiļdarbiem
Eiropas un latviešu literatūrā, literārā teksta interpretācijas iespējām.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;
- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzekļu
lietojuma nozīmi skaņdarba interpretācijā;
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē.
Studiju kurss sniedz zināšanas par: mūzikas industriju kā savstarpēji
saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares
darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības modeļiem,
pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides būtību
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un vadīt
mūzikas projekta realizāciju.
Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas
attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām:
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā;
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas
kultūrā;
* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm;
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules kara;
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un
vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt
savu viedokli.
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Filozofija un
estētika

4,5

P

2 sem.

i

Svešvaloda

7,5

G

4 sem.

E

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Kursa satura apguves rezultātā students zina vispārīgās antīkās, viduslaiku,
renesanses, jauno laiku, 19. un 20.gadsimta estētikas iezīmes, izprot to
atšķirības, zina estētikā svarīgākos domātājus un viņu nozīmīgākos darbus,
kā arī izprot to galvenās idejas. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas, lai
sameklētu nepieciešamos tektuālos avotus un interpretējošo literatūru ar
estētiku saistītu jautājumupadziļinātai izpētei, studenti prot analizēt gan
ikdienas, gan mūzikas/horeogrāvijas profesionālajā vidē sastopamos
priekšstatus par mūziku, mūziķi, to sociālo lomu. Students spēj izvērtēt
estētikas idejas, kas ir aktuālas speciālista darbībā, spēj argumentēt un
aizstāvēt savu pozīciju, apzinoties savu zināšanu robežas un situācijas, kad
nepieciešama padziļināta kāda jautājuma, viedokļa, nostājas vai priekšstatu
izpēte.
Students ir ieguvis zināšanas tādā līmenī, lai spētu komunicēt, izteikt
viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar pašu un specialitāti, spēj izprast
vidēji sarežģītus tekstus par vidi, kultūru, specialitāti un, izmantojot
jaunākos informācijas līdzekļus, spēj atlasīt vajadzīgo informāciju. Students
ieguvis prasmes, kas nepieciešamas pienākumu veikšanai, kas formulētas
vokālista 5.līmeņa profesiju standartā, prot lietot valodu kā informācijas
ieguves, izziņas un apmaiņas līdzekli, izprot valodas sistēmu un normas,
valodas kultūru un stilus, sociokultūras kompetencē izmanto valodu kā
izziņas, sadarbības, iekļaušanās un saskarsmes līdzekli kultūras kontekstā.
Izprot valodas lietošans īpatnības daudzkultūru vidē.

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 ECTS KP
Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas
bērnu attīstības
psiholoģija

7,5

P/G

4 sem.

E

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un
sociālās psiholoģijas jautājumus, spēj tos
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem;
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās
atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām situācijām;
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās
darbības pašnoteikšanās procesā;
* atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot risināt
problēmsituācijas;
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt
audzēkņu personības attīstību;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozarē,
spēj to analizēt un izmantot praksē.

Pedagoģija:
- vispārējā;
- sociālā;
- pirmsskolas un
skolas;
- pedagoģiskā
psiholoģija;
- pedagoģisko
pētījumu
metodika

7,5

P

3 sem.

E

Pedagoga ētika

1,5

G

1 sem.

i

Izglītības vadība

1,5

P

1 sem.

i

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas;
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to
sasniegšanu;
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas
veidošanas principus;
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un
sabiedrību:
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību;
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību
sasniegumus, sava darba efektivitāti;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas
jautājumiem un izmantot to praksē.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina pedagoga ētikas pamatprincipus;
* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un
sadzīves situācijas;
* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;
* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.
Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis
pamatzināšanas:
* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem,
izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības
sistēmā;
* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par
izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un
novērtēšanu, izglītības darbības izvērtēšanu;
* iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto
dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai
atbilstošajā dokumentā.
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Solfedžo

7,5

G

4 sem.

E

Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs
tiek apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs:
3) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība;
4) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā
audzināšana.
Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt
mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu
mūzikas materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu,
pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes,
apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to
praktisko pielietojumu skaņdarbu interpretācijā.
Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas
kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms,
romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis
izpratni par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu
reprezentantus.

Ievads mūzikas
vēsturē

1,5

P/G

1 sem.

iv

Mūzikas teorija
un analīze

4,5

G

2 sem.

Iv

Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms,
romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti
apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu
mācību disciplīnas to savstarpējā papildinājumā. Kursa apguves
rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas skaņdarbu
uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija)
un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa
praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā).

Laikmetīgās
mūzikas vēsture
un estētika

1,5

P/G

1 sem.

iv

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu
mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko
tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un
postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus.

Mūzikas vēsture
un teorija

28,5

P/G

6 sem.

iv

Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar
mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas
vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla
mūziķa darbības dažādiem aspektiem.
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu
mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz
izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības
svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes
mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem.
Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā
iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu
no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas
tēmu. Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par
kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas
specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot
specializācijas profesionālās prasmes.
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Latvijas
mūzikas
vēsture

4,5

P/G

2 sem.

E

Tradicionālā
mūzika

1,5

G

1.sem.

i

Koncertmeistara klase

3

I

2 sem.

i

Aranžēšana

3

G/I

2 sem.

I

5 sem.

E

1 sem.

i

4 sem.

E

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem
un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu
veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā
Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19.
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās
mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas
stilistiskos reprezentantus.

Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un funkcijām,
par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas folkloras
īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas folkloras
kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par tradicionālās
kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā.
B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP
7 sem.
E
Klavierspēle
40,5
I
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
* demonstrēt uz klavierēm vidējās sarežģītības pakāpes dažādu
laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus,
izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot,
vingrināties un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu
klāstā, iestudējot klavierskaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie
instrumenta spēles tehnisko prasmju attīstības, attīstīt
mākslinieciskās spēles iemaņas, novērtēt spēles tehnisko un
māksliniecisko kvalitāti.
2 sem.
i
Ansambļa
3
G
Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās
muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā
spēle
darbā.

Teorētiskā daļa – 27 ECTS KP
KlavierG
spēles
15
metodika

Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

Pianisma
vēsture un
mūzikas
literatūra

10,5

G

Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst
koncertmeistara darba prasmes kuras ir nepieciešamas pianistam
pedagoģiskajā darbā.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un
sastāviem.
Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību
stundas organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu
tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura
prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, stājas
veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas un muzicēšanas
attīstības paņēmienus, skaņdarbu iestudēšanas metodiku,
audzēkņu sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās
nostādnes Latvijā un ārvalstīs;
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās
didaktikas principus mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un
radošumu, spēj motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas
pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas
par instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu
laikmetu komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta
tehniskajām iespējām, to apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta
mūzikas literatūru un tās plānošanas iespējām mācību procesā.
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C daļa – (brīvās izvēles kursi) - 9 ECTS KP
Tradicionālā
instrumenta
spēle
Informācijas
tehnoloģijas
Svešvaloda
Skatuves
uzvedības
kultūra
Senās mūzikas
ansamblis
Kompozīcija/im
provizācija
Klavesīna spēle
vai ērģeļspēle
unvai
džeza mūzika
Instrumenta
spēles metodika
un ped. prakse

1,5

G

1 sem.

i

3

G

2 sem.

i

3
3

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

3

G

2 sem.

i

3

G

2 sem.

i

4,5

G

3 sem.

i

3

G

2 sem.

i

1,5

G

1 sem.

i

4,5

G

2 sem.

i

Izvēloties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

Prakse – 39ECTS KP
Pedagoģiskā
prakse
Koncertmeistara
prakse
Ansambļa darba
prakse

25,5

I

7 sem.

i

6

I

2 sem.

E

7,5

I

2 sem

E

Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir
apguvis nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students
ir strādājis gan docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi
pilnveidojis mācību stundu vadīšanas prasmes.

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Klavierspēles
mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse mācību stunda
Klavierspēle
Klavierspēle –
Koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana

3

G

1 sem.

3

I

1 sem.

DE

6

I

1 sem.

DE

6

I

2 sem.

DE

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa
zināšanas un pierāda savu kompetenci.

DE

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes
mācību priekšmeta Klavierspēle stundu vadīšanā un pierāda
savas prasmes diplomeksāmenā.
Studiju kursa ietvaros students nostiprina klavierspēles
prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā
Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko,
uzziņu un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem,
diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas
un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski
to aizstāv.
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specializācijas Akordeona/kokles/ģitāras spēles skolotājs paredzētie studiju
kursi un plānotie rezultāti
ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 ECTS KP
(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)
B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –
Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP
7 sem.
E
Instrumenta
33
I
spēle
(akordeons,
kokle, ģitāra)

Ansambļa
spēle

3

G

2 sem.

i

Aranžēšana

3

G/I

2 sem.

i

Klavierspēle

10,5

I

6 sem.

E

76,5 ECTS KP
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes
dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu
fragmentus, izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt,
pielietot, vingrināties un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes
līdzekļu klāstā, iestudējot instrumentālos skaņdarbus ar
audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles tehnisko prasmju
attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, novērtēt
spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.
Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās
muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā
darbā.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un
sastāviem.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu
fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika
mūzikas literatūras tēmu mācīšanai;
* spēlēt skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju
kopām.

Teorētiskā daļa – 27 ECTS KP
Instrumenta
spēles mācīšanas
metodika

15

G

5 sem.

E

Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

1 sem.

i

Instrumenta
spēles vēsture un
mūzikas
literatūra

10,5

G
4 sem.

E

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus,
stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu,
satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas
un muzicēšanas attīstības paņēmienus, skaņdarbu iestudēšanas
metodiku, audzēkņu sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes
Latvijā un ārvalstīs;
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas
principus mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj
motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā
darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par
instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu
komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to
apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas
iespējām mācību procesā.

C daļa – (brīvās izvēles kursi) - 9 ECTS KP
Tradicionālā
instrumenta
spēle
Informācijas
tehnoloģijas
Svešvaloda
Skatuves
uzvedības
kultūra
Senās mūzikas
ansamblis
Kompozīcija/im
provizācija

1,5

G

1 sem.

i

3

G

2 sem.

i

3
3

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

3

G

2 sem.

i

3

G

2 sem.

i

Izvēloties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.
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ECTS

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

4,5

G

3 sem.

i

3

G

2 sem.

i

1,5

G

1 sem.

i

4,5

G

2 sem.

i

Studiju kursi
KP
skaits

Cita instrumenta
spēle un/vai
džeza mūzika
un/vai
Instrumenta
uzbūve un
remonts
Cita instrumenta
spēles metodika
un ped. prakse

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Izvēloties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

Prakse – 39 ECTS KP
Pedagoģiskā
prakse
Ansambļa darba
prakse

30

I

7 sem.

i

9

I

2 sem

E

Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students ir strādājis gan
docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību
stundu vadīšanas prasmes.

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Instrumenta
spēles mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse - mācību
stunda
Instrumenta
spēle
Instrumenta
spēle –
koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana

3

G

1 sem.

DE

3

I

1 sem.

DE

6

I

1 sem.

DE

6

I

2 sem.

DE

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas un
pierāda savu kompetenci.
Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību
priekšmeta Instrumenta spēle stundu vadīšanā un pierāda savas
prasmes diplomeksāmenā.
Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles prasmes,
pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu un
mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju,
izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās
atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.

specializācijas Stīgu instrumentu spēles skolotājs (vijole, alts, čells,
kontrabass, arfa) paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti
ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 ECTS KP
(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)
B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP
Instrumenta
spēle

33

I

7 sem.

E

Ansambļa spēle

3

G

2 sem.

i

Aranžēšana

3

G/I

2 sem.

i

Klavierspēle

10,5

I

6 sem.

E

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes dažādu
laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus,
izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties
un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot
instrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles
tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas,
novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.
Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās
muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā darbā.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot instrumentālās
mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un sastāviem.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, kas
nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika mūzikas literatūras tēmu
mācīšanai;
* spēlēt skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju kopām.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Teorētiskā daļa – 27 ECTS KP
Instrumenta
spēles mācīšanas
metodika

15

G

5 sem.

E

Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

1 sem.

i

Instrumenta
spēles vēsture un
mūzikas
literatūra

10,5

G
4 sem.

E

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus,
stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu,
satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas
un muzicēšanas attīstības paņēmienus, skaņdarbu iestudēšanas
metodiku, audzēkņu sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes
Latvijā un ārvalstīs;
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas
principus mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj
motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā
darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par
instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu
komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to
apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas
iespējām mācību procesā.

C daļa – (brīvās izvēles kursi) - 9 ECTS KP
Tradicionālā
instrumenta
spēle
Svešvaloda
Skatuves
uzvedības
kultūra
Instrumenta
uzbūve un
remonts
Senās mūzikas
ansamblis
Kompozīcija/
improvizācija

1,5

G

1 sem.

i

3
3

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

1,5

G

1 sem.

i

3

G

2 sem.

i

3

G

2 sem.

i

Izvēloties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

Prakse – 39 ECTS KP
Pedagoģiskā
prakse
Ansambļa darba
prakse

30

I

7 sem.

i

9

I

2 sem

E

Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students ir strādājis gan
docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību
stundu vadīšanas prasmes.

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Instrumenta
spēles mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse - mācību
stunda
Instrumenta
spēle
Instrumenta
spēle –
koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana

3

G

1 sem.

4,5

I

1 sem.

DE

6

I

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas
un pierāda savu kompetenci.

DE

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību
priekšmeta Instrumenta spēle stundu vadīšanā un pierāda savas
prasmes diplomeksāmenā.
Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles
prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu un
mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju,
izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās
atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.
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specializācijas Pūšaminstrumentu (flauta/ oboja/ klarnete/ fagots/ saksofons/ mežrags/ trompete/
trombons/eifonijs/tuba)/sitaminstrumentu spēles skolotājs paredzētie studiju kursi un
plānotie rezultāti
ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 ECTS KP
(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)
B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –
Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP
Instrumenta
21
I
7 sem.
E
spēle (galv.
instr.

Instrumenta
spēle un
metodika
(papildinstruments)

12

I

7 sem.

iv

Diriģēšana un
partitūras spēle

3

I

2 sem.

i

Aranžēšana

3

G/I

2 sem.

i

Klavierspēle

10,5

I

6 sem.

E

76,5 ECTS KP
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes dažādu
laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus,
izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties
un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot
kinstrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles
tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas,
novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
* demonstrēt ar apgūto papildinstrumentu nesarežģītus dažādu
laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus,
izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties
un orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot
instrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles
tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas,
novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis diriģēšanas
manuālo tehniku, lai mācību procesā būtu spējīgs vadīt un
diriģēt pūšaminstrumentu ansambļus vai skolas orķestri,
piemērot atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas
prasībām.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un
sastāviem.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu
fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika
mūzikas literatūras tēmu mācīšanai;
* spēlēt skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju
kopām.

Teorētiskā daļa – 27 ECTS KP
Instrumenta
spēles mācīšanas
metodika

15

G

5 sem.

E

Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

1 sem.

i

Instrumenta
spēles vēsture un
mūzikas
literatūra

10,5

G
4 sem.

E

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus,
stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu,
satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas
un muzicēšanas attīstības paņēmienus, skaņdarbu iestudēšanas
metodiku, audzēkņu sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes
Latvijā un ārvalstīs;
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas
principus mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj
motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā
darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par
instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu
komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to
apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas
iespējām mācību procesā.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

C daļa – (brīvās izvēles kursi) - 9 ECTS KP
Papildinstrumenta
spēle
Svešvaloda
Skatuves
uzvedības
kultūra
Instrumenta
uzbūve un
remonts
Papildinstrumenta
spēles metodika
Papildinstrumenta
spēles metodika

3

G

2 sem.

i

3
3

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

1,5

G

1 sem.

i

1,5

G

1 sem.

i

3

G

2 sem.

i

Izvēloties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

Prakse – 39 ECTS KP
Pedagoģiskā
prakse
Ansambļa darba
prakse

30

I

7 sem.

i

9

I

2 sem

E

Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students ir strādājis gan
docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību
stundu vadīšanas prasmes.

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Instrumenta
spēles mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse - mācību
stunda
Instrumenta
spēle
Instrumenta
spēles mācīšanas
metodika un
ped. prakse
Instrumenta
spēle –
koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana

3

G

1 sem.

3

I

3

I

4,5

I

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

1 sem.

1 sem.

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas
un pierāda savu kompetenci.

DE
DE

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību
priekšmeta Instrumenta spēle stundu vadīšanā un pierāda savas
prasmes diplomeksāmenā.

DE

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas
un pierāda savu kompetenci papildinstrumenta spēles apguves
procesos.
Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles
prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu un
mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju,
izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās
atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.
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apakšprogrammas Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs paredzētie studiju
kursi un plānotie rezultāti
ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

A daļa (obligātā) – 81 ECTS KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 54 ECTS KP
Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas
bērnu attīstības
psiholoģija

7,5

P/G

4 sem.

E

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un
sociālās psiholoģijas jautājumus, spēj tos
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem;
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās
atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām situācijām;
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās
darbības pašnoteikšanās procesā;
* atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot risināt
problēmsituācijas;
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt
audzēkņu personības attīstību;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozarē,
spēj to analizēt un izmantot praksē.

Pedagoģija:
- vispārējā;
- sociālā;
- pirmsskolas
un skolas;
- pedagoģiskā
psiholoģija;
- pedagoģisko
pētījumu
metodika

7,5

P

3 sem.

E

Pedagoga ētika

1,5

G

1 sem.

i

Izglītības
vadība

1,5

P

1 sem.

i

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas;
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to
sasniegšanu;
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas
veidošanas principus;
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un
sabiedrību:
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību;
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību
sasniegumus, sava darba efektivitāti;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas
jautājumiem un izmantot to praksē.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina pedagoga ētikas pamatprincipus;
* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un
sadzīves situācijas;
* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;
* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.
Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis
pamatzināšanas:
* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem,
izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības
sistēmā;
* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par
izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un
novērtēšanu, izglītības darbības izvērtēšanu;
* iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto
dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai
atbilstošajā dokumentā.

Solfedžo

7,5

G

4 sem.

E

Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs tiek
apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs:
1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība;
2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā audzināšana.
Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt mūzikas
skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu mūzikas materiālu, ir
izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c.
iemaņu koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas
izteiksmes līdzekļiem un to praktisko pielietojumu skaņdarbu
interpretācijā.
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ECTS

Ievads
mūzikas
vēsturē

1,5

P/G

1 sem.

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens
iv

Mūzikas
teorija un
analīze

3

G

2 sem.

iv

Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms,
romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti
apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu
mācību disciplīnas to savstarpējā papildinājumā. Kursa apguves
rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas skaņdarbu
uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija)
un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa
praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā).

Laikmetīgās
mūzikas
vēsture un
estētika

1,5

P/G

1 sem.

iv

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu
mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko
tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un
postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus.

Mūzikas
vēsture un
teorija

16,5

P/G

6 sem.

iv

Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas
ar mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas
vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla
mūziķa darbības dažādiem aspektiem.
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu
mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz
izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības
svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes
mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem.
Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā
iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu
no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas
tēmu. Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par
kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas
specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot
specializācijas profesionālās prasmes.

Latvijas
mūzikas
vēsture

4,5

P/G

2 sem.

E

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem
un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu
veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā
Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19.
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās
mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas
stilistiskos reprezentantus.

Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas kultūras
vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, romantisms.
Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu
vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas vēsturisko un
stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu
laikmetu mūzikas stilu reprezentantus.

ECTS

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

1,5

G

1.sem.

Dziedāšana un
vokālā metodika

3

G

1 sem.

i

Ritmika

3

G

2 sem.

i

Klavierspēle

13,5

I

6 sem.

E

Improvizācija

6

*G/I

1 sem.

i

Kompozīcijas
pamati

6

I

2 sem.

i

Skatuves runa

1,5

G

1 sem.

i

Studiju kursi
KP
skaits

Tradicionālā
mūzika

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens
i

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un
funkcijām, par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas
folkloras īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas
folkloras kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par
tradicionālās kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un
mūsdienu kultūrā.
B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 90 ECTS KP
Praktiskā daļa – 33 ECTS KP
Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes un vokālā
darba metodiskos paņēmienus, kas ir nepieciešami mūzikas teorētisko
priekšmetu skolotāja pienākumu veikšanai.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj sadzirdēt un novērst
dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai skaņveides neprecizitātes, iemācīt
apgūt vokālās prasmes un lietot tās solfedžo un mūzikas literatūras mācību
priekšmetu satura apguvei.
Studiju kursā students iegūst dziļāku izpratni par mūzikas valodas elementu
praktisko izpausmi mūzikā, prasmi atspoguļot mūzikas valodas elementus
ķermeņa plastiskajā valodā un kustībās. Studiju kursa apguves rezultātā
students pārzina un spēj realizēt ritmikas vingrinājumus ritma izjūtas un
kustību koordinācijas attīstībai, fantāzijas un iztēles attīstībai, prot izmantot
ritmikas vingrinājumus un improvizācijas paņēmienus sasaistē ar mūzikas
raksturu, dinamiku, reģistru, tempu un mūzikas formu.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, kas
nepieciešami mācību priekšmeta Mūzikas literatūra tēmu mācīšanai,
improvizēt un harmonizēt melodijas uz klavierēm, spēlēt daudzbalsīgus
muzikālos diktātus un skaņdarbu pavadījumus.
Studiju kursa apguve sekmē radošuma attīstību, kursa apguves procesā students
attīsta improvizācijas prasmes, apgūst improvizācijas metodiskos paņēmienus,
kas nepieciešami daudzveidīgu metožu pielietošanai mūzikas teorētisko
priekšmeta mācīšanas procesā.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj iemācīt audzēknim skaņdarba
radīšanas procesā kompozīcijas pamata tehnikas, pielietot mūzikas
izteiksmes līdzekļus atbilstoši izvēlētajam mūzikas stilam, žanram un
formai.
Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izpēti,
vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas vingrinājumus kopā ar
žestu valodu.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
Realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga lietojuma īstenošanu
praksē, panākt runas prasmes kultūru, runas saliedēšanu ar ķermeņa kustību
un izteiksmi.

Teorētiskā daļa – 57 ECTS KP
Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

1 sem.

i

Orķestra stilu
vēsture

4,5

G

1 sem.

E

Instrumentu
mācība

3

G

1 sem.

E

Harmonija

9

G

3 sem.

E

Polifonija

4,5

G

2 sem.

E

Formas mācība

13,5

G

4 sem.

E

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes Latvijā un
ārvalstīs;
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas principus
mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj
motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba
veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē.
Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas orķestra
sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, rakstības stilus,
padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā.
Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā orķestra
instrumentiem, to skanējuma tehniskām iespējām, diapazoniem, reģistriem,
tembriem, par katra instrumenta īpašībām un iedabu, par dinamiskajām
iespējām, attīsta prasmes praktiskajā instrumentācijā.
Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un formveides
līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu
harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta mūzikas analītiskās prasmes.
Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas izteiksmes un formveides
līdzekļiem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas vēsturiski stilistisko
evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas raksturīgākām parādībām, attīsta
mūzikas analītiskās un kompozīcijas tehnikas prasmes.
Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas formveides mūzikas attīstības
procesu likumsakarībām, iepazīstina ar galvenajiem teorētiskajiem
pētījumiem mūzikas formas nozarē, skaņdarba formas analīzes metodēm,
mūzikas formas pamatkomponentiem, mūzikas formu vēsturi, dažādu
gadsimtu homofonām formām, attīsta analītiskās prasmes.

116

ECTS
Studiju kursi
KP
skaits
Mūzikas
teorētisko
priekšmetu
mācīšanas
metodika
Kompozīcijas
mācīšanas
metodika

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods
5 sem.

15

G

4,5

G

2 sem.

C daļa – (brīvās izvēles kursi) - 9 ECTS KP
Klavierspēle
4,5
G
3 sem.
Klavierspēles
3
G
3 sem.
mācīšanas
metodika
Klavierspēles
1,5
G
2 sem.
pedagoģiskā
prakse
Skatuves
3
G
1 sem.
uzvedības
kultūra
Svešvaloda
3
G
2 sem.
Džeza mūzika
3
G
1 sem.
Kompozīcija/i
3
G
2 sem.
mprovizācija
Elektroakustis
3
G
1 sem.
kā mūzika

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti
diferencēta ieskaite;
DE- diplomeksāmens
E
Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, stundu
modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura
apguves metodes, audzēkņu sasniegumu vērtēšanas veidus, formas,
kritērijus.
i
Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis kompozīcijas mācīšanas
paņēmienus, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību
priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, audzēkņu sasniegumu
vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.

i
DE
DE

Izvēloties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu
satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

i
i
i
i
i

Prakse – 39 ECTS KP
Solfedžo
pasniegšanas
pedagoģiskā
prakse
Mūzikas
literatūras
pasniegšanas
prakse
Kompozīcijas
mācīšanas
prakse

21

I

i
6 sem.

15

I

Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students ir strādājis gan
docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību stundu
vadīšanas prasmes.

i
3 sem.

3

I

1 sem

i

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Mūzikas
teorētisko
priekšmetu
mācīšanas
metodika
Solfedžo
mācīšanas
pedagoģiskā
prakse
Mūzikas
literatūras
mācīšanas
pedagoģiskā
prakse
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāvēšana

3

G

1 sem.

DE

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa
zināšanas un pierāda savu kompetenci.

3

I

1 sem.

DE

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību
priekšmeta stundu vadīšanā un pierāda savas prasmes
diplomeksāmenā.

3

I

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu
un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju,
izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās
atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.
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2.2.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība.
Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies.
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un
zinātnisko atziņu lietošanu pedagoģiski radošajā darbībā.
Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” prasībām un JVLMA Senāta lēmumiem.
Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā 240 ECTS kredītpunktu
apjomā.
Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums
pārbaudījumā ir pozitīvs.
Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir
palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē.
Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu
procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības
pret patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,40% pret 0,60%.
Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās
katedras studējošo pārbaudījumos, prakses norises vietās un koncertprojektos.
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli
par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību
studiju kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju
darbu ikgadu pieaug. Šī gada absolventi ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā
atbilstību un lietderību iegūtajai skokotāja profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju
kursa īstenošanas pilnveidē. Absolventu secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts
pieņēma lēmumu iesniegt Senātam apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju
programmu satura aktualizāciju.
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās.
Programmas daļas
Studiju kursi
A daļa - programmas obligātā daļa:
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu
– apakšprogramma Instrumenta spēles
valodas kultūra, Uzņēmējdarbības pamati (Darba
skolotājs - 97,5 ECTS KP;
tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un vadīšanas
– apakšprogramma Mūzikas teorētisko
pamati) Reliģijas vēsture, Literatūras vēsture,
priekšmetu skolotājs – 73,5 ECTS KP
Mākslas vēsture, Filozofija, Ētika, Loģika,
Svešvaloda
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie pamatkursi:
– apakšprogramma Instrumenta spēles skolotājs – 67,5 KP:
Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas
tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā
mūzika;
- apakšprogramma Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs – 43,5
KP: Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas
tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā
mūzika
B daļa – ierobežotās izvēles daļa apakšprogrammā Instrumenta spēles skolotājs var apgūt
(profesionālās specializācijas
specializācijas taustiņinstrumentu spēles skolotājs (klavierspēles,
kursi):
akordeona spēles skolotājs), stīgu instrumentu spēles skolotājs
(vijoļspēles/alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, arfas spēles,
kokles spēles, ģitāras spēles skolotājs), pūšaminstrumentu spēles
skolotājs (visu instrumentu specializācijas) un sitaminstrumentu
spēles skolotājs.
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– apakšprogramma
Instrumenta spēles skolotājs –
76,5 ECTS KP

- apakšprogramma Mūzikas
teorētisko priekšmetu skolotājs
– 102 KP:

C daļa - brīvās izvēles kursi 9 ECTS KP
Prakse – 39 ECTS KP :
Valsts pārbaudījumi –
18 ECTS KP:

1. Teorētiskā daļa– 27 KP: Kursa darbi – Instrumenta spēles
mācīšanas metodika un instrumenta spēles attīstības vēsture un
mūzikas literatūra, studiju kursi – Instrumenta spēles mācīšanas
metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika,
Specializācijas nozares pedagoģijas vēsture, Mūzikas nozares
attīstības vēsture un mūzikas literatūra.
2. Praktiskā daļa – 49,5 KP: Instrumenta spēle, Klavierspēle,
Aranžēšana, Ansambļa spēle.
1. Teorētiskā daļa– 54 KP: Kursa darbi – Harmonija, Polifonija,
Metodika, Formas mācība; studiju kursi - Mūzikas pedagoģijas
vēsture, Orķestra stilu vēsture, Instrumentu mācība, Harmonija,
Polifonija, Formas mācība, Mūzikas teorētisko priekšmetu
mācīšanas metodika, Kompozīcijas mācīšanas metodika, Skatuves
runa.
2. Praktiskā daļa – 48 KP: Dziedāšana un vokālā metodika, Ritmika,
Klavierspēle, Improvizācija, Kompozīcijas pamati.
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas
specializācijas un profesijas standarta prasībām.
Pedagoģiskā prakse/ ansambļa darba prakse
Instrumenta spēles metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu
pasniegšanas metodika, Pedagoģiskā prakse (mācību stunda),
bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana, instrumenta spēle
– instrumenta spēles skolotāju studiju programmā.

Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība.
JVLMA kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas
balstīts uz studējošo, docētāju un vispārējā personāla interešu izzināšanu un ievērošanu,
partnerattiecībām ar studējošajiem, uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku
izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās procesos, procesu vadību, balstoties uz faktiem,
inovācijām, akadēmijas personāla (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu
mērķu sasniegšanu.
Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:
1. studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus
par aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un
Senātā,
2. studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās
katedras,
3. absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze,
4. studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu,
satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām,
5. ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai,
6. studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to
novēršanu un programmas attīstības iespējas,
7. akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās
puses,
8. akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs,
9. akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās,
10. augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu
augstskolām.
119

2.2.6. Prasības uzsākot studiju programmu
Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai
profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas papildu prasības:
Mūzikas literatūra un mūzikas teorija, instrumenta spēle mūzikas profesionālās vai profesionālās
ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma prasību apjomā.
Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto
centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda,
iegūtais vērtējums nedrīkst būt zemāks par E līmeni, izņemot personas, kuras vidējo izglītību
ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai
personas ar īpašām vajadzībām.
Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas
centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi.
2.2.7. Studiju programmu praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana).

Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās.
Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju
kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru,
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā
tika izvērtētas un konkretizētas visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu
un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma
studentu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem,
kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un
norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju
pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.
Katras specializācijas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā
darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas
studiju kursa aprakstā. Atsaucoties uz šī brīža prasībām un jaunajām (IT) iespējām,
aktualizēti programmas obligātās daļas studiju kursa apraksti Pedagoģija, Psiholoģija,
Instrumenta spēlē, Instrumenta spēles mācīšanas metodikā, pedagoģiskās prakses darba
programmu prasībās.
Turpināts darbs pie studiju formu un metožu daudzveidošanas, aktīvi izmantojot
dažādas interaktīvās un grupu darba formas, videomateriālus, organizējot diskusijas,
praktikumus, patstāvīgi iestudēto materiālu apguves demonstrējumu, izstrādājot darba lapas
un izdales materiālus (D. Medne, J.Kudiņš, I. Grauzdiņa, S.Audre, T.Ostrovskis,
H.Demakova, u.c.).
Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju izglītošanā liela nozīme ir prakses darba
plānošanai un tās norisei. Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses līgumiem, kuros ietverti
prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un
atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija – prakses darba programmas un studentu
prakses pārskats (dienasgrāmata). Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām
nodarbībām.
Studiju procesa inovācijas:
Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta e-studiju vides
izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 16 studiju kursu saturu, saņemt docētāju
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.
Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās
infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām telpām un aprīkojumam.
Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības
projekta īstenošanai, ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.
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Projektā īstenošanas rezultātā ir:
1)
izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,
2)
jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,
3)
izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,
4)
izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,
5)
modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un
audiovizuālais aprīkojums,
6)
iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),
7)
renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),
8)
centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša.
Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba
iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas
modernas
tehnoloģijas un specializēts aprīkojums.
Studiju programmu kvalitatīvai apguvei būtiska nozīme ir studentu iesaistīšanai
mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos
Studiju procesa organizācijas specifika galvenokārt balstās uz studentu patstāvīga radošā
un pedagoģiskā darba izkopšanas metodēm, līdztekus iezīmējot pētnieciskā darba apguvi.
Vairāku apakšprogrammu studenti pagājušā studiju gada laikā bija iesaistīti daudzveidīgajos
mākslinieciskajos projektos un zinātniskās pētniecības projektos.
Pateicoties docētāju un studējošo radošai sadarbībai, studiju laikā ir realizēti daudzi
radoši, mākslinieciski projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un
ārvalstīs, īpaši cenšoties nodrošināt prakses iespējas topošiem mūziķiem. Māklsinieciskās
prakses iespējas studentiem nodrošinātas, organizējot prakses koncertus Jāzepa Mediņa Mūzikas
vidusskolā, Valmieras Mūzikas skolā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Limbažu mūzikas skolā,
sadarbojoties ar citām katedrām dažādu multi-instrumentālu projektu ietvaros.
Izvērtējot docētāju un studentu mākslinieciskās aktivitātes, ar pilnu pārliecību var secināt,
ka jauno mūziķu - skolotāju izglītošana notiek kvalitatīvi, iegūtās teorētiskās zināšanas tiek
prasmīgi izmantotas praktiskajā darbībā, studiju praktiskā realizācija notiek ciešā sadarbībā ar
māksliniecikajiem profesionālajiem kolektīviem, ar mūzikas izglītības iestādēm, piedaloties
konkursos, festivālos, meistarklasēs u.c. projektos tiek gūta mobilitātes pieredze starptautiskās
konkurences apstākļos. Aktīvas un mākslinieciski augstvērtīgas radošās darbības rezultātā
docētāji ir ieguvuši augstu prestižu gan studentu vidū, gan sabiedrībā. Bieži JVLMA docētāji,
kuri strādā profesionālajos kolektīvos, ir mūsu studentiem kā darba kolēģi, vai arī kā darba
devēji. Šāda sadarbība veicina nākošā speciālista zināšanu un prasmju apguvi ciešā saistībā ar
darba tirgus prasībām, sekmē kompetences un profesionālās pieredzes pārmantojamību.
Studenti – pedagogi ar saviem audzēkņiem piedalījās Valsts kultūrizglītības centra
organizētajos konkursos, vairāku pedagogu audzēkņi piedalījās starptautiskajos konkursos
(Francijā, Itālijā, Vācijā, Zviedrijā), kur guva atzīstamus panākumus un saņēma Kultūras
ministrijas un Kultūrkapitāla fonda balvas .
Pētnieciskā darba pamatus studenti apgūst tiešā saistībā ar izglītojošo un pedagoģiski
radošo darbību, rakstot kursa darbus mūzikas vēsturē, mūzikas formas mācībā, metodikā,
pedagoģijā, psiholoģijā, skaņdarbu analīzē. Studenti, izmantojot savu bagāto pedagoģiskā darba
pieredzi un iegūtās zināšanas metodikas un izglītības darba vadības studiju kursos, ir
aktualizējuši mūzikas skolu mācību priekšmetu programmu saturu, kuras pozitīvi ietekmēja
mūzikas skolu audzēkņu instrumenta spēles apguves repertuāra atjaunošanu. Studenti aktīvi
iesaistījās sava novada, rajona kultūrvides veidošanā, uzstājoties publiskajos koncertos,
koncertlekcijās, tematiskajos lektorijos u.c.
Nozīmīgs ieguldījums zinātniski pētnieciskajā darba iemaņu attīstībā ir septītā un astotā
semestra laikā studentu izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi. Tēmu izvēle bija motivēta ar
katra studenta individuālo un viņa praktiskā darba raksturīgo ievirzi.
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2.2.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība).
Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA Satversmi un nolikumu par
studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan
studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus
par studiju darba pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi katedru vadītāji sistemātiski
ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Studentu
kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs,
koncertos. Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir
noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas
prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa
apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma
kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot studentu
sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā studiju procesā ieguldītais darbs, izklāsta
kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme.
Tiek izmantotas arī dinamiskākās vērtējuma formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem,
kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un
konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklasēm un konkursiem, u.c.).
Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju
sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar
studiju kursa biedru sniegumu.
Studējošie intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības,
atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos
projektos, sekmē mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa
organizēšanas uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr
laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.
Katru gadu studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja ārvalstu augstskolu
neatkarīgie eksperti, diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo
profesionālo institūciju mākslinieki.
Lai motivētu studējošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju
kursos katedru vadītāji ierosināja studējošo kompetenci ieskaitē vērtēt diferencēti, kā piem.:
visu bakalaura studiju programmu Vispārējo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē,
studiju kursi Svešvaloda, u.c.
Vērtēšanas pamatprincipi
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus
pamatprincipus:
- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem
un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums
pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai;
- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A
daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos studiju kursos.
Vērtēšanas pamatformas
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu
eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti.
Vērtēšanas kritēriji
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:
1) ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”);
2) augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”);
3) vidējs apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”);
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).
Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts
- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.
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Lai starptautiskās sadarbības ietvaros būtu iespējams izmantot ECTS atzīmju vērtēšanas
sistēmas skalu, tiek izmantota abu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanas kārtība.
Kompetences vērtējuma salīdzinājums ar ECTS
Apguves
līmenis

Atzīme

10
9
8
7
6
5
4
3–1

ļoti augsts
augsts

vidējs
zems

Aptuvenā ECTS
atzīme

Skaidrojums

izcili (with distinction)
teicami (excellent)
ļoti labi (very good)
labi (good)
gandrīz labi (almost good)
viduvēji (satisfactory)
gandrīz viduvēji (almost satisfactory)
negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

A
A
B
C
D
E
E/FX
Fail

2.2.9. Studiju programmas izmaksas
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos
iestrādātajiem kritērijiem un parametriem
Apz.
Normatīvs
Vērtības
Aprēķinātie lielumi
1

2

3

4

5

N1

Akadēmiskā personāla darba alga mēnesī

A

B=proporcija

A*B

Ls 538,20

profesors

Ls 826,00

15%

Ls 123,90

asociētais profesors

Ls 661,00

15%

Ls 99,15

docents

Ls 529,00

30%

Ls 158,70

lektors

Ls 423,00

25%

Ls 105,75

asistents

Ls 338,00

15%

Ls 50,70

proporcijas (B)
akadēmiskā personāla vidējā darba alga
gadā
vidējais studentu skaits uz vienu
akadēmisko personu
akadēmiskā personāla darba alga uz vienu
studiju vietu gadā

100%

X

Ls 6 458,40
19
Ls 339,92

Apz.

Normatīvs

Vērtības

Aprēķinātie lielumi

1

2

3

4

Darbinieku darba alga uz vienu studiju
vietu mēnesī
vidējais studentu skaits uz vienu
darbinieku
darbinieku darba alga uz vienu studiju
vietu gadā
darba alga uz vienu studiju vietu gadā

Ls 360
15
Ls 288,00
Ls 627,92
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Apz.

N2

Normatīvs

Aprēķinātie lielumi

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

24,09%
Ls 151,26

N3

komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

Ls 8,76

N4

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī

Ls 2,75

studentu sk.uz vienu tālruni

20

vienas sarunu minūtes cena

Ls 0,0354

cik dienas gadā runā

240

sarunu ilgums dienā minūtēs

37

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā

Ls 17,37

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā

Ls 0,40

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā

Ls 17,77

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme

Ls 0,3160

viena studiju vieta (kv.m.)

3

vidējais ēku stāvu skaits

3

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā

Ls 0,63

viena kv.m.kārtējais remonts

Ls 2,000

viena kv.m.kapitālais remonts

Ls 2,000

viena kv.m.avārijas remonts

Ls 1,000

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā

Ls 15,00

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m.

Ls 0,20

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā

Ls 6,00

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas)
administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu
citi pakalpojumi (% no kopējās summas)

Ls 1,58
4%

citi pakalpojumi
pakalpojumu apmaksa

N5

4%

Ls 1,64
Ls 186,65

elektroenerģijas 1 kWh cena

Ls 0,045

6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā
datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus)
par patērēto elektroenerģiju
apkure 1 kv.m. mēnesī
apkure (7 mēn.)

3,5
4
Ls 4,17
Ls 0,55
Ls 11,55
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Apz.

Normatīvs

Aprēķinātie lielumi

ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā

N6

N7

12

1 kub.m. ūdens cena

Ls 0,258

ūdensapgāde
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā

Ls 3,10
12

1 kub.m. kanalizācijas cena

Ls 0,225

kanalizācija
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā

Ls 2,70
Ls 4,50

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā

Ls 2,50

kancelejas preces
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

Ls 5,20
Ls 47,66

mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā

13

grāmatu kalpošanas laiks (gados)

10

vienas grāmatas vidējā cena
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā

Ls 8,00
Ls 10,40

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā

Ls 2,00

grāmatu un žurnālu iegāde

Ls 54,31

iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā

Ls 34,90

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu
summas)
izmaksas iekātru modernizēšanai
iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

Tb2008 - vienas studiju vietas bāzes izmaksas
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)
1244,71

10%
Ls 3,49
Ls 168,15

Koefic.
3,5

Vienas studiju vietas
izmaksa gadā
Ls 4356,49

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz
vienu studiju vietu gadā Ls 36,Vienas studiju vietas izmaksa gadā pavisam kopā ir Ls 4392,49
Vienas studiju vietas izmaksa gadā pavisam kopā jābūt Ls 4392,49, bet valsts finansējuma
piešķīrums uz vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i mazāks par Ls 1087,14.
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2.2.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās
izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura un
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, programmā
aprakstītie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst Ministru kabineta
noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju
2.tabulā noteiktajām Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.
Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada
oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena
Izglītība īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Profesionālo mūzikas priekšmetu
skolotājs. Ekspertu atzinums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti
pozitīvs, studiju programma novērtēta kā ilgtspējīga.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs
saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju programmu
prasībām.
Profesionālā bakalaura studiju programmas Profesionālo
Noteikumi par otrā līmeņa
mūzikas priekšmetu skolotājs satura un apjoma parametri:
profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu
(izvilkums):
III. Bakalaura programmas
obligātais saturs
7. Bakalaura programmas
Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi
apjoms ir vismaz 160
pilna laika studijās.
kredītpunkti.
9. Bakalaura programmas
obligātais saturs.
9.1. vispārizglītojošie studiju
kursi, kuru apjoms ir vismaz
20 kredītpunkti.

9.2. nozares teorētiskie
pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju kursi, kuru
apjoms ir vismaz 36
kredītpunkti.

A daļa (obligātie studiju kursi)
1.Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 2 KP
Reliģiju vēsture – 1 KP
Literatūras vēsture – 3 KP
Mākslas vēsture – 2KP
Filozofija – 2 KP
Ētika – 2 KP
Loģika – 1 KP
Svešvaloda – 7 KP

A daļa (obligātie studiju kursi)
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares kursi – 36 KP
Psiholoģija – 6 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoga ētika – 1 KP
Izglītības vadība – 1 KP
Mūzikas pedagoģija – 1 KP
Mūzikas vēsture – 12 KP
Latviešu mūzikas vēsture – 3 KP
Tradicionālā mūzika – 1 KP
Mūzikas teorija – 1 KP
Mūzikas forma – 5 KP
Zinātniskā darba pamati – 1 KP (Instrumenta spēles/mūzikas teorētisko
priekšmetu mācīšanas metodika ietvaros)
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9.3. nozares profesionālās
specializācijas studiju
kursi, kuru apjoms ir
vismaz 60 kredītpunkti

9.4. bakalaura programmas
brīvās izvēles studiju
kursi, kuru apjoms ir
vismaz 6 kredītpunkti

9.5. prakse, kuras apjoms ir
vismaz 26
kredītpunkti;
9.6. valsts pārbaudījums, kura
sastāvdaļa ir diplomdarba
(diplomprojekta) izstrādāšana
un aizstāvēšana un kura
apjoms ir vismaz 12
kredītpunktu.

A daļa (obligātie studiju kursi) - 11 KP
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares kursi

Solfedžo - 5 KP
Harmonija – 3 KP
Polifonija – 3 KP
B daļa - (ierobežotās izvēles studiju kursi) – 49 KP
Instrumenta spēle – 22 KP
Ansambļa spēle – 2 KP
Aranžēšana - 2 KP
Klavierspēle – 7 KP
Instrumenta spēles/mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas
metodika – 9 KP
Instrumenta spēles attīstības vēsture un mūzikas literatūra – 7 KP
C daļa – brīvās izvēles kursi - 6 KP
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas
specializācijas un profesijas standarta prasībām. Izvēloties piedāvātos
studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā studenti kopā ar
docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes
iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai
paplašināšanai.
Prakse – 26 KP
Pedagoģiskā prakse – 20 KP
Ansambļa darba prakse – 6 KP
Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:
- Instrumenta spēles metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu
pasniegšanas metodika – 2 KP
Pedagoģiskā prakse – 3 KP
( students 8.semestra laikā kārto diplomeksāmenu, vadot mācību
stundu ar savas darba vietas - mūzikas izglītības iestādes konkrētā
instrumenta spēles klases audzēkni)
- Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 3 KP
- Instrumenta spēle – 4 KP

10. Studiju kursu izvēli
bakalaura programmā, studiju
kursu apjomu un saturu, kā arī 5.profesionālās kvalifikācijas skolotāja profesijas standarts
prakses saturu atbilstoši
iegūstamajam grādam nosaka
attiecīgās profesijas standarts.
11. Studiju procesā vismaz 30
procentus no studiju kursu
apjoma īsteno praktiski.
15. Pēc bakalaura
programmas apguves piešķir
piektā līmeņa profesionālo
kvalifikāciju un profesionālo
bakalaura grādu nozarē
(profesionālās darbības jomā).

Pedagoģijas un Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti
33 KP apjomā un prakse 26 KP apjomā, kopā 59 KP apjomā, t.i.
36,88 procenti.
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālā
bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā, instrumenta spēles (konkrēta
specializācija) vai mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja
profesionālā kvalifikācija.
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2.2.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām
Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota JVLMA un Daugavpils Universitātē.
Studiju programmas satura īstenošanu salīdzinājām ar līdzīgām studiju programmām, kuras
īsteno Daugavpils Universitāte (DU) un Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
(RPIVA).
Salīdzinājumu ar līdzīgām studiju programmām grūti veikt, jo ar mūzikas izglītību
saistītās programmas ir ļoti atšķirīgas - uzņemšanas prasībās, programmas mērķos,
uzdevumos, kā arī ar saturu. Minēto augstskolu piedāvātajās studiju programmas studenti
iegūst kvalifikāciju – mūzikas skolotājs.
Mūsu piedāvātajā studiju programmā, atšķirībā no nosauktajām programmām, akcents
tiek likts uz instrumenta spēles skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, kas Latvijas
pašreizējos sociāli ekonomiskajos apstākļos ir visnotaļ aktuāla. Latvijā instrumenta spēles
skolotāju skaits ar augstāko izglītību joprojām ir nepietiekams.
Šīs programmas mērķis nodrošināt strādājošiem pedagogiem iespēju iegūt augstāko
izglītību un atbilstošu skolotāja profesionālo kompetenci.
Veicot DU un RPIVA programmu salīdzinošo analīzi pēc kvantitatīvajiem kritērijiem
(kredītpunktu skaits) un kvalitatīvajiem rādītājiem (studiju kursu saturiskais piedāvājums un
topošo skolotāju profesionālās darbības kompetences), var secināt, ka studiju programmas
ievirze ir līdzīga tieši pedagoģiskās izglītības ziņā un programmu struktūrā, bet ir būtiskas
atšķirības mūzikas profesionālajā studiju saturā un apjomā.
Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast
gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas Mūzikas un Teātra
akadēmijas un Māstrihtas (Nīderlande) konservatorijas īstenojamās studiju programmas,
kurās ir senas tradīcijas mūzikas, pedagogu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu diplomi ir
starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.
Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā
tiek noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS).
Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, viņiem jābūt
iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi
izvēlētās programmas daļā.
Ja veic programmu salīdzinājumu no saturiskās puses, tad jāsecina, ka to saturs pēc
būtības ir līdzīgs. Kā obligāti tiek apskatīti mūzikas vēstures un teorijas studiju jautājumi,
tiek piedāvāti studiju kursi mūzikas profesionālajās specializācijas – instrumenta spēle,
improvizācija, radniecīgo instrumentu spēle. Atšķirība ir tā, ka pedagoģijas un psiholoģijas
studiju kursus studenti apgūst galvenokārt universitātēs. Visur uzmanības centrā ir tāda
speciālista sagatavošana, kurš perfekti orientētos mūzikas profesionālajos jautājumos.
Tādejādi veiktā analīze kopumā ļauj secināt, ka JVLMA piedāvātā mūzikas skolotāja
profesionālā bakalaura studiju programma savā pašreizējā veidolā pamatā līdzīga citās
augstskolās īstenotām programmām un atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem.
2.2.12. Informācija par studējošiem:
- Studējošo skaits kopā - 40 studenti, no tiem:
par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 18 studenti; par studiju maksu – 22
studenti;
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - kopā 8 studenti, no tiem:
par valsts budžeta līdzekļiem – 5 studenti; par studiju maksu – 3 studenti;
- absolventu skaits kopā – 6 studenti, visi studēja par studiju maksu.

128

2.2.13. Studējošo aptaujas un to analīze
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo
viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu
atbilstību studiju kvalitātes prasībām.
Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 28 mūzikas skolotāju specializācijas studenti
(studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā).
Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir
apmierināti ar mūsu docētāju darbu (īpaši ar teicamām lekcijām Mūzikas mācīšanas un
metodikā, pedagoģijā, mūzikas teorijā, diriģēšanā un vokālajā metodikā) un uzskata, ka
studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem zināšanas un prasmes, kuras ir
nepieciešamas nākošajam speciālistam:
- piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām
kompetencēm;
- uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums docētāju informē
studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem,
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.
Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs,
konkursos, Erasmus apmaiņas programmās.
Ņemot vērā priekšlikumus studiju programmu satura pilnveidei, tika ieviestas izmaiņas
studiju programmu saturā. Tika mainīti studiju kursu nosaukumi vai precizēts studiju kursu
saturs otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās.
Studiju programma
Mūzikas vēsture un teorija,
Diriģēšana, Instrumentālā
mūzika, Kompozīcija,
Vokālā mūzika, Vispārējās
izglītības mūzikas skolotājs,
Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs,
Mūzika un skatuves
māksla/Skaņu režija,
Horeogrāfija

Izmaiņas
1. Studiju kursa Filosofija vietā
ieviests studiju kurss Filosofija un estētika
2. Studiju kursa Literatūras vēsture vietā
ieviests studiju kurss Literatūra mūzikā
3. Studiju kursa Reliģijas vēsture vietā
ieviests studiju kurss Ievads kultūras analīzē
4. Otrajā semestrī īstenotā studiju kursa Uzņēmējdarbības pamati
tematiskās daļas papildinātas ar tematiskajām daļām vides
aizsardzība un civilā aizsardzība
(īstenotas valsts izglītības standarta prasības).

Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs,
Profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotājs

1. Ņemot vērā studiju programmu vērtēšanas ekspertu priekšlikumus,
tika palielināts studiju kursa Pedagoģija satura apjoms no ECTS 6 uz
ECTS 7.5 kredītpunktiem, kā arī paplašināts tematiskais loks ar šādām
tematiskajā daļām: Vispārējā pedagoģija, Sociālā pedagoģija,
Pirmsskolas un skolas pedagoģija, Pedagoģiskā psiholoģija
2. Studiju kursa Informācijas tehnoloģijas vietā tiek īstenots studiju
kurss Informācijas tehnoloģijas pedagoģijā
(studiju kursa īstenošanas kompetence nodota Mūzikas skolotāju
katedrai)
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2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze
Arī 2013.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto
studiju kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences
ieguves kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret
studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti.
Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto
māksliniecisko un pedagoģisko prasmju līmeni ir apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās
zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu mūzikas skolotājam
uzticētos pienākumus.
Iebildumi ir par nepilnībām dažu studiju kursu docēšanas metodēs un satura aktualitāti.
Vairākums absolventu atzinīgi novērtēja docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu
profesionālo darbu (īpaši profesionālajos studiju kursos).
Absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu pēc studiju
kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus:
1.2. Novērtēt studiju kursa svarīguma pakāpi piecu baļlu sistēmā, kur:
5 – ļoti svarīgs
4 – svarīgs
3 – vidēji svarīgs
2 – nesvarīgs
1 – nav vajadzīgs

1.2. Novērtēt pasniegšanas līmeni,
kur: 5 – ļoti augsts
4 – augsts
3 – vidējs
2 – zems
1 – ļoti zems

1.3. Ailē „Izmaiņas kursa apjomā” studējošie izsaka savu viedokli, atzīmējot vajadzīgo šādā veidā: ja
stundu skaitu attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

Aptaujas kopsavilkumā norādīti tie studiju kursi, kuri ir iekļauti aptaujas anketās ar
problemātisku vērtējumu. (no 128 absolventiem uz 07.jūniju ir saņemta 71 anketa)
Katedra

Vispārizglītojošo
studiju kursu
katedra

Studiju kursa
nosaukums/anketu
skaits/ vērtētāji
Kultūras socioloģija,
maģistranti
(9 anketas)
Filosofija un estētika,
studenti (33 anketas)

Horeogrāfijas
katedra

Baletmeistara māksla,
studenti (9 anketas)

Orķestra
diriģēšanas
katedra

Pūtēju orķestra
diriģēšanas studiju kursi
Diriģēšana,
Orķestra mūzikas
vēsture, Inovācijas
orķestra darba metodikā,
maģistrants
(viens absolvents)
Pūtēju orķestra
diriģēšana,
students (viens
absolvents)
Psiholoģija, studenti
(13 anketas)

Mūzikas skolotāju
katedra

Studiju kursa svarīgums
(atbilstoši
1.1. punktam)

Pasniegšanas līmenis
(atbilstoši
1.2. punktam)

No 1 līz 5 punkti
4 anketās: 2 – 3 punkti
5 anketās: 4 – 5 punkti
25 anketās:
2 – 3 punkti
8 anketās: no
4 – 5 punkti

5 anketās: 1 - 3
4 anketās: 4 - 5

4 līdz 5 punkti
4 līdz 5 punkti

Izmaiņas kursa
apjomā
(atbilstoši
1.3. punktam)

-

17 anketās: 1 - 3
16 anketās: 4 - 5

=

5 anketās: 1 - 3
4 anketās: 4

=

3,
1 – 2,

Nav
nepieciešamas

1

5 punkti

4 anketās:
1 – 3 punkti
9 anketās:

5

8 anketās: 1 - 3
5 anketās: 4 - 5

=

-

4 – 5 punkti
Pedagoģija, studenti
(10 anketas)

3 anketās:
1 – 3 punkti
7 anketās:

8 anketās: 1 - 3
2 anketās: 4 - 5

=

4 – 5 punkti
Pedagoga ētika, studenti
(6 anketas)

4 anketās:
1 – 3 punkti
2 anketās:
4 – 5 punkti
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4 anketās: 1 - 3
2 anketās: 4 - 5

=

Katedra

Dažādas

Studiju kursa
nosaukums/anketu
skaits/ vērtētāji

Studiju kursa svarīgums
(atbilstoši
1.1. punktam)

Pasniegšanas līmenis
(atbilstoši
1.2. punktam)

1 anketā:

3 anketās: 2 - 3
1 anketā: 4

Pedagoģiskā prakse,
studenti
(4 anketas)

3 punkti

Izmaiņas kursa
apjomā
(atbilstoši
1.3. punktam)

=

3 anketās:
4 - 5 punkti

Stīgu instrumentu
katedra

Stīgu kvartets, studenti
(5 anketas)

1 anketā:

4 anketās: 2 - 3
1 anketā: 5

3 punkti
3 anketās:

5 punkti
Visi nenosauktie studiju kursi, kuri ir minēti studējošo aptaujas anketās ir novērtēti ar atzīmi „5”vai „4”

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, jau
otro gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā. Tiek veikta
aptauja par studiju kursu īstenošanas kvalitāti un studiju vides novērtēšanu.
Aptaujas anketas „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju vides novērtējuma
Aptaujas anketa ” saņēma 128 absolventi, uz 7.jūniju nodotas – 71 anketa.
Studiju vides novērtējuma rezultātu kopsavilkums
Apgalvojums

Anketu Pilnībā
Drīzāk Grūti Drīzāk
skaits neatbilst neatbilst pateikt atbilst

Pilnībā
atbilst

16. Es lepojos ar to, ka esmu JVLMA students

71

-

1

7

13

50

17. Man ir sajūta, ka akadēmija mani novērtē un
respektē

71

-

6

20

28

17

18. Mans viedoklis par mācību procesu tiek ņemts
vērā

71

1

9

26

19

16

19. Es labprāt turpināšu studijas JVLMA pēc
pašreizējās studiju programmas apgūšanas

58

8

6

25

11

8

20. Es varu ieteikt saviem draugiem studēt JVLMA

59

1

1

8

26

23

21. Studijas man ir radošā procesa sastāvdaļa

69

1

2

4

30

32

22. JVLMA darbinieki (vispārējais personāls) ir
laipni, atsaucīgi un zinoši

58

-

-

5

24

29

23. Man ir plašas iespējas piedalīties JVLMA
pašpārvaldē

59

1

8

19

16

15

24. Man ir plašas iespējas piedalīties JVLMA
akadēmiskajās aktivitātēs (konferencēs,
zinātniskajos lasījumos, koncertdarbībā,
konkursos, festivālos, apmaiņas studijās u. tml.)

59

-

1

13

27

18

25. JVLMA man nodrošina prakses iespējas

71

8

8

18

19

18

26. Studiju procesā apgūtās zināšanas ir noderīgas
praksē

69

-

3

5

33

28

27. Bibliotēkā iegūstamie literatūras resursi ir
pilnībā pietiekami

59

3

10

9

21

16

28. Bibliotēkas darba vide ir mūsdienīgi aprīkota un
ērta

59

1

2

6

23

27

29. Bibliotēkas darbinieki sniedz labu servisu

59

-

2

1

15

41

30. Mani apmierina JVLMA piedāvātās iespējas
nodarboties ar sportu

57

2

1

19

13

22

16. Mani apmierina ēdināšanas pakalpojumi JVLMA:
b) Cena, izvēle, garša, pieejamība

Informācija netika apkopota
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Apgalvojums

Anketu Pilnībā
Drīzāk Grūti Drīzāk
skaits neatbilst neatbilst pateikt atbilst

Pilnībā
atbilst

17. Esmu informēts ar:
17.1. JVLMA notiekošo kopumā
17.2. iespējām piedalīties mākslinieciskajās
aktivitātēs
17.3. iespējām piedalīties akadēmiskajās
aktivitātēs
17.4. iespējām nodarboties ar sportu
18. Uzskatu, ka JVLMA studentu vidē valda
cieņas pilna attieksme pret citu tautību
pārstāvjiem

59

-

2

8

28

21

59

-

11

9

18

21

59

-

4

12

23

20

59

-

6

16

16

21

59

-

-

3

18

38

Studiju vides novērtējuma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labvēlīga, radoša
un vērsta uz abpusēju sadarbību. Tomēr iedziļinoties atbilžu daudzveidībā, jāsecina, ka daudzos
aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas uz prakses vienādu iespēju nodrošināšanu visiem
studentiem.
Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un
apmaiņas programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi atzīst radītās
plašas iespējas iesaistīties radošajos projektos.
Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi)
augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai
no absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.
2.2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa
pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās
institūcijās. Studiju programmas studenti bija iesaistīti akadēmijas koleģiālajās institūcijās –
Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā, Studējošo pašpārvaldē.
Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju
kursu klāsts, mūzikas skolotāju katedrā tika piesaistīti jauni – pedagoģiskajā darbā sevi
spilgti apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu
klāsts. Pilnveidots Mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu saturs un plānojums.

Rektors

profesors A.Sīmanis
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III. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem
3.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas
uzdevumu Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā.
Šā novērtējuma kritēriji ir:
3.1.1. studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības
telpas veidošanas rekomendācijām
3.1.2. darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu
nodarbinātības iespējēm vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā
3.1.1. studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās
izglītības telpas veidošanas rekomendācijām
Studiju virziena Izglītība studiju programmas, kuras īsteno JVLMA un atbilst
Latvijas normatīvo aktu prasībām:
1) Latvijas Augstskolu likums (VI nodaļas Studijas augstskolā šādiem pantiem:
55.pants Studiju programmas,
55.2 pants Studiju programmas licencēšana,
55.3. pants Studiju virziena akreditācija,
56.pants Studiju reglamentācija,
56.1. pants Studiju kurss,
57.pants Studiju ilgums
58.pants Studiju gala pārbaudījumi un valsts pārbaudījumi,
59.pants Studiju iegūstamie grādi un profesionālā kvalifikācija
- 02.07.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.363 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides
kārtību,
- 10.10.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un
kārtību uzņemšanai studiju programmās,
- Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumi Nr.994 Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem,
- 16.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.202 Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko
izglītību apliecinošus dokumentus.
Studiju virziena Izglītība studiju programmas, kuras īsteno JVLMA un atbilst Eiropas
augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, t.i.
1) Boloņas deklarācijai un Boloņas procesa vadlīnijām;
Boloņas deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanai ir paveikti šādi uzdevumi:
pilnībā
ieviesti
kvalifikāciju
izprotamības
veicināšanas
instrumenti:
- Eiropas kredītpunktu sistēma (ECTS) un Eiropas vienotā diploma pielikums (Eiropas komisija
ir piešķīrusi atzinības zīmi JVLMA par izcilu pieeju Eiropas Kredītpunktu Pārneses sistēmas
piemērošanā un diplomu pielikumu sagatavošanā un izdošanā),
- atbilstoši Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas Standartu un vadlīniju
prasībām ir izstrādāta un Senātā apstiprināta JVLMA Studiju programmu iekšējās kvalitātes
nodrošināšanas stratēģija ,
- studiju rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence), kas ir formulēti studiju programmu
aprakstos, atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras
prasībām,
- studiju programmu saturs ir salīdzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas
lapas adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem.
Eiropas konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji
pamatojas uz Dublinas deskriptiem,
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- JVLMA kvalitātes vadības sistēma tiek uzturēta un attīstīta atbilstoši Eiropas izcilības modelim
(EIM),
- Lisabonas diplomatzīšanas konvencija (1999)
- Boloņas procesa ministru komunikē: Londonas ministru komunikē (2007) Eiropas
Augstākās izglītības telpas veidošana
2) Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā dokumentā Standarti un
vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā noteikto prasību
īstenošanai, JVLMA Senāts ir apstiprinājis atbilstošu dokumentu Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģija
(apstiprināts JVLMA Senāta sēdē 31.08. 2011. protokols Nr. 6), kurā kvalitāte JVLMA ir noteikta kā
galvenā pamatvērtība. Kvalitātes kritēriji ir tradīcijas, izcilība, starptautiskā atpazīstamība,
augstākā kvalifikācija, spēja nodrošināt izglītību valsts vajadzībām nepieciešamajiem
speciālistiem, kuru zināšanas, prasmes un attieksmes atbilst valsts izglītības standartos
noteiktajām prasībām un profesijas standartos formulētajām kompetencēm.
Kvalitātes politikas mērķi:
1) izglītot augstas raudzes mūziķus - nozares pedagogus, nodrošinot kvalitatīvas studijas visu
līmeņu Nozares pedagogu izglītības daudzveidīgajās studiju programmās, lai jaunie
speciālisti būtu kompetenti, pieprasīti, spētu iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū,
būtu motivēti nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, izpētē, sekmētu laikmetīgās
mākslinieciskās jaunrades attīstību;
2) kļūt par vienu no nozīmīgākajām mūzikas augstskolām Eiropā, nodrošinot studējošo un
mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, pētniecībā un
izglītojošajā darbībā.
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas principi:
JVLMA vadība uzņemas galveno atbildību par studiju programmu kvalitatīvu
īstenošanu;
tiek ievērotas sabiedrības intereses attiecībā uz augstākās izglītības kvalitāti;
studiju programmu kvalitāte tiek attīstīta un uzlabota studējošo un darba tirgus
interesēs;
struktūrvienības, kuras realizē un atbalsta studiju programmas, darbojas efektīvi;
kvalitātes nodrošināšanas procesi ir caurskatāmi, tiek izmantoti ārējie eksperti;
JVLMA tiek veicināta kvalitātes kultūra;
ir izstrādāti procesi, ar kuru palīdzību JVLMA sniedz pārskatus, tajā skaitā
atskaites par valsts budžeta, sabiedrisko un privāto naudas līdzekļu ieguldījumu;
kvalitātes nodrošināšanas kontroles un atskaitīšanās rezultātā konstatētie trūkumi
tiek izvērtēti, iestrādāti darba pilnveides pasākumos;
JVLMA spēj parādīt savu kvalitāti gan Latvijā, gan starptautiskajā mērogā;
- formulētie kvalitātes nodrošināšanas principi rada nepieciešamību ieviest inovācijas
daudzveidīgajos studiju procesos.
JVLMA kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas
balstīts uz studējošo, docētāju un vispārējā personāla interešu izzināšanu un ievērošanu,
partnerattiecībām ar studējošajiem, uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku
izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās procesos, procesu vadību, balstoties uz faktiem,
inovācijām, akadēmijas personāla (akadēmiskais personāls, vispārējais personāls, studējošie)
interešu ievērošanu un konkrētu mērķu sasniegšanu.
JVLMA darbības kvalitātes novērtēšanai lieto aptaujas (anketēšana) metodi, iekšējo auditu,
kā arī absolventu un darba devēju atsauksmes.
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3) Starpvaldību līgumi:
* Latvijas Republikas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas
(UNESCO) sadarbības memorands;
* Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas
valdības Līgums par kopīgas izglītības telpas izveidošanu Baltijas valstīs;
* Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības Līgums par sadarbību
kultūrā, izglītībā un zinātnē
* Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgums par
abpusēju akadēmisko studiju laika un beigšanas dokumentu atzīšanu augstākās izglītības
jomā
- 2011. Eiropas Komisijas augstākās izglītības reformu stratēģiju
3.1.2. darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā
JVLMA sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām īsteno saskaņā ar
JVLMA Satversmi. Sadarbības nepieciešamību diktē kultūras un izglītības institūcijām izvirzītie
kopīgie mērķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarbības jautājumu loks ir plašs un daudzpusīgs,
t.sk. tiek risināti arī jautājumi par absolventu nodarbinātības iespējām. Abpusēji sadarbojoties,
JVLMA nodrošina izglītības iestādes ar nepieciešamajiem mūzikas izglītības skolotājiem.
Kultūrizglītības nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno
un atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic
Kultūras ministrija sadarbībā ar pašpavdībām un JVLMA.
Kultūras ministrija ir uzsākusi darbu pie valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm „Radošā
Latvija”, kas nepieciešams, lai noteiktu prioritātes un attīstības virzienus kultūras jomā 2014. līdz
2020.gadam, uzsverot kultūras radošā potenciāla ieguldījumu indivīda, sabiedrības un valsts
ilgtspējīgā izaugsmē. Par valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” prioritātēm
izvirzīta kultūra kā identitātes, radošuma un radošās izglītības pamats.
Kultūrizglītības nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbinātībai ir
radītas plašas iespējas.
Sniedzam kultūras un izglītības institūciju sarakstu, kurās ir nodarbināti JVLMA absolventi
– mūzikas nozares skolotāji.
Kultūrizglītības iestādes: Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, Rīgas Doma kora skola, Jāzepa
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, Daugavpils
Mūzikas vidusskola, Jelgavas Mūzikas vidusskola, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas
vidusskola, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Ventspils Mūzikas vidusskola, Rīgas
horeogrāfijas vidusskola.
Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas: 143 pašvaldību dibinātas un 5
privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas
programmas.
Vispārējās izglītības iestādes (pirmsskolas izglītības iestādes, pamatskolas, vidusskolas)
Mūzikas interešu izglītības centri.
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