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I. Studiju virziena Mākslas raksturojums 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to sasistība ar Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas (saīsin. – JVLMA) kopējo stratēģiju 

Studiju virziena 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 Mākslas vienpadsmit studiju  programmu kvalitatīvu 

īstenošanu, JVLMA izstrādāja un 31.08.2011. Senāts apstiprināja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijasStudiju 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  augstas raudzes mūziķus, horeogrāfus un mūzikas nozares 

pētniekus, nodrošinot kvalitatīvas studijas visu līmeņu 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. Kvalitatīvas, ilgtspējīgas un uz daudzveidīgu starptautisku 

sadarbību vērstas darbības rezultātā, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM),  JVLMA 

mērķtiecīgi veidojas par nozīmīgu mūzikas 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, nodarboties ar pētniecību un māksliniecisko 

jaunradi, lai izglītotu un sagatavotu profesionālos mūziķus, horeogrāfus, nozares pedagogus un 

mākslas zinātniekus.  

JVLMA vienīgā mūzikas augstskola Latvijā, kas kvalitatīvi īsteno studiju virziena 

Mākslas Eiropas ietvarstruktūras triju līmeņu vienpadsmit studiju programmas, nodrošinot 

profesionālu speciālistu sagatavošanu Latvijas kultūras un kultūrizglītības institūcijām (par 

programmu īstenošanas kvalitāti liecina starptautisko ekspertu vērtējums, ārvalstu augstskolu 

profesūras – kvalifikācijas pārbaudījumu priekšsēdētāju viedoklis par JVLMA beidzēju 

sasniegumiem, darba devēju atzinumi).  

JVLMA sekmīga darbība ir priekšnoteikums Latvijas profesionālās mūzikas, dejas un 

horeogrāfijas, kultūrizglītības sistēmas pastāvēšanai un izaugsmei, kā arī kultūras sabiedrības 

ilgtspējīgai attīstībai. 

Mūzikas akadēmijas absolventi un arī studenti jau studiju laikā strādā profesionālajos 

kolektīvos - Latvijas Nacionālajā operā par kora māksliniekiem, solistiem, orķestra 

mūziķiem, diriģentiem, baleta trupas māksliniekiem, Latvijas Nacionālajā simfoniskajā  

orķestrī, Liepājas simfoniskajā orķestrī, kamerorķestrī Sinfonietta Rīga, Rīgas pūtēju orķestrī, 

Latvijas Radio korī, Valsts Akadēmiskajā korī Latvija, Latvijas Radio un televīzijā, mūzikas 

un horeogrāfijas izglītības iestādēs, mākslinieciskās pašdarbības  (amatieru) kolektīvos.  

JVLMA absolventi - Latvijas mūziķi, baletdejotāji, horeogrāfi un pedagogi ir sasnieguši 

izcilu māksliniecisko līmeni, viņu mākslinieciskais devums ir atzīts gan Latvijā, gan pasaulē.  

JVLMA studentiem, kuri apgūst mūziķa vai horeogrāfa profesionālās zināšanas un 

prasmes,  studiju programmu ierobežotās izvēles daļā ir dotas iespējas apgūt pedagoģiskos 

studiju kursus, kas dod tiesības strādāt par pedagogiem profesionālās ievirzes (mūzikas vai 

dejas izglītības programmas) vai profesionālajās mūzikas un horeogrāfijas vidusskolās. Šāda 

pieeja nodrošina Latvijas kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atjaunotni, triju 

izglītības pakāpju (mūzikas /dejas skolas – mūzikas/horeogrāfijas vidusskolas – Mūzikas 

augstskola (JVLMA) izglītības programmu satura pēctecību, apdāvinātāko un spējīgāko  

mūziķu/dejas speciālistu  atlasi studijām augstskolā, pedagoģiskās un mākslinieciskās prakses 

mērķtiecīgu organizāciju, inovatīvo metožu ieviešanu izglītības procesā  (JVLMA 

sistemātiski organizē ārvalstu augstskolu profesoru meistarklases, kurās profesionālās 

meistarības pilnveides nolūkā piedalās visu kultūrizglītības iestāžu pedagogi).   

          Lai sekmētu politikas pamatnostādnēs “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. -

2015.gadam “” Nacionāla Valsts”” formulēto stratēģisko mērķu īstenošanu, veidotu labvēlīgu 

vidi radošās daudzveidības attīstībai,  nodrošinātu Latvijas darba tirgus pieprasījumu ar senās 

mūzikas, džeza mūzikas un skaņu režijas augstākās profesionālās kvalifikācijas speciālistiem , 

JVLMA jau kopš 2008. gada uz profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā 

mūzika  un Vokālā mūzika  bāzes piedāvā senās mūzikas un džeza mūzikas specializācijas 

apguvi, bet kopš 2011.gada – skaņu režijas  programmas apguvi.  

JVLMA darbība galvenokārt ir saistīta ar valsts pasūtījumu, lai nodrošinātu valstij 

nepieciešamo profesionālo mūziķu, horeogrāfu, pedagogu, zinātnieku un kultūras darbinieku 

sagatavošanu, kā arī jau nodarbināto personu pieprasījumu, lai viņi iegūtu augstāko izglītību 

vai pilnveidotu savu profesionālo meistarību.  

         Analizējot Kultūras ministrijas un darba devēju atzinumus par JVLMA studiju virziena 

Mākslas studiju programmu īstenošanas lietderību, kā arī programmu attīstības  

nepieciešamību, jāsecina, ka JVLMA darbība noris ciešā sadarbībā ar augstskolas dibinātāju, 

ar darba devējiem un absolventiem, respektējot sabiedrības intereses.  
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1.3. Studiju virziena attīstības plāns 

JVLMA ir mūsdienīgs profesionālo un akadēmisko studiju centrs, kas saistībā ar 

mākslinieciski radošo darbību un pētījumiem mākslas zinātnēs, sniedz dažāda veida un līmeņa 

augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem.  

JVLMA ir izšķiroša loma sabiedrības kultūras tradīciju, mūzikas un horeogrāfijas 

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 darbība un pētniecība ir starptautiski 

atzīta, nozīmīga valsts tēla daļa.  

 JVLMA līdzdarbojas izglītības kvalitātes pilnveidošanā. Pieaug profesionālā bakalaura, 

profesionālā un akadēmiskā maģistra, kā arī doktora, tai skaitā profesionālā doktora studiju 

programmu piedāvājums, tiek attīstītas tālākizglītības, mūžizglītības un interešu izglītības 

programmas.  

JVLMA akadēmiskajā darbībā ir ieviesti un tiek izmantoti vienotās kvalitātes vadības 

principi.  

Īstenojot profesionālas bakalaura, akadēmiskas un profesionālas maģistra un doktora 

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 izaicinā jumiem; 

- Latvijas valstiskās attīstības intereses, kuras tiek izteiktas valsts pasūtījuma veidā;  

- brīvās konkurences izglītības tirgus, kuru veido 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 Mākslas attīstības  virzieni: 

 studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība;  

 iekšējās kvalitātes vadības pilnveide; 

 akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide;  

 valsts kultūras 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 atskaņotājmākslā, piedāvājot izvēles studiju 

kursus džeza un senās mūzikas apguvei; 

- turpināt  pilnveidot studiju programmas Skaņu režija studiju kursu saturu atbilstoši profesijas 

standarta Skaņu režisors prasībām; 

- aktualizēt  profesionālās bakalaura studiju programmu saturu atbilstoši profesiju  Instrumentu 

mūziķis,  Vokālists,  Komponists, Muzikologs,  Horeogrāfs standartu prasībām; 

- nodrošinot studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību, pilnveidot 

pedagoģiskās un mākslinieciskās prakses īstenošanu;  

- bagātinot Latvijas reģionu kultūras dzīvi, īstenot simfoniskā orķestra,  kora un operstudijas 

māksliniecisko praksi Latvijas reģionos; 

- pilnveidojot akadēmiskās doktora studiju programmas Muzikoloģija īstenošanas satura kvalitāti, 

nodrošināt profesionālās un akadēmiskā maģistra Mūzika un doktora studiju programmas 
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Muzikoloģija satura pēctecību, aktualizējot studiju kursu saturu trijās specializācijās - vēsturiskā 

muzikoloģija, sistēmatiskā muzikoloģija, etnomuzikoloģija, sagatavot mūzikas nozares augsta 

līmeņa pētniekus; 

- nodrošinot profesionālo vidi zinātniski pētnieciskā darba veikšanai studējošajiem, sekmējot 

jauno zinātnieku, tai skaitā studentu, maģistrantu un doktorantu iekļaušanos nacionālā mūzikas 

kultūras mantojuma apzināšanā un pētniecībā, Zinātniskās pētniecības centram pilnveidot 

sadarbību ar katedrām, tādejādi nodrošinot  saikni starp JVLMA īstenotajām studiju 

programmām un zinātnisko darbību mūzikas un horeogrāfijas jomā;  

- dažādojot studiju satura apguves metodes, nodrošināt mācību līdzekļu pieejamību, studiju kursu 

satura apguvi e-studiju vidē, plašāk izmantot citas elektroniskās tehnoloģijas. 

Iekšējās kvalitātes vadības pilnveide 

- nodrošināt apstākļus, lai ieviestā iekšējās kvalitātes sistēma veicinātu labvēlīgu vidi studiju, 

pētniecības un 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; 

- nodrošinot atklātu un ticamu  studiju programmu pašnovērtēšanu par katru akadēmisko gadu, 

plašāk iesaistīt studējošos, absolventus un darba devēju pārstāvjus;  

- nodrošināt, lai  JVLMA kvalitātes rokasgrāmata kalpotu par orientieri  mūsu darbības efektivitātei;  

- veicināt iekšējās kvalitātes audita grupas mērķtiecīgāku un aktīvāku darbību;   

- 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 vai horeogrāfijas profesionālajā mākslinieciskajā 

darbībā, bet mākslas zinātņu nozares apakšnozarē Muzikoloģija panākumi zinātniskajā un 

pedagoģiskajā darbībā, kā arī atbilstošā virziena saskaņotība ar JVLMA misiju. Kvalifikācijas 

kritēriju ievērošanu akadēmiskā personāla (īpaši profesoru un asociēto profesoru) ievēlēšanā 

kontrolē JVLMA pieaicināti neitrāli eksperti. Lai nezaudētu, kā arī tālākattīstītu iegūto 

profesionālās kvalifikācijas līmeni, JVLMA rektoram, prorektoriem un citu struktūrvienību 

vadītājiem līdztekus vadošā amata pienākumu izpildei nepieciešams arī radošais  un 

pedagoģiskais darbs. 

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 augstākajos akadēmiskajos amatos, turpināt veikt akadēmiskā personāla 

darba pašnovērtēšanu, būtisku nozīmi piešķirot studējošo aptaujas rezultātiem;  

- palielināt maģistrantu un doktorantu asistenta prakses nozīmi, iesaistīt maģistrantus un doktorantus 

akadēmiskajā darbā, motivējot jaunos speciālistus turpmākai akadēmiskai darbībai; 

- nodrošināt akadēmiskā personāla profesionālo pilnveidi, 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:  
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* 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  specialistu sagatavošanai skaņu režijā, 

etnomuzikoloģijā, džeza un senās mūzikas specializācijās. 

Starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana  

- apmaiņas programmu ietvaros turpināt nodrošināt studiju, prakses un pētniecības darba iespējas 

ārvalstu augstskolās (vidēji 30 līdz 35 studējošie akadēmiskajā gadā);  

- sekmēt JVLMA mācībspēku profesionālās meistarības pilnveidi  ārvalstu augstskolās (vidēji 15 

līdz 20 docētāji akadēmiskajā gadā); 

- sekmēt ārvalstu augstskolu mācībspēku piesaisti darbam JVLMA (vidēji 8 - 12 docētāji 

akadēmiskajā gadā); 

- sekmēt studējošo piesaisti no ārvalstīm (vidēji 15 līdz 20 studējošie akadēmiskajā gadā).  

Finansējuma avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

1) materiālās bāzes pilnveide kvalitatīvai studiju programmu  apguvei un profesijas ieguvei:  

- nodrošināt telpu aprīkojuma pilnveidi un modernizāciju;  

- 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;  

- nodrošināt studējošos un mācībspēkus ar IT pieejamības iespējām tā, lai uz 100 studējošajiem 

būtu vismaz 12 datori;  

- modernizēt bibliotēkas aprīkojumu, paplašināt fondus ar 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.   
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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 uzsāka vākt un analizēt informāciju par 

absolventu nodarbinātību. Ir izstrādāti sadarbības līgumi starp JVLMA un absolventiem, iekārtots 

absolventu nodarbinātības reģistrs.  

    2013./2014.akadēmiskā gada studiju virziena Mākslas  JVLMA vienpadsmit studiju programmas 

pabeidza 116 studējošie, no tiem:  par valsts budžeta līdzekļiem pabeidza 102 studējošie, par studiju 

maksu – 14 studējošie.   

Ņemot vērā absolventu un darba devēju sniegto informāciju par nodarbinātību, ir iegūti šādi dati: 

- absolventi, kuri studēja par valsts budžeta līdzekļiem,  mūziķa specialitātēs strādā  – 41 

absolvents jeb 40,2 %; 

- veic pedagoģisko darbu atbilstoši mūziķa specialitātei  – 14 absolventi jeb 13,7 %; 

- cita darba vieta kultūras un izglītības institūcijās vai pašnodarbinātās personas – 3 absolventi jeb 

3,06%  (komponisti, vadošo iestāžu ierēdņi, pedagoģiskās privātprakses); 

- strādā ārvalstīs iegūtajā specialitātē  – nav ziņu; 

- turpina studēt nākošajā līmenī vai tā paša līmeņa otras kvalifikācijas ieguvei  - imatrikulētas  38  

personas jeb  37 %; 

- bērna kopšanas atvaļinājumā – nav ziņu; 

- bezdarbnieki – 0 % (nav reģistrējušies). 

 

Darba devēji un absolventi, raksturojot iegūtās zināšanas, prasmes un atbildību, t.i. iegūto 

kompetenci  konkrētajā specialitātē atzīmē  augstu profesionalitāti, vēlmi savā darbībā būt inovatīviem, 

papildināt savu profesionālo meistarību,  aktīvi iekļauties radošajos projektos. 

Vienlaikus tiek atzīmētas ierobežotās komunikāciju spējas svešvalodās. Svešvalodu studiju kursu 

apguve tika izvērtēta rektorātā, kurā piedalījās arī Vispārējo studiju kursu katedras vadītājs. Tika 

pieņemts svešvalodu apguves pasākumu plāns. 
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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. 

 

1.5.1. 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 un 

horeogrāfu izglītošanu, kā arī ar  

pētniecisko darbību. 

JVLMA strādā Latvijas izcilākie mūziķi, 

horeogrāfi, mūzikas zinātnieki. 

 

 

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 

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.  
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1.5.2. 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.  

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. 

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 

horeogrāfijā.  

JVLMA ir nepietiekama akadēmiskā 

personāla un 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.  

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. 
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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 vad ītājiem 

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 augstskolu akreditācijas standartiem. 

Īstenojamo studiju programmu aktualitātes nodrošināšana un nepārtraukta pilnveidošana, kā arī jaunu 

studiju programmu izstrādāšana notiek ievērojot visu mūzikas, horeogrāfijas 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, horeogrāfijas 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 augstskolām un citām 

kultūras institūcijām; 

 - sekmē studējošo un docētāju apmaiņas un sadarbības programmu īstenošanu ar ārvalstu 

augstskolām; 

 - aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko kultūras 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; 

- 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. 
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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. 
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1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 

nodrošinājums 

Lai arī Mūzikas akadēmijai piešķirtais valsts finansējums arvien ir ierobežots, tomēr, pateicoties 

mērķtiecīgai citu finansējuma avotu piesaistei, JVLMA ir nodrošināta kvalitatīva studiju programmu 

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. 
 

JVLMA ieņēmumi  

Pašu ieņēmumi  
2013           

Fakts 

2014              

Plāns 

Ieņēmumi par telpu nomu  34 988 48 000 

Autostāvvietas noma 18 610 18 610 

Mācību maksa  232 852 244 495 

Ieņēmumi no biļešu realizācijas  5 431 5 798 

Maksas pakalpojumi starpniecība , 

dalības un reģistrācijas maksas  20 333 19 195 

Mūzikas instrumentu īre  1 340 900 
 

 

 

 

 

 
     Dotācija 

   

2013.gads 

LVL 

2013.gads  

EURO 

2014.gads 

EURO 

Papildus finansējums jumta nomaiņai 24421 34 748   

 
 
 
 
 

 

2014. gada pamatbudžeta dotācija pret faktisko 2013.gadā ir palielinājusies par 7%. 

                Papildus finansējums no valsts budžeta 2013.gadā:  

 24 421 Ls jumta remontam, darbi pabeigti 2013. gada vasarā. 

 

JVLMA izdevumi 

 

 

2013.gads 
EURO 

Fakts 

2014.gads 
EURO 

Plāns 

Samazinājums 

vai palielinājums 

Atalgojums +VSAOI 2 080 547 2 368 087 287 540 

Preces un pakalpojumi 358 478 399 762 41 284 

Kapitālie izdevumi 127 539 48 600 -78 939 

Stipendijas 203 186 229 170 25 984 

Studentu padomes 

izdevumi 
11 773 12 607 834 

Kopā 2 781 524 3 058 226 276 702 

 
 

Dotācija 

2013 

Dotācija 

2014 

Pieaugums 

EURO % 

2 354 595 2 521 429 166 834 7 
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2014. gadā izmaksāti ikgadējā  atvaļinājuma pabalsti 50% no algas. 

Plānotas naudas balvu izmaksas 2014.gada beigās (kopējā plānotā izmaksājamā summa 30000 

Euro) 

Noslēgts līgums par telpu remontu par kopējo summu 49198.90 Euro, darbi tika veikti š.g. 

vasarā. 

Noslēgusies Iepirkuma procedūra par plauktu iegādi Bibliotēkai par summu 20969.63 Euro. 

2013./2014.akadēmiskajā gadā izmaksātas Teterevu fonda stipendijas radošajiem braucieniem 

10000 Euro apmērā. 

Visas izmaksas tika veiktas no pašu ieņēmumiem. 

 

ATALGOJUMS 
     

  

Akadēmiskā 

personāla un 

pieaicināto 

docētāju darba 

alga LVL 

pieaugums 

% 

pieaugums 

LVL 

Kontaktstundas 

un Mākslinieciski 

radošā un 

organizatoriskā 

darba stundas 

pieaugums 

% 

Pieaugums 

(skaits) 

2010/2011.gads 64 140     81 828     

2011/2012.gads 57 765 -9.94 -6375.00 80 455 -1.68 -1373 

2012/2013.gads 66 901 15.82 9136.00 91 671 13.94 11216 

2013/2014.gads 73 785 10.29 6884.00 102 885 12.23 11214 

 

Atjaunotas mākslinieciski radošā, zinātniskā, metodiskā un organizatoriskā darba stundu apmaksa.  

 

No JVLMA pašu ieņēmumiem tiek līdzfinansēts atalgojums Zinātniskā centra darbiniekiem un pilnībā 

finansēts Zinātniskā centra vadītāja atalgojums. No IZM saņemtais bāzes finansējums ir nepietiekošs 

un JVLMA ir spiests ieguldīt savus līdzekļus no Pašu ieņēmumiem. 

 

Pabeigta Ērģeļu būve, Projekta kopējās izmaksas 131545 Euro,  

no kuriem 9246 Euro Ērģeļu klases remonts, 120155 Euro ērģeles un 2144 aprīkojuma un naudas  

piesaistīšanas izmaksas. 

 

   Projektu vadības darbība 

 

 Pilnībā noslēgts un gala atskaites saskaņotas: 

o  ESF projekts: atbalsts doktorantūras studiju programmu īstenošanai, paredzot ikmēneša 

mērķstipendijas 2 atbalstītajiem JVLMA doktorantiem  

 Īsteno 2 projektus:  

o ES mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci sadarbības projekts „”CANTUS POSTERIUS” 

o 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” 

o Atbalstīti projekta pieteikumi Šveices finanšu instrumenta ietvaros Šveices profesoru un 

viesprofesoru piesaistei 2014./15.akadēmiskajā gadā 

 JVLMA: 

o Piedalās ESSF 2014.-2020.gadam plānošanā un priekšlikumu izstrādē un Viedās specializācijas 

stratēģijas izstrādes darba grupās 
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  JVLMA bibliotēkas darba nozīmīgākie fakti 

2013./2014. studiju gadā bibliotēkas krājums tika papildināts par 1774 vienībām (278- iepirktās 

vienības, 1496- dāvinājumi). Nozīmīgākie dāvinājumi šajā gadā saņemti no Vitolda Tropiņa, Elīnas 

Gailes, Ritas Bebres, Zigurda Elsberga, Mūzikas un mākslas atbalsta fonda, kā arī bibliotēka turpina 

saņemt dāvinājumus no Vītoliņu ģimenes. Informācija par pēdējiem jaunieguvumiem tiek publicēta 

katru mēnesi un ir atrodama mājas lapā sadaļā Bibliotēka → Jaunieguvumi. 

Turpinās rekataloģizācija - elektroniskajā katalogā uz 2014. gada 26. maiju bija pieejama 

informācija par 102 029 vienībām (grāmatām, notīm, ierakstiem un pētnieciskajiem darbiem). Kopš 

2012. gada elektroniskais katalogs papildinājies par 29 064 vienībām. 

Bibliotēka turpina darbu pie Latviešu mūzikas arhīva saglabāšanas un papildināšanas. Tiek 

uzrunāti komponisti un veidota sadarbība, kā rezultātā arhīva krājums regulāri papildinās. 

Bibliotēkas apmeklētājiem šajā studiju gadā nodrošināta pieeja trīs abonētām datubāzem – 

Grove Music, EBSCOhost un Letonika, kā arī SCOPUS un Science Direct datubāzem, kuras Latvijas 

augstskolas saņēma Akadēmiskā tīkla ietvaros. Bibliotēkas lietotājiem tika nodrošināta iespēja 

izmēģināt septiņas datubāzes. Datubāzes pieejamas JVLMA IP adrešu diapazonā. 

JVLMA bibliotēkas un izdevniecības Bärenreiter sadarbības rezultātā 2014. gada 20. februārī 

notika Bärenreiter Urtext prezentācija. Prezentāciju varēja apmeklēt visi interesenti. 

Bibliotēka sniedza atbalstu arī Latvijas Universitātes Bibliotēkas rīkotajai izstādei "Pēc 6 

mirkļiem 100 gadi", nodrošinot izstādes rīkotājus ar JVLMA Bibliotēkas foto arhīvā pieejamajām 

fotogrāfijām. 

Nošu nodaļā notika krātuves remonts, kas tika uzsākts jūnijā. Notika fonda izvietojuma maiņa 

un sakārtots rezerves fonds, kurš remonta laikā tika pārvietots uz citu telpu. 

JVLMA IT daļas darbība 

IT daļa 2013./2014. studiju gadā darbojusies saskaņā ar nolikumā iestrādātajām funkcijām 

un pienākumiem, no kuriem būtiskākās norises ir:  

I - Lietotāju  atbalsts, datora tīkla, sistēmas un tehnikas uzturēšana ikdienā 

1) Tehniskais atbalsts  lietotājiem datoru klasē, bibliotēkas lasītavā, JVLMA dienestos, tai skaitā 

bezvadu pieejas punktu lietotājiem. Atbalsts ietver gan ar lietotāju un e-pasta kontiem saistītu 

problēmu risinājumi, tādi kā paroļu nomaiņa, pieejas problēmas, gan lietotāju konsultācijas drošības 

jautājumos; 

2) studentu un mācībspēku atbalsts darbā ar lietojuma programmām  – Microsoft Office, Sibelius, e-

pasta klienti utt., dažādas atvērtā koda programmas – Open Office, Gimpshop, Picasa; dokumentu un 

attēlu skenēšana nosūtīšanai dažādiem meistarklašu pieteikumiem u.c. 

3) darbs ar foto un/vai video materiāliem to pēcapstrāde, dažādu studentu audiovizuālo prezentāciju 

sagatavošana iesniegšana starptautisku konkursu pieteikumiem u.c.; 

4) darbs ar lekciju auditoriju tehnisko aprīkojumu, tai skaitā tehnikas un/vai programmu 

savietojamības risinājumi, piem., lektora privātā datora saslēgšana vai video apskaņošanas tehnikas 

saslēgšana ar projektoru u.c., mācībspēku tehniskās konsultācijas; 

5) darbs ar apskaņošanas tehniku JVLMA rīkotajās prezentācijās, meistarklasēs, eksāmenos u.c. 

akadēmiskajos pasākumos; 

6) datoru tīkla darbības uzturēšana, kas ietver darbības traucējumu operatīvu novēršanu; 

7) Pilnībā reorganizēts JVLMA bezvadu datortīkls tai skaitā: 

a. izveidots vienots tīkla identifikators - JVLMA, 

b. nodrošināta automātiska pārslēgšanās starp pieejas punktiem, 

c. būtiski uzlabota bezvadu tīkla stabilitāte, 

d. atdalīts iekšējais datortīkls no bezvadu tīkla, būtiski palielinot drošības līmeni, 

e. ieviesta bezvadu tīkla kontroles un pārraudzības sistēma uz Winbox  bāzes. 

8) Bezvadu datortīkla pieslēguma punktu uzturēšana - 11 gab., lietotāju atbalsts; 

9) Tiek uzturēti multimediju projektori  120., 231., 205, 206., 123. 407. 208. 210,. 310., LIELAJĀ 

ZĀLĒ Telpās un Lielajā zālē, viens mobilais projektors, un četri  lektoriem paredzētie portatīvie 

datori. Nepieciešamības gadījumā tiek sniegts atbalsts - uzstādīšana, programmu savietojamība, 

konsultācijas. 
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10) E-pasta servisu administrācija un lietotāju atbalsts. 

11) JVLMA mājaslapas satura vadības sistēmas un datubāzes uzturēšana un atbalsts. 

12) Tehniskais nodrošinājums un atbalsts JVLMA notiekošajos pasākumos tai skaitā: audiovizuālās 

prezentācijas tehnikas uztādīšana un apkalpošana, pasākumu apskaņošana, video vai foto 

dokumentēšana. 

II – Programmatūras un sistēmu atjaunināšana studiju gada laikā 

1. Iegādāta programmu pakete Adobe Production Premium CS6 video apstrādei, 

2. Grāmatvedības sistēmas HORIZON atjauninājumi lietotāju datoriem,  

3. Antivīrusu sistēmas Microsoft Security essentials servera versija un versijas lietotāju datoriem, 

4. Multimediju failu atskaņošanas  programmatūra PRO VJ iegāde, 

5. Ieviesta telpu uzskaites un vadības sistēma sadarbībā ar studiju programmu direkciju, 

6. Veikta telpu atslēgu marķēšana ar svītrkodiem, 

7. Veikta regulāra svītrkodu drukāšana JVLMA bibliotēkas vajadzībām. 

III – IT daļas pārziņā nonākušas jaunas tehnikas vienības: 

1. Jauni datori (komplekti – monitors, sistēmbloks, ievadierīces, portatīvie) – 13 gab. (bibliotēka, 

koncertdaļa, saimniecības daļa) 

2. Bezvadu/vadu tīkla maršrutētāji  – 14 gab. 

3. Video/audio ierakstītājs studentu vajadzībām, 

4. Bezvadu mikrofona komplekts, 

5. DVD/CD/MP3 atskaņotāju iegāde un uzstādīšana trīs mācību auditorijās. 

IV – Kvalifikācijas celšanas kursi un līdzdalība semināros 

- CERT rīkotie semināri „Esi drošs” (E.Mickus) 

- Praktiskais seminārs Elektronisko dokumentu veidi uzņēmumā – to izstrādāšanas, glabāšanas un 

aprites kārtība. E-paraksta sistēmu ieviešana uzņēmumā (E.Mickus) 

- Mikrotikk apmācības - Datortīklu veidošana, konfigurēšana un pārvaldība, (J.Dumbris)  

- Regulāri tiek apmeklēti specializēti programmu un tehnikas ražotāju rīkoti semināri 

Citas aktivitātes 

 Tika, samontēta videoprezentācija – apkopojums par JVLMA aktivitātēm – Brass & Jazz 2013, 

Gada balva 2013, iekļaušanai JVLMA prezentācijai Latvijas mūzikas vidusskolās. Izveidotas video  

pašreklāmas koncertiem Spodrē dvēselīt’ u.c. 

 Sniegts atbalsts Etmomuzikoloģijas katedrai uzņemto videomateriālu pēcapstrādē, kā arī pēc 

individuāla lūguma JVLMA mācībspēkiem un studentiem sava snieguma prezentācijai dažādiem 

starptautiskiem konkursiem vai līdzdalībai meistarklasēs. 

 Atsevišķu JVLMA pasākumu - Brass&Jazz, Viatore, Starptautiskā mūzikas olimpiāde - tiešraides 

Internetā. 

Saimniecības daļa 2013./2014. studiju gadā intensīvā režīmā strādājusi atbilstoši nolikumos 

iestrādātām funkcijām, pienākumiem un papilduzdevumiem. 

1. SIA „Cleanhouse” darbības uzsākšana JVLMA ēku/telpu inženiertehniskajā apkalpošanā 

un telpu/teritoriju uzkopšanā   2014.gada 23.janvārī. 

 Koordinēšanas, loģistikas un pārraudzības pienākumu veikšana SIA „Cleanhouse” darbībai  

JVLMA. 

2. JVLMA struktūrvienību darbības un studiju procesu norišu, koncertu, meistarklašu 

operatīva darbības nodrošināšanas koordinēšana ar aprīkojumu, inventāru un apkalpojošo personālu.  

2013./2014. studiju gadā nodrošināja 250 norises. 

Nomas pasākumu koordinēšanas, organizēšanas un  realizācijas pienākumu veikšana 

2013./2014.studiju gadā  35 pasākumos.   

3. Dalība iepirkumu komisijās un līdzdalība to realizācijā 

 JVLMA ēkas K.Barona ielā1, Rīgā ģeotehnisko inženierizpētes darbu veikšana  
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 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas jumta seguma nomaiņa un siltināšana 

 Obligātās veselības pārbaudes JVLMA darbiniekiem 

(JVLMA strādājošo sarakstu sastādīšana atbilstoši izvērtētajiem riskiem) 

 227.klase 

 JVLMA telpu, teritorijas uzkopšana, ēku/telpu un to inženiertīklu tehniskā apkalpošana 

(Tehniskās specifikācijas sagatavošana-precizējumi, korekcijas) 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu 

Nr.103;224;234;309;404;505;405;407;408;410;411; remontdarbi; 

 Plauktu izgatavošana un uzstādīšana JVLMA bibliotēkas nošu nodaļas aprīkošanai 

(Tehniskās specifikācijas sagatavošana) 

4. Darba aizsardzības jomā veiktie darbi: 

 veikta risku novērtēšana darba vietās  2013.gada septembrī 

 izstrādāts darba vides iekšējās uzraudzības plāns 2013.gadam, 

 izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns  konstatēto neatbilstību novēršanai 

2013./2014.gadam,  

 izstrādāts konstatēto neatbilstību saraksts, sastādīts JVLMA darbinieku saraksts veselības 

pārbaudes veikšanai. 

 organizēta un realizēta civilās aizsardzības pasākumu plāna izstrāde 

5. Materiālu,  inventāra vispārējā pārraudzība, iegādes, inventarizācija, audits; tehniskā, riska  

un darba stāvokļa izvērtēšana. 

2013./2014.studiju gadā veikti līdz 180 pasūtījumu dažādu veida inventāra,  saimniecības preču,  

kancelejas preču u.c. preču  iegādei. 

6. Nodrošinātas  JVLMA struktūrvienības ar ikdienā nepieciešamajām kancelejas precēm, 

toneriem, organizēta biroja tehnikas-kopētāju, printeru apkope, remonti.  2013./2014.studiju gadā  

veikta  toneru iegāde  40 pieteikumiem. 

7. Transporta  pasūtīšanas organizēšana JVLMA mācību, darba un radošā  procesa 

vajadzībām  2013./2014.studiju gadā - 10 pieteikumi. 

8. Jauno saimniecības daļas darbinieku apmācība  2013./2014.studiju gadā – 

 4 darbinieki. 

9. Viesprofesoru apartamentu loģistikas nodrošinās funkcijas 2013./2014.studiju gadā – 49 

pieteikumi 

10. Dalība kvalifikācijas celšanas kursos un līdzdalība semināros: 

 2013.gada grozījumi Publisko iepirkumu likumā. 
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1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

     Lai sekmētu Augstskolu likumā noteiktās akadēmiskās brīvības iespēju nodrošināšanu, JVLMA ir 

noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas 

Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Daugavpils Universitāti.  

Starptautiskā sadarbība  

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ERASMUS ietvaros, kas piedāvā unikālu iespēju 

pavadīt mācību periodu no 3 mēnešiem līdz vienam mācību gadam, kā arī NORDPLUS ietvaros,  

partneru augstskolās 2013./2014.akadēmiskajā gadā studēja 41 studējošais (iepriekšējā gadā –45 

studējošie). No tiem 7 studenti mācību līgumu noslēdza uz  pilnu akadēmisko gadu (iepriekšējā gadā – 5 

studējošie), bet 3 studentiem bija dota iespēja pagarināt studiju periodu no 6 mēnešiem līdz vienam 

gadam, līdz ar to pilnu akadēmisko gadu partneru augstskolās mācījās 10 studenti (iepriekšējā gadā 13 

studējošie).    

ERASMUS  studējošie 2013-2014 
* skaidrojums: iezīme sarkanajā krāsā – studiju perioda pagarinājums; iezīme zaļā krāsā – studiju periods uz pilnu 

akadēmisko gadu 
Nr. Vārds, uzvārds Semestris Vieta Studiju periods 

Klavieru katedra 

1. Veronika Zubairova 3.sem.maģ. Vīne 25.09.2013.-31.01.2014. 

Kameransambļu katedra 

2. Jekaterina Pavlova 3.sem.maģ. Diseldorfa 01.10.2013.-28.02.2014. 

Stīgu instrumentu katedra 

3. Arta Abaroniņa 5.sem. +6.sem. Manheima 
01.10.2013.-28.02.2014. 

01.03.2014.-17.07.2014. 

4. Ilze Ābola 5.,6.sem. Lozanna 09.09.2013.-21.06.2014. 

5. Lelde Cīmure 5.sem. Milāna 01.11.2013.-28.02.2014. 

6. Miķelis Cukurs 6.sem. Grāca 24.02.2014.-28.06.2014. 

7. Otto Trapāns 6.sem. Milāna 01.03.2014.-30.06.2014. 

8. Jekaterina Rosuščana 7.sem. Roma 01.11.2013.-31.01.2014. 

9. Jūlija Makarina 3.sem.maģ. Grāca 23.09.2013.-01.02.2014. 

Pūšaminstrumentu katedra 

10. Māris Evelons 3.,4.sem. Māstrihta 02.09.2013.-30.06.2014. 

11. Evija Putniņa 5.sem. Māstrihta 02.09.2013.-09.02.2014. 

12. Santa Bukovska 5.sem. +6.sem. Trieste 
01.11.2013.-28.02.2014. 

01.03.2014.-30.06.2014. 

13. Anna Gāgane 5.,6.sem. Lībeka 07.10.2013.-15.07.2014. 

14. Mikus Runka 6.sem. Codarts 01.02.2014.-30.06.2014. 

15. Austris Apenis 7.sem. Enshede 01.09.2013.-31.01.2014. 

16. Elizabete Balčus  7.sem. Roma 01.11.2013.-28.02.2014. 

17. Jānis Ansons 3.sem.maģ. Dublina RIAM  16.09.2013.-20.12.2013. 

18. Kārlis Catlaks 3.sem.maģ. Milāna 01.11.2013.-28.02.2014. 

Džeza katedra 

19. Evilena Protektore 5.,6.sem. Roma 01.11.2013.-30.06.2014. 

20. Rūdolfs Dankfelds 7.sem. Komo  01.11.2013.-28.02.2014. 

Senās mūzikas katedra 

21. Gertruda Jerjomenko 3.sem. +4.sem. Bāzele 
16.09.2013.-25.01.2014. 

26.01.2014.-04.07.2014. 

22. Darja Zemele 3.,4.sem. Liona 23.09.2013.-28.06.2014. 

23. Dārta Treija 5.,6.sem. Liona 23.09.2013.-28.06.2014. 

24. Baiba Urka 3. maģ. Porto 16.09.2013.-07.02.2014. 

Nr. Vārds, uzvārds Semestris Vieta Studiju periods 

Skaņu režija 

25. Lilita Dunska 5.,6.sem. Hāga (19.03.) 01.09.2013.-01.07.2014. 
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Nr. Vārds, uzvārds Semestris Vieta Studiju periods 

Orķestra diriģēšanas katedra 

26. 
Kaspars Puikevics-

Puikevskis 
3.sem.  ArtEZ 01.09.2013.-31.01.2014. 

27. Krišjānis Kārkliņš 7.sem. Tallina  01.09.2013.-22.01.2014. 

Etnomuzikoloģijas klase 

28. Ivars Hermanis 5.sem. Kordoba 15.09.2013.-28.02.2014. 

Vokālā katedra 

29. Dmitrijs Agiševs 7.sem. Roma  01.11.2013.-28.02.2014. 

30. Zane Jankuna 7.sem. Māstrihta  02.09.2013.-09.02.2014. 

31. Raimonds Počs  7.sem. Viļņa  01.09.2013.-22.01.2014. 

Horeogrāfijas katedra 

32. Lāsma Andžāne 3.sem. Skotija 23.09.2013.-31.01.2014. 

33. Laura Grāvere 3.sem. Roma 1./4.11.2013.-28.02.2014. 

 

ERASMUS prakses studējošie 2013-2014 

Nr. Vārds, uzvārds Vieta Semestris Studiju periods 

Stīgu instrumentu katedra 

1. Miķelis Cukurs Tallina 5.sem. 01.10.2013.-28.12.2013. 

2. Dace Zālīte Stavangera 3.sem.maģ. 01.12.2012.-30.04.2014. 

Pūšaminstrumentu katedra 

3. Raivis Māgurs Stokholma 1.sem.maģ. 01.11.2013.-30.04.2014. 

4. Zane Jurēvica Luksemburga 3.sem.maģ. 01.10.2013.-01.03.2014. 

5. Jānis Pusplatais Helsinki 3.sem.maģ. 01.09.2013.-31.03.2014. 

Orķestra diriģēšanas katedra 

6. Māra Zandersone Enshede 5.sem. 10.09.2013.-10.02.2014. 

Kora diriģēšanas katedra 

7. Krista Audere Amsterdama 1.sem.maģ. 01.09.2013.-31.01.2014. 

Senās mūzikas katedra 

8. Baiba Urka Porto 4.sem.maģ. 17.02.2014.-30.04.2014. 

 

Jau divus gadus pēc kārtas no partneru augstskolām pie mums studēja pa 7 studenti 

Vārds, uzvārds 

Valsts Augstskola 

Studiju 

programma Erasmus termiņš 

Joanna Katarzyna 

NAWORSKA 
Polija Bidgoščas Mūzikas 

akadēmija 

M / Vijoļspēle 24.02.2014.-

15.06.2014. 
Julian Boyum 

MULLER 
Norvēģija Voldas Universitātes 

koledža 

B / Džeza ģitāras 

spēle 

09.09.2013.- 

15.06.2014. 
Jenni VENALAINEN Somija Ziemeļkarēlijas 

Universitāte 

B / 

Etnomuzikoloģija 

09.09.2013.-

31.01.2014. 
Nikola SCHULZE 

FRENKING 
Vācija Robert Schumann 

Hochschule 

Dusseldorf 

B / Vijoļspēle 09.09.2013.-

28.02.2014. 

Benjamin JENSEN Dānija Dienviddānijas 

Mūzikas un 

Dramatisko Mākslu 

akadēmija 

M / Flautas spēle 09.09.2013.-

15.06.2014. 

ERASMUS PRAKSE 

Alicja KORZENIEWICZ Polija Ščecinas Mākslas 

akadēmija 

M / Klarnetes 

spēle 

14.04.2014.-

15.07.2014. 

Andrea PIERGENTILI Itālija Jacobo Tomadini 

Udines konservatorija 

M / Trombona 

spēle 

14.01.2014.-

14.07.2014. 
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Profesionāli noderīgas bija daudzskaitlīgi organizētās docētāju meistarklases  

Pie mums notika vairāk nekā  50 meistarklases un lekcijas: 

ALEKSANDRA TEHNIKA   Patrick Krysatis (Luksemburgas Konservatorija) šogad  

novadīja 3 seminārus, kas izsauca ārkārtīgu interesi un tika ļoti atzinīgi novērtēti 

KLAVIERES   Jussi Siirala & Huy-Ying Liu-Tawaststjerna (Helsinki) , Ivari Ilja & Mati Mikalai 

(Tallina), Massimo Gon (Trieste), Angelika Nebel (Diseldorfa) 

ĒRĢELES Patrick Ayrton (Hāga), Hans Davidson (Kopenhāgena), Johannes Geffert (Ķelne), Christoph 

Bossert (Vircburga) 

STĪGAS James Creitz (alts, Trosingena), Gunars Larsens (vijole, Lucerna), Denis Severin (čells), 

Olsi Leka (čells, Antverpene), Mariana Sirbu (vijole, Leipciga) 

KAMERANSAMBLIS Filippo Faes (Itālija), Marje Lohuaru (Tallina), Natalija Sakkos (Tallina), 

Marija Nosovska (Varšava), Evan Rotstein (Londona) 

INTERPRETĀCIJAS KURSS  Phillip Moll (Leipciga) 

SENĀ MŪZIKA  Alberto Grazzi (Milāna) 

PŪŠAMINSTRUMENTI 

Flauta Carlo Jans (Luksemburga), Renate Greiss-Armin (Karlsruhe) 

Oboja Christian Wetzel (Ķelne), Omar Zoboli (Bāzele), Marc Schäferdijk (Māstrihta), Louise 

Pellerin (Cīrihe) 

Klarnete Luigi Magistrelli (Milāna) 

Fagots Giorgio Mandolesi (Cīrihe) 

Saksofons  Virgo Veldi (Tallina), Marcus Weiss (Bāzele), Riszard Zoledziewski (Vroclava) 

Trompete Wolfgang Guggenberger (Trosingena) 

Mežrags Thomas Hauschild (Leipciga), Szabolcz Zempleni (Trosingena) 

Eifonijs Stephen Mead (Mančestra) 

Tuba Patrick Krysatis (Luksemburga) 

SITAMINSTRUMENTI Ludwig Albert & Lin Chin-Cheng (Beļģija) 

DIRIĢĒŠANA Jos van Veldhoven (Nīderlande), Erika Neidlinger (ASV), Mortens Wensberg 

(Stavangera) 

 VOKĀLĀ MĀKSLA   Asta Krikščunaite (Viļņa), Vesta Grabštaite (Viļņa), Claudia Rüggeberg (Grāca),  

Elisabeth Sasso-Fruth (Leipciga, vokālā fonētika)  

KOMPOZĪCIJA Alehandro Vinao (sadarbībā ar Radio kori), William Hooker un Jan-Peter Sonntag 

(sadarbībā ar Skaņu mežu), Tīnu Korvits (Tallina), Simon Hall (Birmingema), Param Vir, Johannes 

Kretz (Vīne),  Krzysztof Meyer (Krakova),  ansamblis ums `n jip (Bāzele), Mārtiņš Viļums (Lietuva) 

MUZIKOLOĢIJA Lietuvas Mūzikas akadēmijas pasniedzēju lekciju cikls 

DŽEZA KLASE Liudas Mockunas (Viļņa), Jan Gunnar Hoff (Stavangera), Kino Haitsma 

(Nīderlande) 
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JVLMA docētāju  MEISTARKLASES  partneru augstskolās : 

(docētāji, administrācija, vispārējais personāls) - apm.  50 braucieni ( semināri, konferences, 

konkursi,stažēšanās, iepazīšanās ar partneru augstskolu darba procesu) 

Pūšamo un sitaminstrumentu katedra: 

Jānis Retenais – ArtEZ Institūts un Luksemburgas Konservatorijā 

Artis Sīmanis – St.Cecilia Konservatorijā Romā 

Ilona Meija, Ilze Urbāne un Zoja Sļivkina – Kozencas Konservatorijā Itālijā 

Guntis Kuzma – Ščecinas Mūzikas akadēmijā 

Jānis Porietis un Kristīne Kupča – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

Edgars Saksons un Rihards Zaļupe – Helsinkos 

Muzikoloģijas katedra: 

 Anda Beitāne – lekcijas Vīnes Mūzikas un mākslu Universitātē 

Jānis Kudiņš, Gundega Šmite, Jūlija Jonāne – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

Horeogrāfijas katedra:  

Zita Erss un Regīna Kaupuža – Nacionālā Dejas akadēmija Romā 

Anna Soboļeva – Turku Mūzikas akadēmijā 

Kompozīcijas katedra: 

 Rolands Kronlaks – Birmingemas Konservatorija 

 Juris Karlsons, Andris Vecumnieks  - Berlīnes Mākslu universitāte 

Kameransambļu katedra: 

 Gunta Sproģe un Jānis Maļeckis – Castelfranko-Veneto Konservatorijā, 

      Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

 Gunta Sproģe – Dānijas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā 

Vokālā katedra: 

 Zigrīda Krīgere – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

 Lilija Greidāne – Igaunijas Mūzikas akadēmijā 

Klavieru katedra: 

 Juris Žvikovs – Karlstades Universitātes Mūzikas fakultātē 

 Toms Ostrovskis – Guildhall School of Music&Drama 

Ērģeļu klase: 

 Vita Kalnciema – Trosingenas Mūzikas augstskolā 

Diriģēšanas katedra: 

 Jānis Puriņš – Šefīldas Universitātes Mūzikas fakultātē 

Džeza katedra: 

 Kaspars Kurdeko – Como Konservatorijā Itālijā 
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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 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Instrumentālā 

 mūzika (42212) 

160/240 Pilna laika Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Instrumenta mūziķis  

(specialitātes 

nosaukums atbilstošs 

apgūtajai specializācijai 

– piem:, pianists, 

vijolnieks, trompetists, 

ērģelnieks u.c.) 

Diriģēšana (42212 ) 160/240 Pilna laika Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Diriģents 

Vokālā mūzika 

(42212) 

160/240 Pilna laika Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Vokālists 

Kompozīcija (42212) 160/240 Pilna laika Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Komponists 

Mūzikas vēsture un 

teorija  (42212) 

160/240 Pilna laika Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Muzikologs 

Horeogrāfija (42212) 160/240 Pilna laika Profesionālais 

bakalaura grāds 

horeogrāfijā 

Horeogrāfs 

Mūzika un skatuves  

māksla 

apakšprogramma 

Skaņu režija  (42212) 

160/240 Pilna laika Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikā 

Skaņu režisors 

Profesionālās maģistra studiju programmas 

Mūzika (47212) 80/120 Pilna laika Profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

nav 

Horeogrāfija (47212) 80/120 Pilna laika Profesionālais 

maģistra grāds 

horeogrāfijā 

nav 

Akadēmiskā 

maģistra  

studiju  programma 

Mūzika (45212) 

80/120 Pilna laika Akadēmiskais 

grāds: humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

 

nav 

Doktora  

studiju  programma 

Muzikoloģija 

(51212) 

144/216 Pilna laika Pēc promocijas darba 

aizstāvēšanas tiek 

piešķirts mākslas 

zinātņu doktora 

zinātniskais grāds 

 

nav 

 

 

        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) 

http://www.km.gov.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:  

 
Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Klavieru katedras docētāji 
Juris Kalnciems Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

klavierspēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. progr. 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

klavierspēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Sergejs Osokins Pianists, 

Dr.art. 

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

klavierspēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Arnis Zandmanis Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

klavierspēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ventis Zilberts Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

klavierspēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Toms Ostrovskis Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

Juris Žvikovs Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

Ērģeļu klase 

Tālivaldis Deksnis Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Klavieru katedra Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija 

Ērģēlspēle, 

Prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Ērģeļspēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Larisa Bulava Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesore 

Klavieru katedra  Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija 

Ērģēlspēle, 

Prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Ērģeļspēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Vita Kalnciema Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesore 

Klavieru katedra  Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija 

Ērģēlspēle, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Ērģeļspēle 

 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Kristīne Adamaite Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Klavieru katedra  Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija 

Ērģēlspēle, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Ērģeļspēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Akordeona spēle 
Jurijs Rižovs Akordeonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Klavieru katedras 

akordeona klase 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika akordeona 

spēles specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

akordeona spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs akordeona 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

Artūrs Noviks Akordeonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Klavieru katedra Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika akordeona 

spēles specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

akordeona spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

 

Vispārējo klavieru katedra 

Normunds Vīksne Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācijas, izņemot 

specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi Kameransambļa 

un 

klavierpavadījuma 

katedra 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Jānis Matulis Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 
profesors 

Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Maija Sīpola Pianists, 

Dr.art. 

asoc. 

profesors 

Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Vita Vēriņa Pianists, 

Dr.art. 

docente Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Ilze Kundziņa Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vispārējā klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi 

Solvita Vanaga Pianists, 

ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vispārējā klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi 

Zane Gudrā Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asistente Vispārējā klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr., 

izņemot specializāciju 

klavierspēle 

Obligātie 

studiju kursi 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra 
Aldis Liepiņš Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Jānis Maļeckis Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Klavieru katedra  

 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi 

Gunta Sproģe Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesore Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Dace Kļava Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 

profesore 

Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra, 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija, 

koncertmeistara darbs 

ar studiju programmas 

Diriģēšana 

studējošajiem 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Herta Hansena Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docente Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra, 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija, 

koncertmeistara darbs 

ar studiju programmas 

Instrumentālā mūzika 

studējošajiem 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Mārtiņš Zilberts Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docents Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra,  

 

 

 

 

 

 

 

 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija, 

koncertmeistara darbs 

ar studiju programmas 

Diriģēšana 

studējošajiem 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Inese Milzarāja Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektore Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

vijoļspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija  

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Lelde Tīrele Pianists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektore Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra,  

 

 

koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

kameransambļa, 

klavierpavadījuma 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

kameransambļa 

specializācija, 

koncertmeistara darbs  

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Stīgu instrumentu katedra 
Eva Bindere Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 

profesore 

Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

vijoļspēles 

specializācija 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

vijoļspēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Agne Sprūdža Čellists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 

profesore 

Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Čella 

spēle, 

Prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija Stīgu 

kvartets 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Arigo Štrāls Altists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 

profesors 

Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Alta 

spēle, 

Prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija Alta 

spēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs alta spēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Ligita Zemberga Čellists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

asoc. 

profesore 

Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Čella 

spēle 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Ināra Brīnuma Altists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā  

docente Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija Alta 

spēle, 

Prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija Alta 

spēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Diāna Ozoliņa Čellists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docente Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

čella spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika čella 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

 

Sandis Šteinbergs Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docents Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

vijoļspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

vijoļspēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

 

Terēze Zīberte-

Ijaba 

Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docente Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

vijoļspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

vijoļspēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs vijoļspēles 

skolotāja specializācija 

 

Obligātie 

studiju kursi 

Sanita Zariņa Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektore Stīgu instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

vijoļspēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika Stīgu 

kvarteta specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Kokles spēle 
Teiksma Jansone Koklētājs, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docente Stīgu instrumentu 

katedras kokles 

klase 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija  

kokles spēle, prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika 

specializācija  

kokles spēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs kokles spēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Māra Vanaga Koklētājs, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docente Stīgu instrumentu 

katedras kokles 

klase 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija  

kokles spēle, prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika 

specializācija  

kokles spēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Pūšaminstrumentu katedra 

Koka pūšaminstrumentu klase 

Artis Sīmanis Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika saksofona 

spēles specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

saksofona spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

 

 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs saksofona 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Imants Sneibis Flautists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

profesors Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

flautas spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika flautas 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Arvīds Kazlausks Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docents Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

saksofona spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

saksofona spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Guntis Kuzma Klarnetists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docents Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

klarnetes spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika klarnetes 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ilona Meija Flautists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docente Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

flautas spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika flautas 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

 

 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

 

Ilze Urbāne Flautists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

docente Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

flautas spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika flautas 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Jānis Semjonovs Fagotists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektors  Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

fagota spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika fagota  

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ainars Šablovskis Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektors Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

saksofona spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Egils Upatnieks Obojists, 

profesionālais 

maģistra 

grāds mūzikā 

lektors Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

obojas spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Metāla pūšaminstrumentu klase 
Jānis Retenais Tubists/ 

eifonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 

 

 

Pūšam- 

instrumentu katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

tubas/eifonija spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

tubas/eifonija spēles 

specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

 
Viesturs 

Vārdaunis 

Mežradznieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents 

 

Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

mežraga spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika mežraga 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Gatis Evelons Mežradznieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors 

 

Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

mežraga spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika mežraga 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs mežraga 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Sitaminstrumentu spēle 

Edgars 

Saksons 

Sitam-

instrumentālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

Asoc. 

profesors 

 

Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

sitaminstrumentu spēles 

specializācija, 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika sitaminstrumentu 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

  



40 

 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Rihards 

Zaļupe 

Sitam-

instrumentālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors  

 

Pūšaminstrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

sitaminstrumentu 

spēles specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

sitaminstrumentu 

spēles specializācija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

 

 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Džeza mūzikas katedra 
Indriķis 

Veitners 

Klarnetists/ 

saksofonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents 

 

Džeza mūzikas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Andreja 

Jevsjukovs 

Mūzikas 

skolotājs/ģitārists

, profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikas 

pedagoģijā 

lektors Džeza mūzikas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Madars 

Kalniņš 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors  Džeza mūzikas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Instrumentālā 

mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika džeza 

mūzikas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Senās mūzikas katedra 
Aina 

Kalnciema 

Pianists, 

klavesīnists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesore 
Senās mūzikas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika 

specializācija 

Klavierspēle, 

secializācija Klavesīna 

spēle 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Klavesīna spēle 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Māris Kupčs Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Senās mūzikas 

katedra, Mūzikas 

tehnoloģiju katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika, 

Vokālā mūzika 

specializācijas Vēsturisko 

instrumentu spēle, Senā 

mūzika 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Senā mūzika 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Guntars 

Prānis 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Senās mūzikas 

katedra, ērģeļu 

klase 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika, 

Vokālā mūzika 

specializācijas Vēsturisko 

instrumentu spēle, Senā 

mūzika 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Senā mūzika 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Agnese 

Kanniņa-

Liepiņa 

Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Senās mūzikas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika, 

specializācijas Vēsturisko 

instrumentu spēle, Senā 

mūzika 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Senā mūzika 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Kristīne 

Stumbure 

Flautists/blokflau

tists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  

 

Senās mūzikas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Instrumentālā mūzika, 

specializācijas Vēsturisko 

instrumentu spēle, prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Senā mūzika, 

prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi, 

ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Obligātās 

daļas 

mūzikas 

profesionālie 

studiju kursi 

Instrumentu spēles skolotāju katedra (akadēmiskajos amatos nav ievēlēti),  docētāju sastāvu veidoja citu katedru 

docētāji, skatīt konkrētajās katedrās – stīgu instrumentu, klavieru, pūšaminstrumentu un vispārējo klavieru katedrās)  
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Kora diriģēšanas katedra 
Aira Birziņa Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.proesore Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana kora 

diriģēšanas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Sigvards 

Kļava 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana kora 

diriģēšanas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Arvīds 

Platpers 

Mūzikas 

skolotājs/ 

diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Kora diriģēšanas 

katedra, mūzikas 

skolotāju katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana kora 

diriģēšanas 

specializācija, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Romans 

Vanags 

Mūzikas 

skolotājs/ 

diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana kora 

diriģēšanas 

specializācija, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Andris 

Veismanis 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents  Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana kora 

diriģēšanas 

specializācija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Jaņis Baltiņš Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana, Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Mārtiņš 

Klišāns 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana, Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  kora 

diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi  

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Kora diriģēšanas katedra 

Dziedāšanas klase 

Ansis Sauka Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Kora diriģēšanas 

katedra  

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana 

apakšprogramma Kora 

diriģēšana, 

Studiju programma 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

specializācijas 

Ērģeļspēle, Kokles 

spēle 

Obligātie 

studiju kursi 

Ieva 

Jēkabsone 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Kora diriģēšanas 

katedra  

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana 

apakšprogramma Kora 

diriģēšana, 

Studiju programma 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Obligātie 

studiju kursi 

Orķestra diriģēšanas katedra 
Viesturs Gailis Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Orķestra 

diriģēšanas katedra, 

Vokālās katedras 

operdziedāšanas 

klase 

Prof. bak. stud. progr. 

Vokālā mūzika, 

Diriģēšana,  

Prof. maģ. stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Orķestra diriģēšana 

Obligātie 

studiju kursi 

Obligātie 

studiju kursi 

un prakse 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Jānis Puriņš Trompetists/orķe

stra diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Orķestra 

diriģēšanas katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana,  

Prof. maģ. stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Orķestra diriģēšana 

Obligātie 

studiju kursi 

un prakse 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Mārtiņš 

Ozoliņš 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Orķestra 

diriģēšanas katedra  

Prof. bak. stud. progr. 

Diriģēšana,  

Prof. maģ. stud. progr. 

Mūzika specializācija 

Orķestra diriģēšana 

Obligātie 

studiju kursi 

Obligātie 

studiju kursi 

un prakse 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Vokālā katedra 
Lilija 

Greidāne 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesore 
Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika  mūzika 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika, specializācijas 

Kamerdziedāšana, 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Andžella Goba Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika  mūzika 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika, specializācijas 

Kamerdziedāšana, 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Kristīne 

Gailīte 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika  mūzika 

prof. maģistra stud. progr. 

Mūzika, specializācijas 

Kamerdziedāšana, 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Antra 

Jankava 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika,  prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika, 

specializācijas 

Kamerdziedāšana 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionāli

e studiju 

kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

Zigrīda 

Krīgere 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika,  prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika, specializācijas 

Kamerdziedāšana 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Krišjānis 

Norvelis 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika,  prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika, specializācijas 

Kamerdziedāšana 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

Aira Rūrāne Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vokālā mūzika,  prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika, specializācijas 

Kamerdziedāšana 

Operdziedāšana 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Kompozīcijas katedra 
Juris Karlsons Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Kompozīcijas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Kompozīcija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Kompozīcija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 

 

Selga Mence Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesore Kompozīcijas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Kompozīcija, 

Kora diriģēšana, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Kompozīcija 

Obligātie 

studiju kursi  

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Andris 

Vecumnieks 

Komponists/ 

diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Kompozīcijas 

katedra,  

orķestra diriģēšanas 

katedra, 

muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  

Instrumentālā 

mūzika 

Kompozīcija, 

Diriģēšana, 

Mūzikas vēsture un 

teorija, 

Prof. maģistra. stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Orķestra diriģēšana, 

apakšprogramma 

Kompozīcija 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi  

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi, 

brīvās 

izvēles 

studiju kursi 

Rolands 

Kronlaks 

Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Kompozīcijas 

katedra,  

Mūzikas 

tehnoloģiju katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. Kompozīcija, 

Skaņu režija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Kompozīcija 

Obligātie 

studiju 

kursi  

 

 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju 

kursi 

 

Horeogrāfijas katedra 

Zita Errsa Baletdejotājs, 

horeogrāfs 

profesionālais 

maģistra grāds 

horeogrāfijā 

asoc. 

profesore 
Horeogrāfijas 

katedra 

Prof. bak.stud. 

progr. 

Horeogrāfija, 

prof. maģistra stud. 

progr. Horeogrāfija 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles 

studiju kursi 
Regīna 

Kaupuža 

Horeogrāfs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

horeogrāfijā  

docente Horeogrāfijas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Horeogrāfija,  

 

 

prof. maģistra stud. 

progr. Horeogrāfija 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Janīna 

Martinsone 

Horeogrāfs, 
profesionālais 

maģistra grāds 

horeogrāfijā 

docente Horeogrāfijas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Horeogrāfija,  

 

prof. maģistra stud. 

progr. Horeogrāfija 

 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
Valda 

Vidzemniece 

Horeogrāfs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

horeogrāfijā 

lektore  Horeogrāfijas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Horeogrāfija,  

prof. maģistra stud. 

progr. Horeogrāfija 

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Mūzikas tehnoloģiju katedra 
Andris Ūze Skaņu režisors lektors  Mūzikas 

tehnoloģiju 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Mūzika un skatuves 

māksla 

apakšprogramma 

Skaņu režija 

Obligātie studiju 

kursi, prakse  

Normunds 

Slava 

Skaņu režisors lektors  Mūzikas 

tehnoloģiju 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Mūzika un skatuves 

māksla 

apakšprogramma 

Skaņu režija 

Obligātie studiju 

kursi, prakse  

Muzikoloģijas katedra 
Anda Beitāne Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikoloģijas 

katedra, 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

apakšprogramma 

Etnomuzikoloģija, 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma Mūzika,  

Akadēmiskā doktora 

studiju programma 

Muzikoloģija 

Obligātie studiju 

kursi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 

Mārtiņš Boiko Muzikologs, 

Dr.philol. 

profesors Muzikoloģijas 

katedra, 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

apakšprogramma 

Etnomuzikoloģija, 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma Mūzika, 

 

Akadēmiskā doktora 

studiju programma 

Muzikoloģija 

 

Obligātie studiju 

kursi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 

Lolita 

Fūrmane 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma 

Mūzika,  

Akadēmiskā 

doktora studiju 

programma 

Muzikoloģija 

 

 

Obligātie 

studiju kursi 

Obligātie 

studiju kursi 

un ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 

  



47 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Ilma 

Grauzdiņa 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas, prof. 

maģistra stud. 

progr. Mūzika 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma 

Mūzika,  

Akadēmiskā 

doktora studiju 

programma 

Muzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Obligātie 

studiju kursi 

un ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 
Jeļena 

Ļebedeva 

Muzikologs, 

Dr.art. 

profesore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas, prof. 

maģistra stud. 

progr. Mūzika 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma 

Mūzika,  

Akadēmiskā 

doktora studiju 

programma 

Muzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Obligātie 

studiju kursi 

un ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 
Georgs Pelēcis Muzikologs, 

Dr.art. 

profesors Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas, prof. 

maģistra stud. 

progr. Mūzika 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma 

Mūzika,  

Akadēmiskā 

doktora studiju 

programma 

Muzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Obligātie 

studiju kursi 

un ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas, 

specializācijas 

profilkursi 

 

Inese Bite Muzikologs, 

Dr.art. 

asoc. 

profesore 
Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas, 

akadēmiskās maģistra 

studiju programma 

Mūzika  

Obligātie studiju 

kursi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Jānis Kudiņš Muzikologs, 

Dr.art. 

asoc. 

profesors 
Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas, prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma Mūzika 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Obligātie 

studiju kursi 

un ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Baiba 

Jaunslaviete 

Muzikologs, 

Dr.art. 

docente Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas, prof. 

maģistra stud. progr. 

Mūzika 

Akadēmiskās 

maģistra studiju 

programma Mūzika 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Obligātie 

studiju kursi 

un ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
Jūlija Jonāne  Muzikologs, 

Dr.art. 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

Baiba 

Kurpniece 

Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Ieva Pāne Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedras 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

apakšprogramma 

Etnomuzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi, 

prakse 

 

 

 

 

Ieva 

Rozenbaha 

Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Obligātie 

studiju kursi 

 

 

Ieva Tihovska Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedras 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

apakšprogramma 

Etnomuzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi, 

prakse 

 

 

 

 

Zane Šmite Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedras 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

apakšprogramma 

Etnomuzikoloģija 

Obligātie 

studiju kursi, 

prakse 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Koncertmeistaru katedra 
Jeļena 

Bugajenko 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi 

Ilze Dzērve Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi 

Ieva Dzērve Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi 

Agnese Egliņa Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi 

Veneta 

Miķelsone 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Sanita 

Glazenburga 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Ilze Nakase Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Inguna Puriņa Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra, vispārējā 

klavieru katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi, 

prof. bak. stud. progr. 

Instrumentālā 

mūzika, izņemot 

klavierspēles 

specializāciju   

 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Obligātie studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Ilze Rubiķe Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Zoja Sļivkina Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Dzīntra 

Vīcupe 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi 

Antra Vīksne Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Natālija 

Zandmane 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Lauma Zutere Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Liene Andreta 

Kalnciema 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Veronika 

Rinkule 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Santa 

Jākobsone 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asistente Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

un prof. maģistra 

studiju programmās 

koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas 

daļa 

Mūzikas skolotāju katedra 

Dace Medne Psihologs, 

Dr.ped. 

asoc. 

profesore 
Mūzikas skolotāju 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas  

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Ilze Arne Komponiste,  

Maģistra grāds 

pedagoģijā 

lektore  Mūzikas skolotāju 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Liene Batņa Mūzikas 

skolotājs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Mūzikas skolotāju 

katedra 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas 

Obligātie studiju 

kursi un 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 
Irēna Nelsone Diriģents/Mūzika

s skolotājs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Mūzikas skolotāju 

katedra 

prof. maģistra  stud. 

progr. Mūzika 

specializācija 

Mūzikas mācība 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Ilze Vilde Mūzikas 

skolotājs, 

zinātniskais 

doktora grāds 

pedagoģijā 

lektore Mūzikas skolotāju 

katedra 

prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 

apakšprogramma 

Mūzika un izglītība 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra 

Ida  Losberga Svešvalodu 

skolotājs, 

Izglītības 

zinātņu maģistra 

grāds 

pedagoģijā 

lektore Vispārizglītojošo 

studiju kursu 

katedras 

svešvalodu klase 

Profesionālās 

bakalaura, prof. 

maģistra studiju 

programmas  

Obligātie studiju 

kursi 
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1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 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 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, kura tiešā vadībā strādā  

Zinātniskās pētniecības centra vadītājs. Kopš 2008. gada prorektora amata pienākumus pilda Dr. art. 

profesore 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. 
*** 

2013./2014. akadēmiskajā gadā  ZPC akadēmiskajos pētnieka amatos 2013. gadā turpināja 

strādāt pieci zinātnieki ar doktora zinātnisko grādu – Dr. philol. Mārtiņš Boiko, Dr. art. Lolita Fūrmane, 

Dr. art. Baiba Jaunslaviete, Dr. art. Jānis Kudiņš un Dr. art. Ilma Grauzdiņa un ZPC vadītāja p.i.Mg. 

art Ieva Pāne, kuras pienākumus no 2014. gada janvāra  pārņēmusi  Dr.art. Ilze Šarkovska-Liepiņa.  
*** 

ZPC nozīmīgākie projekti (4): 

 2013. gadā Pētniecības centrs un Muzikoloģijas katedra īstenoja JVLMA un Sankt-Pēterburgas 
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Nikolaja Rimska-Korsakova Valsts konservatorijas sadarbības projektu, no 2013. gada 10. līdz 12. 

oktobrim sarīkojot Jāzepa Vītola 150 gadu atcerei veltītu starptautisko zinātnisko konferenci Jāzeps 

Vītols: personība, daiļrade, konteksti. Konference tika organizēta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un 

UNESCO Latvijas nodaļas atbalstu, un tajā piedalījās 16 J.Vītola radošā mantojuma pētnieki no Latvijas, 

Krievijas un Igaunijas. Kā turpinājums konferencei 2014. gadā top Jāzepam Vītolam veltīta starptautiska 

rakstu krājuma izdevums.   

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas katedra un Zinātniskās pētniecības centrs 

iedibināja jaunu tradīciju – ikgadēju starpdisciplināru zinātnisku konferenci Mūzikas pētījumi Latvijā 

(vad. Dr.art. Jānis Kudiņš), kas veltīta aktualitātēm mūzikas pētījumos Latvijā. Pirmā konference notika 

2014. gada 28. un 29. martā JVLMA Ērģeļu zālē, un tajā piedalījās 25 referenti – gan muzikoloģijas, gan 

arī citu humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji, rosinot viedokļu apmaiņu par skaņas un mūzikas dažādu 

izpausmju tvērumu pētniecībā. 

 Šobrīd Zinātniskās pētniecības centrs organizē starptautisko zinātnisko konferenci Rīga kā mūzikas 

pilsēta Eiropas kontekstā. Vācu un latviešu kultūrattiecības 19. un 20. gadsimtā.  (Musikstadt Riga im 

europäischen Kontext. Deutsch-lettische Wechselbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, projekta 

vadītāja Dr.art. Lolita Fūrmane) sadarbībā ar Vācu mūzikas institūtu Austrumeiropas izpētei  (Institut  für 

deutsche Musikkultur im östlichen Europa), projekta vadītāji– Dr. K.V. Nīmellers  (Ķelnes Universitāte), 

Dr. H. Looss (Leipcigas Universitāte) un Vācu Kultūras forumu „Austrumeiropa” Potsdamā (Deutsches  

Kulturforum östliches Europa Potsdam), vadītājs Dr. K. Harers. Konferencei pieteikušies 17 dalībnieki, 

to skaitā 12 ārvalstu lektori (no Vācijas, Šveices, Austrijas, Dānijas), kā arī  Dr. art. Lolita Fūrmane un 

Dr. art. Ilze Šarkovska-Liepiņa.  

 2013. gadā JVLMA ZPC ir īstenojis zinātniskās pētniecības projektu Dažādu laikmetu mūzika 

kritiķu, muzikologu un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes paradigmu 

meklējumi, sagatavojot kārtējo (desmito) Mūzikas akadēmijas rakstu laidienu (sast. un redaktore Dr. art 

Baiba Jaunslaviete, piesaistot akadēmisko personālu, studējošos un pētniekus arī no citām zinātniskajām 

institūcijām. Projekta ietvaros izdotas septiņas zinātniskās publikācijas.  

ZPC pētnieki arī individuāli ir iesaistījušies starptautiskos un Latvijas zinātniskajos 

projektos (7): 

 Sociocultural crossings and borders: musical microhistories (projekta galvenais īstenotājs 

Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija ar Lietuvas Zinātnes padomes un Starptautiskās muzikologu 

biedrības International musicological society atbalstu, starptautiskā pētnieku grupas sekcijā Baltic 

memories and historiographies). Projekta īstenošanas laiks 2012.-2013. gads ar noslēgumu – 

starptautisku zinātnisko konferenci Viļņā, 2013. gada 4. –7. septembrī un zinātnisko publikāciju izdošanu. 

Projektā darbojas JVLMA ZPC pētnieks Dr.art. Jānis Kudiņš 

 Dalība starptautiskajā (Ziemeļvalstu) pētniecības projektā Nordic Music Theory Network 

(www.normuth.org), JVLMA ZPC pārstāvis eksperta statusā projektā (pētniece Dr. art. Baiba 

Jaunslaviete) 

 Piedalīšanās starptautiska sadarbības projekta  Modernisation in the Music of Eastern Europe 

(1900–1940): The Perspective of Paratactic Comparativism organizēšanā (projekta īstenotājs Lietuvas 

Mūzikas un Teātra akadēmija). Projekts pirmā aktivitāte – starptautiska zinātniskā konferences Lietuvas 

Mūzikas un Teātra akadēmijā, 2014. gada 16.–18. oktobrī. (Dr. art. Jānis Kudiņš)  

 Sadarbība ar Daugavpils Universitāti: ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenču rīkošana un 

starptautiskā zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais sagatavošana 

– līdzdalība redkolēģijā, recenzēšana. Projekta dalībnieces  – Dr. art. Baiba Jaunslaviete (redaktore). 

Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.art. Ilma Grauzdiņa. 

 Sadarbība ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu: projekts Humanitāro zinātņu virtuālā 

enciklopēdija (sadaļa Latvijas mūziķu leksikons) – šķirkļu  rediģēšana un papildināšana, parametru 

izstrāde. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums. Projektā piedalās Dr. art. Baiba Jaunslaviete. 

 JVLMA ZPC pētnieku iesaiste Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas Stratēģisko pētījumu centra 

projektā, enciklopēdiska zinātnisko rakstu krājuma Latvieši un Latvija ietvaros (tekstu sagatavošana, 

recenzēšana); sagatavota publikācija (Dr.art. Ilma Grauzdiņa Koru dziedāšana un Dziesmu svētki 

Latvijā). 

http://www.normuth.org/
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 Īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētais projekta Latviešu tradicionālās mūzikas arhīva 

izveide un uzturēšana pirmais posms 2012. gada oktobris – 2013. gada marts): JVLMA tradicionālās 

mūzikas arhīva datubāzes satura un tehniskās koncepcijas izstrāde un arhīvu veidojošu materiālu 

apzināšana, pārņemšana un apkopošana (projekta veicēja Ieva Pāne). 
ZPC darbinieku piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (12): 

 Mārtiņš Boiko. Jēkabs Vītoliņš (1898-1977) un raudu vēsturiskā zuduma koncepts. Pirmā 

starpdisciplinārā zinātniskā konference Mūzikas pētījumi Latvijā. Rīga, JVLMA, 28.-29. marts. 

 Baiba Jaunslaviete.   Die Musik von Jāzeps Vītols aus der Sicht der Rigaer deutschen und 

russischen Musikkritik. Starptautiskā zinātniska konference Sociocultural Crossings and Borders: 

Musical Microhistories. Viļņa, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija, 2013. gada 6. septembris.   

 Baiba Jaunslaviete.  Jāzepa Vītola daiļrade latviešu un cittautu mūzikas kritiķu atsauksmēs: 

līdzīgais un atšķirīgais skatījuma rakursos. Starptautiska zinātniskā konference Jāzeps Vītols: personība, 

daiļrade, konteksti.  Rīga, JVLMA, 2013. gada 12. oktobris.  

 Baiba Jaunslaviete.  Latvijas mūzikas dzīve 1. pasaules kara laikā: dažas zīmīgākās tendences. 

Daugavpils Universitātes Mākslas zinātņu institūta 2. rudens konference. 

Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrs Ilgas,  Skruduliena, 2013. gada  25. oktobris.  

 Jānis Kudiņš. Adaptation of modernism experience in the official ban time: the cases of Jānis 

Ivanovs and Marģeris Zariņš in Latvia after World War II. Starptautiska zinātniskā konferencē 

Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories. Viļņa, Lietuvas Mūzikas un teātra 

akadēmija, 2013. gada 4.–7. septembris. 

 Jānis Kudiņš. Jāzepa Vītola mūzikas individuālā stila un estētisko uzstādījumu koordinātas Eiropas 

mūzikas vēsturē. Starptautiskā zinātniskā konference Jāzeps Vītols: personība, daiļrade, konteksti.  Rīga, 

JVLMA, 2013. gada 11. oktobris.  

 Lolita Fūrmane.  Jāzeps Vītols – iepazītais un neiepazītais. Izvērsts referāts starptautiskā zinātniskā 

konferencē Jāzeps Vītols. Personība, daiļrade, konteksti. Rīgā, JVLMA, 2013. gada 11. oktobris. 

 Lolita Fūrmane. Boccherini und Haydn als zwei Arttendenzen in dem frühen Streichquartett. 

Starptautiskā zinātniskā konferencē The String Quartet from 1750 to 1870: From the Private to the Public 

Sphere. Luka (Itālija), 2013. gada 29. novembris. 

 Ilma Grauzdiņa. Situācijas gleznas Jāzepa Vītola a cappella kormūzikā. Starptautiska zinātniskā 

konference Jāzeps Vītols: personība, daiļrade, konteksti.  Rīga, JVLMA, 2013. gada 11. oktobris.  

 Ilma Grauzdiņa.  Līdertāfela tradīcijas un „Dziesmu rota”. Zinātniskā konference Jānis Cimze – 

skolotājs un personība. Rīga, JVLMA. 2013. gada 24. oktobris. 

 Ilma Grauzdiņa.  Jāzeps Vītols par baznīcas mūziku: atziņas un kompozīcijas. LU Vēstures un 

Filozofijas fakultātes zinātniskā konference Jāzeps Vītols Latvijas ideju vēstures un mūzikas estētikas 

telpā. Rīga, Latvijas Universitāte, 2013. gada 30. oktobris.  

 Ilma Grauzdiņa.  Mūzikas teorijas latviskās terminoloģijas tapšanas sākumposms. Pirmā 

starpdisciplinārā zinātniskā konference Mūzikas pētījumi Latvijā. Rīga, JVLMA, 28.-29. marts.  

Ievērojami palielinājies doktora grāda ieguvēju skaits 

JVLMA Promocijas padomē aizstāvētie promocijas darbi: 

Dzintra Erliha: promocijas darbs Lūcijas Garūtas kamermūzika: biogrāfiskais konteksts, stils un 

interpretācija. Darba zinātniskā vadītāja docente, Pētniecības centra pētniece,  Dr.art., Baiba 

Jaunslaviete.  

Valdis Bernhofs: promocijas darbs Skaņaugstuma un ritma struktūrsistēma audiālās uzmanības 

attīstībai. Darba zinātniskā vadītāja profesore, Pētniecības centra pētniece Dr.art. Ilma Grauzdiņa. 

Diāna Zandberga: promocijas darbs Klavierfaktūras vēsturiski stilistiskā attīstība un tās izpausme 

latviešu mūzikā. Darba zinātniskā vadītāja profesore Dr.art. Jeļena Ļebedeva 

Citas aktivitātes 

ZPC pētnieku darbība eksperta kvalifikācijā: 

Dr. philol. Mārtiņš Boiko – Latvijas Zinātnes padomes eksperts 

Dr. art. Jānis Kudiņš – Latvijas Zinātnes padomes eksperts 

Dr.art. Ilma Grauzdiņa – Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas eksperte 
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Pārskata gadā JVLMA ZPC darbinieki turpināja aktīvi komunicēt ar sabiedrību, piedaloties Latvijas 

Radio programmās (Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 Klasika), sadarbojoties ar UNESCO Latvijas 

organizāciju (spēles materiāli par Jāzepu Vītolu programmā Mantojums izglītībai), Latvijas Televīziju, 

studiju PlatformFilm, kā arī publicējot materiālus Latvijas presē (žurnāls Mūzikas Saule, Latvijas 

Mūzikas informācijas centra gadagrāmata Music in Latvia  u.c.). Nolasīta virkne publisko lekciju, 

veidoti ievadteksti koncertiem (koncertu ievadvārdi) u.c. 

*** 

2013. gada decembrī noslēdzās LR Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā Latvijas zinātnes 

starptautiskā izvērtēšana, lai veiktu objektīvu Latvijas zinātnes situācijas analīzi Eiropas Savienības 

Kopīgās pētniecības telpas un sadarbības kontekstā Baltijas jūras un Ziemeļvalstu reģiona sadarbības 

interesēs, tāpat arī, lai realizētu reformas zinātnes laukā.  

Starptautisko ekspertu vērtējumā  JVLMA ZPC ierindojās labāko pētniecības institūciju skaitā 

humanitārajās zinātnēs. Izvērtējumā secināts, ka ZPC darba rezultātu kvalitāte ir augsta un pētniecība 

norit saskaņā ar centra noteiktajiem darbības mērķiem; vairākām publikācijām piemīt oriģināla teorētiskā 

perspektīva un starptautiska nozīmība, pateicoties salīdzinošam skatījumam plašākā vēsturiskā 

kontekstā; šīs pozitīvās īpašības piemīt arī darbiem, kuros pētījumi fokusēti uz Latvijas mūziku/muzikālo 

kontekstu. Secināts arī, ka „bez valsts finansējuma šim efektīvajam pētniecības centram ir sarežģīti 

nodrošināt ilgtspēju un realizēt savu potenciālu, kurš Latvijas mūzikas kultūras kopējā attīstībā 

uzskatāms par ļoti nozīmīgu”. 

 Eksperti rekomendē centru atbalstīt, lai garantētu tā turpmāku pastāvēšanu centrālās valsts 

muzikoloģijas pētniecības institūcijas statusā, turpinot tā pastāvēšanu JVLMA struktūrvienības statusā, 

kurš uzskatāms par optimālu institucionālo ietvaru Latvijas muzikoloģijā.  

 

Muzikoloģijas katedras sasniegumi (zinātniskās publikācijas skatīt 1.12.punktā) 

profesore, Dr. art. Anda Beitāne 

1. Dalība konferencēs, semināros, vieslekcijas 

 Beitāne, Anda. Who influences whom? Educated musicians and their influence on local multipart 

music practice in Eastern Latvia. The Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart 

Music. Institute for Musicology. Research Centre for the Humanities. The Hungarian Academy of 

Sciences. Budapest, Hungary. 12-16 September 2013.  

 Beitāne, Anda. Between two experiences: the ethnomusicologist and the collector inside and outside 

the archive. The 20
th

 meeting of the ICTM Stg on Historical Sources of Traditional Music. University 

of Aveiro, Portugal. 12-17 May 2014. 

 Kazahstānas Nacionālā mākslu universitāte (Astana, Kazahstāna) Lekcijas par tradicionālo mūziku, 

etnomuzikoloģiju un pētniecības metodoloģiju mūzikas zinātnē. 2013. gada 4. – 7. novembris. 

 Vīnes Mūzikas un tēlotājmākslas universitāte, Institut für Volksmusikforschung und 

Ethnomusikologie, 21. – 26. marts. Lekcijas par tradicionālās mūzikas pētniecības aktualitātēm un 

metodoloģiju Latvijā. 

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Vīnes Mūzikas un tēlotājmākslas universitātes mācībspēku (Wei-Ya Lin,  Johannes Kretz, Judit 

Varga) vieslekciju par tradicionālās mūzikas pētniecību, akustiku un inovatīvām metodēm 

solfedžo organizēšana JVLMA 2014. gada 28.–29. maijā.  

 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.  
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 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 

locekle. 

 JVLMA Doktorantūras padomes priekšsēdētāja. 

 JVLMA Promocijas padomes locekle. 

 JVLMA Zinātniskās padomes priekšsēdētāja. 
 

asociētā profesore, Dr. art. Inese Bite 

Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība) 

Izstrādāti mācību materiāli (mācību uzdevumi, skaņdarbi un skaņdarbu fragmenti analīzei ar 

jautājumiem un komentāriem, praktiskās spēles vingrinājumu piemēri – vairāki desmiti metodiskā 

darba vienību) profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmu mācību priekšmeta Harmonija 

īstenošanai 2. mācību gadā. 

 

profesors, Dr. philol. Mārtiņš Boiko  

1. Dalība konferencēs, semināros, vieslekcijas 

 Boiko, Mārtiņš. Jēkabs Vītoliņš (1898-1977) un raudu vēsturiskā zuduma koncepts. JVLMA 

konference Mūzikas pētījumi Latvijā, 2014. gada 28.-29. marts. 

    2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Studiju kursa Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika pārstrāde. Jauna izvēles kursa Melanēzijas 

mūzika un kultūra izstrāde. 

 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. 

 

profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Fūrmane, Lolita. Referāts: Jāzeps Vītols – iepazītais un neiepazītais. Konference Jāzeps Vītols. 

Personība, daiļrade, konteksti; Rīga (Latvija), 11.–12. okt. 2013, JVLMA. 

 Fūrmane, Lolita. Referāts: Boccherini and Haydn as Two creative Trends in the early String 

Quartet. Konference The String Quartet from 1750 to 1870: From the Private to the Public 

Sphere; Lucca (Italy), Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Lucca & Centre de musique 

romantique française, Venice. 29. nov.–1. dec. 2013.  

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Konferences Jāzeps Vītols. Personība, daiļrade, konteksti  darba grupas locekle; darbs 
konferences organizācijas jomā. 

 Starptautiskas konferences organizēšana sadarbībā ar Leipcigas, Ķelnes un Potsdamas 
Muzikoloģijas institūtiem Rīgā, 3.–4. okt. 2014.    Konferences tēma: Musikstadt Riga im 
europäischen Kontext. Deutsch-lettische Wechselbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert.  

 JVLMA Zinātniskās padomes locekle. 

 JVLMA Doktorantūras padomes locekle. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas locekle. 

 

profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 

     1. Recenzijas un atsauksmes 

 Recenzente grāmatai: Laima Mūrniece. Arvīda Klišāna fenomens. Atskaņotājmākslinieka un 

pedagoga dzīvesstāsts. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2013.  

 Atsauksme par Mirdzas Paipares sast. rakstu krājumu par mūzikas terapijas un mūzikas 

psiholoģijas jautājumiem. 06.12.2013. 
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 Konsultācijas LU doktorantei Gintai Pētersonei par promocijas darbu ritmikas specializācijā. 

2014.g. februāris-marts. 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Grauzdiņa, Ilma. 11.10.2013. Referāts Situācijas gleznas Jāzepa Vītola a cappella kormūzikā 

Jāzepa Vītola 150. gadskārtas atcerei veltītā zinātniskā konferencē JVLMA.  

 Grauzdiņa, Ilma. 30.10.2013. Referāts Jāzeps Vītols par baznīcas mūziku: atziņas un 

kompozīcijas zinātniskajā konferencē Jāzeps Vītols Latvijas ideju vēstures un mūzikas estētikas 

telpā LU Vēstures un filozofijas fakultātē. 

 Graudiņa, Ilma. 24.10.2013. Referāts Līdertāfela tradīcijas un Dziesmu rota. JVLMA Mūzikas 

skolotāju katedras organizētā konferencē Jānis Cimze – skolotājs un personība.  

 Grauzdiņa, Ilma. 28.03.2014. Referāts Mūzikas teorijas latviskās terminoloģijas tapšanas 

sākumposms JVLMA Muzikoloģijas katedras starpdisciplinārajā konferencē Mūzikas pētījumi 

Latvijā. 

 Grauzdiņa, Ilma. 08.05.2014. Referāts Mūzikas klausīšanās kā komunikācija ar skaņdarbu 

9.starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 

Daugavpilī. 

3. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Līdzdarbība ESF projektā Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība: programmas Mūzikas 

skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana . Lekcijas 

vispārizglītojošo skolu mūzikas skolotājiem 21.09.2013., 27.09.2013. un 07.11.2013. Līdzdalība 

projekta lektoru seminārā 12.-13.08.2013. un 17.09.2013.  

 29.11.2013.. Latvijas mūzikas vidusskolu Mūzikas teorijas nodaļu audzēkņu Valsts konkurss 

JVLMA. Materiālu sagatavošana rakstiskam radošam konkursam, darbs žūrijā, metodiska 

materiāla sagatavošana pedagogu semināram. 

 06.02.2013. Lekcija Kā rosināt bērnu iztēli, ieklausoties Jāņa Cimzes Dziesmu rotas apdarēs  

mūzikas un mākslas skolu pedagogiem. 

 1.-2.05.2014. LVIIMSA rīkotā III Starptautiskā mūzikas olimpiāde vispārizglītojošo skolu 

audzēkņiem. Līdzdalība materiālu sagatavošanā un konkursa žūrijā.  

 2.–11.06.2014. Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja programmas Mūzikas 

teorija abiturientiem Ventspils, Liepājas un E.Dārziņa mūzikas vidusskolā.  

 Promocijas darbu recenzijas pēc Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas pasūtījuma - 

13.06.2013; 13.03.2014; 24.04.2014 

 JVLMA Doktorantūras padomes locekle. 

 JVLMA Senāta priekšsēdētāja. 

 JVLMA Akadēmiskās padomes locekle. 

 JVLMA Finanšu koleģiālās komisijas priekšsēdētāja. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas locekle. 

4. Mākslinieciski radošā darbība 

 07.06.2013. Jutai Daugulei – 100 Koncerta vadība JVLMA Lielajā zālē. 

 12.06.2013. Ērģeles-Bahs-laikmets. Koncerta vadība JVLMA Ērģeļzālē. 

 13.06.2013. Pēterim Sīpolniekam – 100. Koncerta vadība Krustpils baznīcā 

 10.07.2013. un 23.09.2013. Sagatavoti un ierunāti teksti TV raidījumiem par Dziesmu svētkiem 

un Jāzepu Vītolu. 

 04.10.2013. Ievadvārdi Jāzepa Vītola kora mūzikas koncertam J.Vītola konferences ietvaros 

Dzied Akadēmiskais koris Latvija Māra Sirmā vad. LU Lielajā aulā. 

 14.10.2013. Valmieras sākumskolā un Valmieras ģimnāzijā; 23.10.2013. Ādažu brīvajā 

valdorfskolā koncertlekcija Piecpadsmit svecītes Jāzepa Vītola jubilejas tortē UNESCO nedēļas 

ietvaros (sagatavota prezentācija, novadīta koncertlekcija sadarbībā ar stud. Lauru Teivāni, Emīlu 

Kivlenieku un koncertmeistari Ingunu Puriņu). 

 11.12.2013. Ievadvārdi cikla Ērģeles-Bahs-laikmets koncertam. JVLMA Ērģeļzālē. 

 16.12.2013. Radioraidījums Eņģeļi mūzikā. 
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 20.12.2013. Sagatavots un ierunāts teksts TV par Klusa nakts, svēta nakts. 

 21.02.2014. MPP – Vispārējo klavieru katedras pedagogu koncerts. 

 28.02.2014. Muzikāla pēcpusdiena Valsis – balles karalis Vēstures un kuģniecības muzejā. 

 17.03.2014. Līdzdalība radioraidījumos par Jutu Dauguli, par Robertu Liedi. 

 21.03.2014. PMP Roberta Liedes vokālā lirika JVLMA Ērģeļzālē. 

 22.03.2014. Andri Vītoliņu un Ati Stepiņu pieminot. LĒĢ sanāksmē JVLMA Ērģeļzālē.  

 23.04.2014. PMP – Anša Saukas dziedāšanas klases studentu koncerts JVLMA Ērģeļzālē.  

 25.04.2014. JVLMA jaunbūvēto mācību ērģeļu atklāšanas ceremonijas un koncerta vadība.  

 26.04.2014. Koncerta Ērģeles-Bahs-laikmets vadība. 

 28.–30.04.2014. Akordeonistu dienu trīs koncertu vadība (Mazajā Ģildē, Sv.Pētera baznīcā un 

Lielajā Ģildē). 

 06.05.2014. Kokļu ansambļu koncerta vadība Rīgā, Mazajā Ģildē. 

 

docente, Dr. art. Baiba Jaunslaviete   

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Jaunslaviete, Baiba. Starpt. zinātniskā konference Sociocultural Crossings and Borders: Musical 

Microhistories Viļņā, Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā 2013. gada 6. septembrī (referāts Die 

Musik von Jāzeps Vītols aus der Sicht der Rigaer deutschen und russischen Musikkritik ). 

 Jaunslaviete, Baiba. Starpt. zinātniskā konference Jāzeps Vītols: personība, daiļrade, konteksti 

Rīgā, JVLMA 2013. gada 12. oktobrī (referāts Jāzepa Vītola daiļrade latviešu un cittautu 

mūzikas kritiķu atsauksmēs: līdzīgais un atšķirīgais skatījuma rakursos). 

 Jaunslaviete, Baiba. DU Mākslas zinātņu institūta rīkotā 2. rudens konference  

DU Studiju un pētniecības centrā Ilgas 2013. gada 25. oktobrī (referāts Latvijas mūzikas dzīve 

1. pasaules kara laikā: dažas zīmīgākās tendences). 

 Jaunslaviete, Baiba. DU 9. starptautiskā zinātniskā konference 2014. gada 8. maijā Mūzikas 

zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais (referāts Komponista identitāte un žanra stils: to 

mijiedarbe Maijas Einfeldes mūzikā). 

          2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 

vadītāja, galvenā redaktore. 

 Krājuma Mūzikas akadēmijas raksti, 10 sastādīšana, raksta recenzēšana. 

 Līdzdalība krājuma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, VI (Daugavpils: DU 

apgāds Saule, 2014) redkolēģijā, raksta recenzēšana. 

 Atjaunoti kursu apraksti studiju kursos Mūzikas forma (balakauri, muzikologi) un Redaktora 

prakse (bakalauri, muzikologi). 

 Izstrādāts izdales materiālu komplekts studiju kursā 20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika 

(vokālā mūzika, 5. semestris). 

 

lektore, Dr. art. Jūlija Jonāne 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Jonāne, Jūlija. 2013. gada 10.-12. oktobrī. Starptautiskā zinātniskā konference Jāzeps Vītols – 

personība, daiļrade, konteksti. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Referāts: Jāzepa 

Vītola reliģiskās mūzikas (re)vīzija.  

 Jonāne, Jūlija. 2013. gada 14.-17. decembrī. Starptautiskā starpdisciplinārā konference Ars 

Sacra. Emanuel University of Oradea (Rumānija). Referāts: View on Sacred Minimalism and 

Music of Pēteris Vasks as Incarnation Of Theological Ideas/ Skats uz sakrālo minimālismu un 

Pētera Vaska daiļradi teoloģisko ideju atspoguļojumā.  

 Jonāne, Jūlija. 2014. gada 20.-22. martā. N. Rimska-Korsakova 170. dzimšanas dienas atcerei 

veltītā Starptautiskā konference Window to the World. Sanktpēterburga (Krievija). Referāts: 

Преемственность традиций ориентализма Н. Римского-Корсакова в творчестве его 
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учеников – латышских классиков/ Orientālisma tradīciju pārmantojums Nikolaja Rimska-

Korsakova latviešu studentu daiļradē. 

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Izstrādāts studiju kurss, sagatavoti lekciju konspekti un materiāli studiju kursam Mūzikas vēsture 

un teorija 5. un 6. semestrim programmā Skaņu režija. 

 Izstrādāts studiju kurss Jaunais garīgums laikmetīgajā mūzikā 6./8. semestrim. Sagatavoti lekciju 

konspekti.  

 Vieslekcijas sagatavošana un vadīšana Emanuela universitātē Oradjā (Rumānijā) Latvian 

Contemporary Sacred Music – denominational situation, history, theory and composers / Sakrālā 

mūzika mūsdienu Latvijā – konfesionālā situācija, vēsture, teorija un komponisti. 

 Vieslekcijas sagatavošana un vadīšana Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā Viļņā: 1) Some 

significant features of the development of Latvian sacred music during it's formation and 

forbidden years; 2) Contemporary Sacred Minimalism and music by A. Part, J. Tavener and 

P. Vasks. 

 

asociētais profesors, Dr. art. Jānis Kudiņš 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Referāts Adaptation of modernism experience in the official ban time: the cases of Jānis Ivanovs 

and Marģeris Zariņš in Latvia after World War II. Starptautiska zinātniskā konference 

Sociocultural crossings and borders: musical microhistories . Viļņa, Lietvas Mūzikas un Teātra 

akadēmija, 2013. gada 4. – 7. septembris. 

 Referāts Jāzepa Vītola mūzikas stila un estētisko uzstādījumu koordinātas Eiropas mūzikas 

vēsturē. Starptautiska zinātniskā konference Jāzeps Vītols – personība, daiļrade, konteksti 2013. 

gada 10.–12. oktobrī Rīgā, JVLMA (atbilstoši Zinātniskās pētniecības centra izvirzītiem 

uzdevumiem, 0,25 pētnieka darba slodzes apjomā). 

 Referāts Jānis Ivanovs' unfinished last symphony: some issues of individual style and authorship . 

Starptautiska zinātniskā konference Musical work and its creators. Bidgoščas Mūzikas akadēmija 

(Polija), 2013. gada 25. – 26. novembris. 

 Konferences lekcija (Key-note lecture) Mythical past in the first Latvian opera Baņuta (Alfrēds 

Kalniņš, 1919). Some interesting aspects on Latvian and Lithuanian imaginary common past in 

the beginning of 20th century. Starptautiska zinātniskā konference Art in history, history in art. 

Lietuvas Mūzikas un  Teātra akadēmija (Viļņa), 2014. gada 10. – 11. aprīlis (atbilstoši 

Zinātniskās pētniecības centra izvirzītiem uzdevumiem, 0,25 pētnieka darba slodzes apjomā).  

 Referāts The national music history in the global context and vice versa. Some still topical local 

problems in the Latvian music history writing. Starptautiska zinātniskā konference Confronting 

the National in the Musical Past Sibēliusa Mūzikas akadēmijā Helsinkos (Somija), 2014. gada 

21. – 23. maijs. 

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība) 

 Promocijas darba recenzēšana. Diānas Zandbergas promocijas darbs – disertācija Klavierfaktūras 

vēsturiski stilistiskā attīstība un tās izpausme latviešu mūzikā . JVLMA Promocijas padomes 

atklātā sēdē 2014. gada 24. aprīlī. 

 Vieslekcijas Viļņas Mūzikas un Teātra akadēmijā (Lietuva) 2014.  gada 8. maijā: 1) Jānis 

Ivanovs' Symphonic Music as a Vivid Example of Stylistic Moderate Modernism in Latvia after 

World War II un 2) Pēteris Vasks as Neo-Romantic. Erasmus mobilitātes programmas ietvaros. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences Sociocultural crossings and borders: musical 

microhistories organizācijas komitejas loceklis. Viļņa (Lietuva), Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmija, 2013. gada 4. – 7. septembris. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences Jāzeps Vītols – personība, daiļrade, konteksti 

organizācijas komitejas loceklis. Rīga, JVLMA, , 2013. gada 10. – 12. oktobris. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 

Daugavpils Universitāte, 2014. gada 8. maijā organizācijas komitejas un redakcijas kolēģijas 

loceklis. 
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 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 

loceklis. 

 Zinātniskās periodikas izdevuma Ars et Praxis (Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija) 

redakcijas kolēģijas loceklis. 

 JVLMA Zinātniskās padomes un Doktorantūras padomes loceklis. 

 JVLMA Promocijas padomes loceklis. 

 Latvijas Zinātnes padomes eksperts Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija.  

 1. Starpdisciplināras konferences Mūzikas pētījumi Latvijā organizēšana un vadīšana JVLMA 

2014. gada 28. – 29. martā. 

 Kvalifikācijas celšanas semināru organizēšana un vadīšana mūzikas vidusskolu mūzikas 

teorētisko priekšmetu pedagogu 2013. gada oktobrī un 2014. gada martā-aprīlī, sadarbībā ar 

Latvijas Nacionālo Kultūras Centru. 

 Piedalīšanās valsts konkursa mūzikas vidusskolu izglītības programmas Mūzikas vēsture un 

teorijas audzēkņiem organizēšanā (sadarbībā ar Latvijas Nacionālās kultūras centru, JVLMA 

prof. Ilmu Grauzdiņu un prof. Selgu Menci) 2013. gada 29. novembrī JVLMA.  

 Satura vadlīniju izstrādes ekspertu darba grupas metodiskā vadība mācību priekšmetā Mūzikas 

literatūra mūzikas vidusskolu vidējās profesionālās mūzikas izglītības programmām, sadarbībā ar 

Latvijas Nacionālās kultūras centru, 2014. gada marts – jūnijs. 

 Valsts eksāmenu kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja pienākumu pildīšana Jāzepa Mediņa 

Rīgas mūzikas vidusskolā, izglītības programma Mūzikas vēsture un teorija, 2014. gada 2., 11. 

jūnijs. 

 

lektore, Mg. art. Baiba Kurpniece 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Kurpniece, Baiba. Totalitārisms un mūzika 20. gadsimta kontekstā. Konference Māksla un mūzika 

kultūras diskursā, 2013. gada  19.-21. septembris, Rēzeknes Augstskola.  

      2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība) 

 Simultānlekcijas (kopā ar Ramonu Umbliju un Andri Vecumnieku) mākslas un mūzikas vēsture 

integrētajā kursā Rīgas Stradiņa universitātē neformālās izglītības programmā Inteliģences 

akadēmija. 

 Piedalīšanās  valsts  kamerorķestra „Sinfonietta Rīga“ 2013./2014. gada sezonas 

koncertprogrammu praktiskajā realizācijā. 

 Piedalīšanās  Rudens kamermūzikas festivāls 2013 koncertprogrammu praktiskajā realizācijā. 

 Piedalīšanās Ensemble Modern (Frankfurte) un Vidus-Austrum-Eiropas reģiona Gētes institūtu 

kopīgi attīstītā starptautiskā projekta „Woher? – Wohin?  Mythen – Nation – Identitäten“ 

praktiskajā realizācijā (koncerti Rīgā, LNO Jaunajā zālē 2013.. gada 4. un 5. oktobrī).  

 Piedalīšanās starptautiskā orķestru sadrabības projekta „New Music: New Audiences“ praktiskajā 

realizācijā ( Sinfonietta Rīga  koncerti  2013. gada 18. oktobrī  Dizaina fabrikā un 2014. gada 23. 

maijā Spilves lidostā). 

      3. Mākslinieciskā darbība 

 Rudens kamermūzikas festivāla 2013 mākslinieciskā satura koncepcijas izstrāde. 

 Piedalīšanās valsts  kamerorķestra „Sinfonietta Rīga“ 2013./2014. gada  sezonas 

koncertprogrammu mākslinieciskā satura koncepcijas izstrādē. 

 Liepājas koncertzāles Lielais Dzintars prezentācijas materiālu saturiskās koncepcijas izstrāde.  

 Māksliniecisko procesu recenzējošs izvērtējums LR  3 raidījumos Post factum, Orfeja auss un 

Bolero. 

 
profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Ļebedeva, Jeļena. 11.10.2013. Referāts Situācijas gleznas Jāzepa Vītola a cappella kormūzikā 

Jāzepa Vītola 150. gadskārtas atcerei veltītā zinātniskā konferencē JVLMA.  
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2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība) 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 

locekle. 

 JVLMA Doktorantūras padomes locekle. 

 JVLMA Zinātniskās padomes locekle. 

 

lektore, Mg. art. Ieva Pāne 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Pāne, Ieva.  “The influence of creative persons on the natural course of traditional multipart singing 

in Bārta village, Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music. Ungārija, 

Budapešta, 2013. gada 11. – 18.septembrī. 

 

 Pāne, Ieva. “The use of consolidation of knowledge and experience of individual collectors in the 

study of Traditional Music of South-West Kurzeme”, 20th Meeting of the ICTM Study Group on 

Historical Sources of Traditional Music. Portugāle, Aveiro, 2014.gada 12. - 16. maijā 

     2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Darbs pie grāmatas par Bārtas etnogrāfisko ansambli (turpinājums): 

- grāmatas koncepcijas un struktūras precizēšana; 

- grāmatā iekļaujamo nošu transkripciju loka precizēšana; 

- izveidota visu Dienvidkurzemē dokumentēto garo saucienu melodiju variantu tipoloģija; 

- turpinās darbs pie Bārtas apkaimes tradicionālās mūzikas repertuāra kodola atlases un apstrādes.  

 Lauka pētījumi Dienvidkurzemē (2013.g. oktobrī un 2014.gada februārī un aprīlī). 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, konference Jāzeps Vītols: personība, daiļrade, konteksti. 

JVLMA, 2013. gada 10. – 12. oktobrī. Darbs konferences darba grupā. 

 

profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis  

1. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība) 

 Uzrakstītas piecas fūgas kā piemēri polifonijas spec. kursam.  

 JVLMA DVD fondu paplašināšanai organizēts DVD ieraksts no 21. marta koncerta Lielajā Ģildē 

Latviešu simfoniskās mūzikas jaunumi.  

 JVLMA Zinātniskās padomes loceklis. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 

loceklis. 

2. Mākslinieciskā darbība 

 2014. gadā radītas sešas partitūras: 

 Mūzika jauniešu orķestrim SKOLA IR UVERTĪRA” 

 Valsts kora pasūtinājums par A.Sen-Seņkova tekstu.  

 Koncertino klavesīnam un saksofonu kvartetam ZIEMEĻVIDZEMES KRASTĀ.  

 Mūzika pasakai GARĀ PUPA.  

 LEĢENDA kokļu ansamblim.  

 GAIDAS soprānam, kokļu kvartetam un kamerorķestrim.  

 

lektore, Mg. art. Ieva Rozenbaha  

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Rozenbaha, Ieva. Requiem in Latvian Music: beneath Tradition and Novelty . Starptautiska 

zinātniskā konference ENIM 2013 - III National Conference of Music Research 2013.g.1.-

3.novembrī Lisabonā, Portugāle. 

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Piedalīšanās Mūzikas vidusskolu izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija audzēkņu 

valsts konkursa kategorijas Radošais uzdevums vērtēšanas komisijā 2013.g. 29.novembrī.  
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 Kopsavilkumu tulkošana konferencei Jāzeps Vītols – personība, daiļrade, konteksti 2013.gada 

oktobrī. 

 Anotācijas sagatavošana JVLMA simfoniskā orķestra sezonas noslēguma koncertam 2014.gada 

17.aprīlī - „G. Doniceti Messa di Requiem”. 

 Jauna studija kursa Polifonija mūzikā, mākslā un kultūras kontekstos sagatavošana un vadīšana. 

 Studiju kursu Solfedžo studiju programmai Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, Vokālā 

mūzika, Pūšaminstrumentu/Sitaminstrumentu spēle, studiju kursa Muzikālās dzirdes attīstības 

praktikums studiju programmai Skaņu režija satura aktualizēšana un mācību materiālu izstrāde. 
 

lektore, Mg. art. Zane Šmite 

1. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 06./07.09. Sēlijas novada tradicionālo dziesmu dziedāšanas darbnīca Valsts Izglītības satura 

centrs rīkotajā Folkloras skolotāju vasaras skolā Viesītē. 

 13.-15.09. Jauniešu etnodienas Alsungā. Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīca. Koncerts 

Alsungā, Suitu kultūras centrā 15.09. 

 10.10. Latviešu tradicionālās dziedāšanas meistarklase Vašingtonas universitātē Sietlā (ASV)  

 18.01. Lektore un praktisko nodarbību vadītāja Valsts Izglītības satura centra Folkloras skolotāju 

profesionālās pilnveides kursos. 

 23.01. Lektore un praktisko nodarbību vadītāja Nacionālā Kultūras centra organizētajos Folkloras 

skolas kursos.  

 01.02. Tradicionālās dziedāšanas darbnīcas vadītāja Starptautiskajā folkloras festivālā 

Daugavpilī. 

 01.02 Daugavpilī, 23.02. Blīdenē, 07.03 Rīgā, 08.03. Madonā, 22.03 Ludzā, 23.03. Rēzeknē, 

30.03 Siguldā, 06.04. Dobelē, 13.04. Līvānos 05.05.darbs Festivāla Baltika 2015 žūrijā. 

 Februāris/marts Projekts Spodrē manu dvēselīti JVLMA.  

 15.02. un 15.03. un 12.04. Lektore un praktisko nodarbību vadītāja  Valsts Izglītības satura centra 

Folkloras skolotāju profesionālās pilnveides kursos. 

 22.04. Lektore un praktisko nodarbību vadītāja Nacionālā Kultūras centra organizētajos Folkloras 

skolas kursos. 

 24.04. Lekcija Latvian traditional singing styles Zagrebā (Horvātija) 3. Starptautiskajā koru, 

balss izpētes un dziedāšanas simpozijā.  

 26.04. Praktiskā nodarbība 3. Starptautiskajā koru, balss izpētes un dziedāšanas simpozijā.  

 14 un 15.06. Darbs žūrijā Latvijas Nacionālais kultūras centra rīkotajās Novadu dienās Latvijas 

Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. 

 03.-15.09.13.  Jauniešu etnodienu organizēšana Alsungā.  

 09.03 – 10.03. 2014. Grupas Groupa (Zviedrija) koncerta Siguldas Baltajā flīģelī un meistarklašu 

JVLMA organizēšana.  

2. Mākslinieciskā darbība 

 09.03 – 10.03. 2014. Grupas Groupa (Zviedrija) koncerta Siguldas Baltajā flīģelī un meistarklašu 

JVLMA organizēšana.  

  07.09. soliste Ē.Ešenvalda un O. Žitluhinas koncertuzvedumos Saules taka Rīgā, Doma dārzā, 

Mūsdienu kultūras forumā Balta nakts. 

 07.10 – 05.11. – koncerttūre ASV un Kanādas latviešu centros ar trio Šmite Kārkle Cinkuss. 

Koncerti Portlandē (08.10),Sietlā (11.10), Sanfrancisko (12.10), Losandželosā (13.10), Denverā 

(16.10), Mineapolē (18.10), Čikāgā (19.10), Milvoki (20.10), Klīvlandē (25.10), Toronto (26.10), 

Bostonā (27.10), Ņujorkā (30.10), Vašingtonā (01.11.), Filadelfijā (02.11) un St.Peterburgā 

(03.11.). 

 16.-17.11 – soliste U.Brikmņa un A,Daņiļēviča dejas izrādē No zobena saule lēca Ķīpsalā, Rīgā. 

 21.12 –Ziemassvētku koncerts kopā ar grupu Iļģi Iļģuciema kultūras namā. 

 20.02. - koncerts ar ar trio Šmite Kārkle Cinkuss Latvijas Pārstāvniecībā Briselē Rīga 2014 

organizētajā izstādes atklāšanā. 
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 10.04. - kopā ar ģitāristi Ilzi Grunti dalība postfolkloras festivālā Gaviles RTU. 

 25.04. - koncerts Zagrebas (Horvātija)  Konservatorijā 3. Starptautiskā koru, balss izpētes un 

dziedāšanas simpozija ietvaros. 

 2.06. koncerts ar trio Šmite Kārkle Cinkuss klubā Happy days&Nights . 

 13.06.  dziedātāja starpdisciplinārā performancē Z.I.M.E. festivālā "LAIKS DEJOT." 
 

lektore, Mg. art. Ieva Tihovska 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Tihovska, Ieva. Emiļa Melngaiļa “īsts čigānu meldiņš” – stilistiskā konteksta rekonstruēšanas 

mēģinājums. JVLMA konference Mūzikas pētījumi Latvijā ar referātu, 2014. gada 28. marts. 

       2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība) 

 Dalība NORDTRAD tīkla konferencē un sapulcē Raulannē 2014. gada 29.  aprīlī – 4. maijā. 

 2014. gada 24. maijā – dalība Latvijas Mākslas akadēmijas Pagalma svētkos – sadarbībā ar LMA 

maģistrantūras studenti Viktoriju Ekstu īstenota darbnīca Skaņas skapītis. 

 CD recenzijas žurnāla Mūzikas Saule 2014. gada pavasara laidienam. 

 Darbība starpdisciplināro mākslu studijā Idea gnosis. 

 

Muzikoloģiju studējošo iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos 

 Izvērtējamajā akadēmiskajā studiju gadā profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas 

vēsture un teorija 4. semestra studentes Anete Ašmane,  Annija Bičule, Sanita Bovtona, Lauma 

Malnace un Jana Kuzmenkova lektora prakses ietvaros aktīvi iesaistījās akadēmijas rīkoto koncertu 

vadīšanā. 

Apakšprogrammas Etnomuzikoloģija 1. – 7. semestra studenti aktīvi iesaistījās lauka 

pētījumu veikšanā pieredzējušo Muzikoloģijas katedras Etnomuzikoloģijas klases docētāju vadībā, 

tādējādi sniedzot pienesumu tradicionālās mūzikas kultūras dažādu tēmu izpētē Latvijā.  

Bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija 3. – 4. semestra studentes Annija 

Bičule un Sanita Bovtona aktīvi piedalījās starptautiskās konferences Jāzeps Vītols: personība, 

daiļrade, konteksti un 1. Starpdisciplinārās konferences Mūzikas pētījumi Latvijā organizācijā un 

norisē. 

 Akadēmiskās maģistra studiju programmas Mūzika 2. semestra maģistrantes Jeļena 

Garkavčenko, Līva Suitiņa, Kristiāna Vaickovska ar referātiem par izstrādājamo maģistra pētījumu 

tēmām piedalījās Latvijas mākslas augstskolu maģistrantu zinātniskajā konferencē 2014. gada 14. 

martā. 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas Mūzika 2. semestra maģistrantes Jeļena 

Garkavčenko un Kristiāna Vaickovska un 4. semestra maģistrantes Inese Mičule un Inga Mudule ar 

referātiem par izstrādājamo maģistra pētījumu tēmām piedalījās 1. Starpdisciplinārajā konferencē 

Mūzikas pētījumi Latvijā, JVLMA, 2014. gada 28.–29. martā. 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas Mūzika 3. – 4. semestra maģistrantes Auriga 

Jermaka, Inese Mičule un Inga Mudule zinātniskā darba prakses ietvaros aktīvi iesaistījās izpētes 

darba veikšanā, sadarbojoties ar Zinātniskās pētniecības centru savu maģistra pētījumu izstrādē.  

 Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija 8. semestra studente 

izstrādāja un ar augstu vērtējumu aizstāvēja bakalaura darbu (pētījums): 

Līva Grīnberga: Instrumentālais concerts Romualda Kalsona mūzikā (darba izstrādes zinātniskais 

vadītājs asociētais profesors, Dr. art. Jānis Kudiņš) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija apakšprogrammas 

Etnomuzikoloģija 8. semestra studentes izstrādāja un ar augstu vērtējumu aizstāvēja šādus bakalaura 

darbus (pētījumus): 

Agate Rapa: Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kustības aizsākumi un konteksti  (darba izstrādes 

zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Anda Beitāne) 

Lauma Bērza: Vokālā mūzika ganos. Funkcionālie konteksti un tipoloģija (darba izstrādes 

zinātniskais vadītājs profesors, Dr. art. Mārtiņš Boiko) 
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Ieva Svētiņa: 21. gadsimta ceļojošie ielu muzikanti: motivācija un priekšnesums  (darba izstrādes 

zinātniskā vadītāja lektore, Mg. art. Ieva Tihovska) 

Ilze Ceļmillere: Tradicionālā mūzika mūsdienu kāzās: Valmieras tradīciju kopas Griezes darbība  

(darba izstrādes zinātniskā vadītāja lektore, Mg. art. Ieva Tihovska) 

Marta Vaivode: Jurjānu Andreja latviešu tradicionālās mūzikas vākums 1891.gada ceļojumā pa 

Vidzemi un Kurzemi (darba izstrādes zinātniskā vadītāja lektore, Mg. art. Ieva Pāne) 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas Mūzika 4. semestra maģistrantes izstrādāja, ar 

labu un augstu vērtējumu aizstāvēja šādus maģistra darbus (pētījumus):  

Liene Brence: Tradicionālā vijoļspēle Vidzemē un Latgalē: repertuārs un individuālie stili  (darba 

izstrādes zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Anda Beitāne) 

Auriga Jermaka: Harmonijas mācības tradīcijas Latvijā un kursa pilnveides iespējas mūzikas 

vidusskolā (darba izstrādes zinātniskais vadītājs asociētais profesors, Dr. art. Jānis Kudiņš, konsultante 

profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa) 

  Akadēmiskās maģistra studiju programmas maģistrantes Auriga Jermaka un  Liene Brence absolvēja 

studiju programmu ar izcilību. 

 

Izstrādātie promocijas darbi, pabeidzot doktora studiju programmu Muzikoloģija:  

 Zane Saulīte Mūzika Latvijas spēlfilmu vēsturē 

    Ieva Pāne Tradicionālā mūzika Dienvidkurzemē 

    Ilona Būdeniece Librožanrs latviešu komponistu instrumentālajā mūzikā 

JVLMA Promocijas padomē 2013.gada 15.aprīlī Gundega Šmite aizstāvēja promocijas darbu Mūzikas 

un teksta mijiedarbes jaunās koncepcijas latviešu kormūzikā (21.gs. 1.dekāde), par kuru viņai tika 

piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds muzikoloģijas apakšnozarē. 
 

Pārējo studiju programmu studējošo iesaistīšana pētniecības projektos 

Studiju procesa organizācijas specifika galvenokārt balstās uz studentu un maģistrantu patstāvīga 

radošā un pedagoģiskā darba izkopšanas metodēm, līdztekus iezīmējot pētnieciskā darba apguvi. 

Studējošo pētniecisko aktivitāšu sekmēšanai JVLMA docētāji ir rosinājuši studentus un 

maģistrantus piedalīties konferencēs, palīdzējuši sagatavot kursa darbus, aprakstus un referātus.  

Izvēlētā bakalauru un maģistru diplomreferātu tematika saistīta ar aktuālu problemātiku -  

atskaņotājmākslas attīstības izpēti, skaņdarbu interpretācijas pieeju izpēti, instrumentu vēsturisko 

attīstību, personību radošās darbības izpēti, u.c. Diplomreferāti tika izstrādāti un aizstāvēti labā un 

teicamā līmenī. 

 

2013./2014.akadēmiskā gada 

 bakalaura diplomreferātu saraksts  

 

Profesionālā bakalaura studiju programma Diriģēšana, apakšprogramma Kora diriģēšana 
  

Studenta vārds, uzvārds 

 

Diplomreferāta nosaukums Darba vadītājs Recenzents 

Kristiāna Krieva 

Mikrointervālika latviešu 

kormūzikā - estētiskās 

pamatnostādnes un to spilgtākās 

izpausmes. 

Docente, Dr.art.  

Baiba Jaunslaviete, 

emerit.profesors  

Jānis Zirnis 

emerit.profesors  

Jānis 

Lindenbergs 
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2013./2014.akadēmiskā gada 

 maģistra diplomreferātu saraksts  
 
 

Profesionālās maģistra studiju programma Mūzika, apakšprogramma Mūzika un izglītība, 

specializācija Mūzikas mācība 

 N. 

p.k. 

 

Maģistranta vārds, 

uzvārds 

 

Diplomreferāta nosaukums Darba vadītājs Recenzents 

1. Jānis Andžāns 
Mācību spēle mūzikas mācību 

satura apguves veicināšanai. 

lektore 

Ilze Vilde 

lektore 

Liene Batņa 

2. Vera Lavrentjeva 
Arvīda Platpera pedagoģiski 

mākslinieciskā darbība. 

asoc.profesore 

Dace Medne 

lektore 

Irēna Nelsone 

3. Ieva Mezīte 

Aleksandras Streļņikovas 

elpošanas vingrošanas kompleksa 

komponentu izmantošana skolēnu 

korī. 

asoc.profesore 

Dace Medne 

lektore 

Liene Batņa 

4. Artūrs Saveļjevs 

Ģitārspēle – pedagoģisks 

līdzeklis izziņas intereses 

veicināšanai mūzikas mācību 

procesā sākumskolā. 

lektore 

Ilze Vilde 

lektore 

Irēna Nelsone 

Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika, Horeogrāfija 

N. 

p.k. 

 

Maģistranta vārds, 

uzvārds 

 

Diplomreferāta nosaukums Darba vadītājs Recenzents 

 

Apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Pūšaminstrumentu spēle 

Profils Klarnetes spēle 

1. Jānis Ansons 

Kārļa Marijas Vēbera Koncerts 

klarnetei nr.2 Es dur redakciju 

un interpretāciju aspektā. 

lekt. I.Rozenbaha, 

doc. G.Kuzma 

asoc.prof. 

J.Retenais 

2. Kārlis Catlaks 
Basklarnete un tās pielietojums 

latviešu mūzikā. 

lekt. I.Rozenbaha, 

docētājs M.Circenis 

asoc.prof. 

J.Retenais 

Profils Mežraga spēle 

3. Mārcis Auziņš 

Iesildīšanās vingrinājumu 

nozīme mežraga spēles tehnikas 

pilnveidē. 

lekt. I.Rozenbaha, 

doc. V.Vārdaunis 

asoc.prof. 

J.Retenais 

4. Miks Bankevics 

Arvīds Klišāns un viņa 

ieguldījums mežraga spēles 

attīstībā Latvijā. 

lekt. I.Rozenbaha, 

doc. V.Vārdaunis 

asoc.prof. 

J.Retenais 

Profils Flautas spēle 

5. Eva Jevstigņejeva 
Andrē Žolivē Pieci buramvārdi: 

stila un interpretācijas aspekti. 

doc. B.Jaunslaviete, 

doc. I.Urbāne 

asoc.prof. 

J.Retenais 

6. Zane Jurēvica 

Laikmetīgie flautas spēles 

paņēmieni un to pielietojums 

latviešu komponistu skaņdarbos. 

lekt. I.Rozenbaha, 

prof. I.Sneibis 

asoc.prof. 

J.Retenais 

Profils Eifonija spēle 

7. Jānis Pusplatais 
Brasbends no pirmsākumiem 

līdz mūsdienām. 
lekt. I.Rozenbaha 

asoc.prof. 

J.Retenais 

Specializācija Sitaminstrumentu spēle 

8. Ernests Mediņš 

Latīņamerikāņu sitaminstrument

i un to vadošie 

atskaņotājmākslinieki. 

lektore 

I.Rozenbaha 

asoc.prof. 

E.Saksons 
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N. 

p.k. 

 

Maģistranta vārds, 

uzvārds 

Diplomreferāta nosaukums Darba vadītājs Recenzents 

 

Apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Stīgu instrumentu spēle 

Profils Alta spēle 

9. Elina Andrianova 

Viljama Voltona alta koncerts. 

Stilistikas un interpretācijas 

specifika. 

Docētājs, Dr.art.  

 B.Avramecs,  

doc., Dr.art.  

B.Jaunslaviete 

asoc.prof., 

Dr.art.  

J.Kudiņš 

10. Jūlija Makarina 

Altiste Andra Dārziņa kā mūziķe 

un pedagoģe:  radošās 

personības spilgtākās 

raksturiezīmes. 

doc., Dr.art.  

B.Jaunslaviete 

asoc.prof., 

Dr.art.  

J.Kudiņš 

Profils Vijoļspēle 

11. Liene Skujiņa 
Skaņdarbi vijolei Karola 

Šimanovska daiļradē. 
lekt. I.Rozenbaha 

asoc.prof., 

Dr.art.  

J.Kudiņš 

Profils Čella spēle 

12. Dace Zālīte 

Čellista Māra Villeruša 

personība viņa radošās 

biogrāfijas kontekstā. 

doc., Dr.art.  

B.Jaunslaviete 

asoc.prof., 

Dr.art.  

J.Kudiņš 

Profils Kokles spēle 

13. Sanita Sprūža Kokļu mūzika Dziesmu svētkos. 
prof., Dr.art.  

I.Grauzdiņa 
doc. T.Jansone 

Profils Kameransamblis 

14. 
Lija Aleksandra 

Augstroze 

Vijoles loma neakadēmiskos 

ansambļos. 
lekt. B.Kurpniece 

prof., Dr.art.  

I.Grauzdiņa 

15. Svetlana Okuņa 

Nikolaja Roslaveca Ceturtais 

klavieru trio iestudēšanas un 

interpretācijas aspektā. 

prof., Dr.art.  

J.Ļebedeva 

prof., Dr.art.  

I.Grauzdiņa 

16. Velga Šaršūne 
Vijoļsonāte latviešu komponistu 

daiļradē 20./21. gadsimtu mijā. 

prof., Dr.art.  

J.Ļebedeva 

doc., Dr.art.  

B.Jaunslaviete 
 

Apakšprogramma Instrumentālā mūzika specializācija Taustiņinstrumentu spēle 

Profils Ērģeļspēle 

17. Jacinta Ciganoviča 

Makša Rēgera Wachet auf, ruft 

uns die Stimme: stilistika un 

interpretācija. 

prof., Dr.art.  

I.Grauzdiņa 
lekt. I.Rozenbaha 

18. Olga Lebedeva 
Korāļapdaru semantika dažādu 

laikmetu ērģeļmūzikā. 

prof., Dr.art.  

I.Grauzdiņa 

asoc.prof. 

G.Prānis 

Profils Kameransamblis 

19. Jekaterina Pavlova 

Gunta Sproģe kamermūzikā un 

pedagoģijā: radošās personības 

spilgtākās iezīmes. 

doc., Dr.art.  

B.Jaunslaviete 

prof., Dr.art.  

I.Grauzdiņa 

Profils Klavierpavadījums 

20. Ruta Birzule 

Latviešu instrumentālā 

kamermūzika flautai un 

klavierēm 

docētājs J.Griņevičs 
prof., Dr.art.  

I.Grauzdiņa 

21. Svetlana Gridjuško 

Tālivalža Ķeniņa vokālais 

kamercikls Dziesmiņas 

Amandai: stilistika un 

interpretācija. 

doc., Dr.art.  

B.Jaunslaviete 

prof., Dr.art.  

I.Grauzdiņa 

22. Līga Kārkliņa 
Koncertmeistara specifika darbā 

ar vokālistiem. 
lekt. B.Kurpniece prof. V.Zilberts 

 

Apakšprogramma Diriģēšana specializācija Pūtēju orķestra diriģēšana 

23. Viesturs Ozols 
Pētera Butāna pūtēju orķestra 

mūzikas īpatnības. 

asoc.prof. 

A.Vecumnieks 
doc. M.Ozoliņš 
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N. 

p.k. 

 

Maģistranta vārds, 

uzvārds 

 

Diplomreferāta nosaukums Darba vadītājs Recenzents 

 

Apakšprogramma Vokālā mūzika specializācija Operdziedāšana 

24. 
Marina  

Krempoha-

Trosmane 

Ieskats dramatiskā soprāna 

tipoloģijā. 

lekt., Dr.art.  

J.Jonāne 
lekt. I.Rozenbaha 

25. Evita Pehlaka 
Šarlotes tēls Žila Masnē operā 

Verters. 

prof., Dr.art.  

I.Grauzdiņa 

lekt., Dr.art.  

J.Jonāne 

26. Viesturs Vītols 

Filipa tēla raksturojums 

Džuzepes Verdi operā Dons 

Karloss. 

lekt. I.Rozenbaha 
prof., Dr.art.  

I.Grauzdiņa 

 

Apakšprogramma Vokālā mūzika specializācija Senā mūzika 

27. Baiba Urka 

Vokālās tehnikas īpatnības un 

ornamentika 17.gadsimta 

sākuma itāļu monodijā: galvenie 

principi un to izpausmes 

Frančeskas Kačīni krājumā  

Il primo libro (1618). 

doc., Dr.art.  

B.Jaunslaviete 

asoc.prof. 

G.Prānis 

 

Apakšprogramma Diriģēšana specializācija Kora diriģēšana 

28. Ilze Balode 
Jāņa Dūmiņa personības 

atklāsme mūzikas interpretācijā. 

prof., Dr.art.  

I.Grauzdiņa 

docētājs M.Sirmais 

doc., Dr.art.  

B.Jaunslaviete 

29. 
Margarita 

Dudčaka 

Kristapa Pētersona Mijkrēšļa 

dziedājumi komponista estētisko 

uzskatu kontekstā. 

doc., Dr.art.  

B.Jaunslaviete 

doc. A.Veismanis 

emerit.prof. 

J.Lindenbergs 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma Horeogrāfija 

30. Anna Soboļeva 

Modernās un laikmetīgās dejas 

apguve baleta mākslinieku 

profesionālajā izglītībā. 

lektore 

V.Vidzemniece 

docente 

R.Kaupuža 

 

Akadēmiskā personāla un studējošo mākslinieciski radošie sasniegumi  
 

Klavieru katedras docētāju un viņu studentu sasniegumi: 

Visi katedras locekļi aktīvi un ar vērā ņemamiem rezultātiem darbojušies dažādos 

mākslinieciski radošajos projektos. 

Prof. J. Kalnciems 2013. gada septembrī piedalījies Klavieru katedras organizētajā 

koncertciklā “Visi J. Vītola klavierdarbi” Jelgavas Mūzikas vidusskolā un JVLMA Lielajā zālē, kā 

žūrijas loceklis 2013. gada oktobrī piedalījies Jāzepa Vītola Starptautiskajā pianistu konkursā un 2014. 

gada martā bijis žūrijas priekšsēdētājs Starptautiskajā S. Vaiņunas pianistu konkursā, kā arī akadēmiskā 

gada laikā kā žūrijas komisijas priekšsēdētājs darbojies vairākos valsts pianistu konkursos. 

 

Prof. A. Zandmanis koncertos Latvijas mūzikas vidusskolās un citās koncertzālēs, tai skaitā 

JVLMA Lielajā zālē, atskaņojis J.S. Baha 48 prelūdijas un fūgas no „Labi temperētā klavesīna” I un II 

sējuma, kā arī 2013. gada septembrī piedalījies Klavieru katedras organizētajā koncertciklā “Visi J. 

Vītola klavierdarbi” Jelgavas Mūzikas vidusskolā un JVLMA Lielajā zālē. 

 

Doc. J. Žvikovs atskaņojis J. Vītola Skaņdarbus op.19 Jelgavas Mūzikas vidusskolā 2013.g. 

26.septembrī, kā arī JVLMA Lielajā zālē cikla “Visi J. Vītols klavierdarbi” 4. koncerta ietvaros 

2013.g.30.septembrī, J. Karlsona un J. Ivanova skaņdarbus J.Karlsona autorkoncertā Smiltenes Kultūras 

namā 2013.g. 16.novembrī, sniedzis koncertu “Pianista darbistabā” cikla “Koncertizrādes” ietvaros 

Spīķeru koncertzālē, lasījis lekciju “Performance un hepenings” Stradiņa universitātes cikla 

“Inteliģences akadēmija” ietvaros un lekciju “Stāsts un atskaņojums” 2014.g. 17.martā, piedalījies 

JVLMA rekrutēšanas koncertā Rīgas Doma kora skolā un E.Dārziņa mūzikas vidusskolā 2014.g. 
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20.martā, sniedzis koncertu Ingesundes mūzikas augstskolā Arvikā, Zviedrijā 2014.g. 28. aprīlī, 

piedalījies Arhitektu gada balvas atklāšanas koncertā Latvijas Arhitektu namā 2014.g. 15.maijā, 

piedalījies I.Villerušas 70.gadu jubilejas koncertā JVLMA Lielajā zālē kopā ar pianisti Sanitu 

Glazenburgu 2014.g. 10.septembrī, sniedzis kamermūzikas koncertus trio sastāvā Latvijas Nacionālajā 

operā, Ventspils Kultūras centrā, Ventspils pilī, JVLMA Lielajā zālē, Spīķeru koncertzālē, Rīgas Jāņa 

baznīcā un citur. 

Doc. T. Ostrovskis 2013. gada augustā piedalījies Doles Kamermūzikas festivālā, ar trio 

“Amber Coast Artists” uzstājies Latvijas pilsētās, kā arī 2013. gada septembrī piedalījies festivālā 

“Varšavas rudens”, atskaņojot latviešu modernās kamermūzikas programmu. 2013. gada septembrī 

piedalījies Klavieru katedras rīkotajā koncertciklā “Visi J. Vītola klavierdarbi”. 2013. gada gaitā 

strādājis pie J. Vītola starptautiskā pianistu konkursa tapšanas un darbojies kā žūrijas sekretārs 2013. 

gada oktobrī. 2013. gada novembrī piedalījies Latvijas Radio “Klasika” rīkotajā tiešraides koncertā. 

2014. gada janvārī ar kamermūzikas programmu “Septiņi grēki” sniedzis koncertu sēriju Zviedrijā, 

februārī kamermūzikas festivāla “Vīnes klasika” ietvaros piedalījies koncertā Rīgas Mazās ģildes zālē. 

Kā žūrijas komisijas loceklis darbojies Lūcijas Garūtas pianistu konkursā Siguldā. 2014. gada aprīlī 

atskaņojis J.S. Baha Brandenburgas koncertu un kamermūzikas opusus koncertā Pārventas bibliotēkā.   

 

Prof. S. Osokins 2013. gada septembrī piedalījies Klavieru katedras organizētajā 

koncertciklā “Visi J. Vītola klavierdarbi” Jelgavas Mūzikas vidusskolā un JVLMA Lielajā zālē, kā 

žūrijas loceklis 2013. gada oktobrī piedalījies Jāzepa Vītola Starptautiskajā pianistu konkursā. 2014. 

gada marta un aprīļa mēnešos Rīgā un Jelgavā sniedzis koncertus sadarbībā ar Latvijas Radio kori 

programmā “Vēstules. Klusas dziesmas”. 

 

Studējošo iesaistīšana mākslinieciskajos projektos 
2013./2014 akadēmiskā gada ietvaros studējošiem nodrošinātas papildus prakses aktivitātes, 

organizējot koncertciklu „Visi Jāzepa Vītola skaņdarbi klavierēm” – skaņdarbi grupēti četros 

koncertos, no kuriem divus spēlējuši Klavieru katedras studējošie, bakalauri un maģistranti. Notikuši arī 

regulāri prakses koncerti Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē, kuros piedalījušies 

visi bakalaura un maģistra līmeņa Klavieru katedras studējošie. 

Papildus studiju programmā paredzētām prakses iespējām, JVLMA Klavieru katedra 2013. 

gada rudenī organizējusi Jāzepa Vītola Starptautisko pianistu konkursu, kurš noritējis 3 kārtās, 

finālā nodrošinot iespēju uzstāties ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Konkursa finālā 

piedalījušies 2 JVLMA bakalaura studiju programmas studējošie – Antoņina Suhanova un Dainis Tenis; 

kopumā iespēju piedalīties konkursā izmantojuši 12 JVLMA studējošie, tātad gandrīz 1/3 klavierspēles 

specialitātes studentu. 

Prof. Jura Kalnciema klavieru klases studējošie (bakalaura un maģistra līmenis) uzstājušies 

profesora klases vakarā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 28.04.2014. Bakalaura studiju 

programmas studējošais Dainis Tenis sniedzis solokoncertus Latvijā, piedalījies un ieguvis diplomu 

Jāzepa Vītola Starptautiskajā pianistu konkursā (2013. gada oktobrī), no 2014. gada aprīļa līdz maijam 

ar panākumiem piedalījies LTV 1 rīkotajā konkursā “Radīti mūzikai” (finālists). 2014. gada augustā 

piedalījies Kauņas Mūzikas akadēmijas rīkotajos vasaras kursos / meistarklasēs pie pasaulslavenā 

pianista un pedagoga no Dž. Loventāla no Džiliarda skolas (ASV). Pianiste Antoņina Suhanova sniegusi 

koncertus Latvijā un Lielbritānijā, konkursa kārtībā ieguvusi tiesības piedalīties pianista V. Aškenazi 

meistarklasēs Londonā, J. Vītola Starptautiskajā pianistu konkursā ieguvusi 2. vietu.  

Prof. Arņa Zandmaņa klavieru klases studējošie maģistranti Sintija Šteinkopfa, Elīna Gaile un 

Roksana Kenžejeva snieguši solo koncertus Rīgā un Valmierā, Sintija Šteinkopfa sniegusi solokoncertu 

Rīgas Latviešu biedrības namā. Maģistrante Roksana Kenžejeva piedalījusies Latvijas Radio “Klasika” 

rīkotajās koncertu tiešraidēs no LR studijas, atskaņojot gan kamermūziku, gan solo skaņdarbus. 

Prof. Sergeja Osokina klavieru klases studējošie bakalaura un maģistra līmeņa studenti 

piedalījušies docētāja klases vakarā 2014. gada 31. martā. Maģistrantūras studente Katrīna Gupalo 2013. 

gada septembrī sniegusi koncertus Bolderājas Mūzikas skolas un Vecmīlgrāvja Mūzikas skolas zālēs, 

2013. gada oktobrī piedalījusies Tbilisi Starptautiskajā pianistu konkursā, 2014. gada aprīlī/maijā 

kļuvusi par LTV1 konkursa “Radīti mūzikai” finālisti, 2014. gada vasarā apmeklējusi Dānijas 
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Karaliskās mūzikas akadēmijas vasaras kursus pie pianistiem B.Bermana un N. Sivelova. Studentes 

Marija Truhanova un Zane Volbera piedalījušās Jāzepa Vītola starptautiskajā pianistu konkursā, Marija 

Truhanova kļuvusi par konkursa pusfinālisti. Students Artjoms Musaelovs 2014. gada janvārī kļuvis par 

JVLMA Yamaha stipendiju konkursa uzvarētāju. 

Doc. Jurija Rižova akordeona klases bakalaura līmeņa students Kristaps Ginters 2013. gada 

septembrī piedalījies Latvijas Akordeonistu asociācijas sapulcē-koncertā un Starptautiskajā akordeonistu 

konkursā Kastelfidardo, Itālijā (iegūstot 6. vietu), studējošie Marija Adiāne (1. semestris), Māris 

Rozenfelds (3. semestris), Kristaps Ginters (5. semestris) un Samanta Čipinska (7. semestris) 

piedalījušies Daugavpils Starptautiskajā akordeonistu festivālā 2013. gada oktobrī. Studējošie 

piedalījušies arī koncertos Olainē, Līgatnē, Limbažos un Palangā. 2014. gada jūnijā Val Tidone 

konkursā Itālijā students Kristaps Ginters ieguvis 1. vietu, Samanta Čipinska 2. vietu un Māra 

Peiseniece 3. vietu. 

 

Ērģeļu klases akadēmiskajos amatos ievēlētie mācībspēki ir aktīvi koncertējoši ērģelnieki, kuri 

savas zināšanas par ērģelēm un ērģeļmūzikas repertuāru regulāri pārbauda praktiskajā koncertdzīvē, un 

šīs mākslinieciskās darbības ietekme uz studiju procesu ir neapšaubāmi pozitīva.  

Lektore Kristīne Adamaite 2013./2014. a.g. uzsākusi darbu Ērģeļu klasē, strādājot ar izvēles 

ērģeļspēles un radniecīgās ērģeļspēles studentiem, kā arī sniegusi daudzus ērģeļmūzikas koncertus – gan 

Rīgas Domā, Sv.Jāņa un Sv.Pestītāja baznīcās, gan arī Dubultos, Liepājā, Kuldīgā, Sātos, Slokā, 

Kārsavā, Pēterburgas konservatorijā, Romā un Latvijas kultūras dienu ietvaros Francijā, sadarbojusies ar 

solistiem A.Sīmani, I.Paršu, Ē.Kiršfeldu, G.Gelgoti, L.Pelerēnu, L.Ezeru, regulāri organizējusi iknedēļas 

Pusdienlaika koncertus Anglikāņu baznīcā, piedalījusies projektā Latvijas ērģeļu katalogs un jauno 

mūziķu meistarkursos Siguldā, kā arī Eiroradio tiešraides koncertā.  

Asoc. prof. Larisa Bulava līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā un Daugavpils 

mūzikas vidusskolā šī akadēmiskā gada laikā koncertējusi Latvijā – Rīgā, Gulbenē, Daugavpilī, 

Krāslavā, Ugālē, Dubultos; Vācijā – Brēmenē; sagatavojusi Maijas Einfeldes 75.dzimšanas dienai 

veltītu koncertprogrammu, sagatavojusi JVLMA studentus koncertiem Latvijas baznīcās, kopā ar 

studentiem klausījusies ārzemju profesoru meistarklases JVLMA. Rīgas Doma draudzes ērģelniece.  

Prof. Tālivaldis Deksnis līdzās darbam Mūzikas akadēmijā sniedzis koncertus Rīgas Domā un 

citās Latvijas baznīcās, kā arī koru koncertos LU Lielajā aulā, iestudējis un atskaņojis vairākus jaunus 

skaņdarbus, tostarp pirmatskaņojis J.Ivanova Svētku uvertīras ērģeļu versiju, R.Jermaka Pasakalju un 

fūgu par BACH, Z.Liepiņa Transcendentālās oratorijas ērģeļu partiju. Veicis ērģeļbūves eksperta 

pienākumus sakarā ar JVLMA jauno mācību ērģeļu būvi un darbiem pie citiem instrumentiem, 

piedalījies JVLMA jauno ērģeļu atklāšanas koncertā.  

Asoc. prof. Vita Kalnciema šajā gadā līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā un 

Rīgas Doma kora skolā sniegusi vairākus ērģeļmūzikas koncertus Rīgas Domā, piemēram, B.Britena 

100-gadei veltītu programmu kopā ar Rīgas Doma Meiteņu kori, latviešu ērģeļmūzikas programmu kopā 

ar dziedātāju I.Pētersonu, J.S.Baha darbu programmu kopā ar dziedātāju E.Šimkus, pirmatskaņojot arī 

Vestarda Šimkus darbu Kārdināšana tuksnesī, Rīgas Domā sadarbojusies ar ASV kori, iestudējot 

F.Šūberta mesu, piedalījusies Ukrainas atbalsta koncertā Šodien es esmu ukrainis, kā arī starptautiskajā 

festivālā Upsalas Domā ar tiešraidi Zviedrijas radio; organizējusi un piedalījusies ērģelnieku 

maratonkoncertā 2013.g. 31.augustā Rīgas Domā, ērģeļu atklāšanas koncertos Bolderājas Mūzikas un 

mākslas skolā, JVLMA, Baznīcu nakts koncertos. Veikusi ērģeļmūzikas ierakstus, turpinājusi darboties 

Baznīcu Virsvaldes Mūzikas komisijā, sagatavojot jauno luterāņu Dziesmu grāmatu. 2013.g. oktobrī 

guvusi pieredzi Hārlemā, Holandē, klausoties starptautisko S.Franka ērģelnieku konkursu, novembrī ar 

latviešu ērģeļmūzikas koncertu piedalījusies Taustiņinstrumentu dienās Trosingenā, Vācijā, kā arī 

rediģējusi un publicējusi Lūcijas Garūtas nošu izdevumu Meditācija ērģelēm. Meditācija klavierēm, 

kuras atvēršana notika 2014.g. 22.martā. Turpinājusi darboties kā Rīgas ev. lut. Jēzus baznīcas 

ērģelniece latviešu un vācu draudzēs, regulāri piedaloties arī televīzijas dievkalpojumos.  

Studējošo iesaistīšana mākslinieciskajās aktivitātes 

Līdzās ikdienas studijām notikuši arī divi studentu koncerti ciklā Ērģeles-Bahs-laikmets 

(2013.g. 11.decembrī un 2014.g. 26.aprīlī).  
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Ērģeļu klases studenti regulāri piedalījušies ērģeļmūzikas koncertos Rīgas Sv. Pestītāja 

(Anglikāņu) un Sv. Jāņa baznīcā, Slokas ev. lut. baznīcā, Saldus katoļu baznīcā, Aglonas bazilikā, kā arī 

ērģeļmūzikas festivālos Vox angelica un Latgales ērģeļu dienas.  

Īpašu nozīmību guva 2013.gada 31.augustā notikušais ērģeļmūzikas maratonkoncerts Rīgas 

Domā, vācot ziedojumus jauno JVLMA mācību ērģeļu būvei. Šajā labdarības koncertā piedalījās visi 

Ērģeļu klases docētāji un četri studenti. Visa studiju gada garumā notika intensīvs darbs, gan vizitācijās 

Ugālē iepazīstot topošo mācību instrumentu, gan sagatavojot uzbūvētā instrumenta atklāšanas 

pasākumus 2014.g. 25.aprīlī. Jaunbūvēto mācību ērģeļu atklāšana notika, klātesot Latvijas valsts 

Prezidentam, Kultūras ministrei, mecenātiem, kopumā bija ļoti nozīmīgs notikums gan Ērģeļu klases, 

gan Latvijas ērģeļbūves vēsturē.  

Stīgu instrumentu katedras docētāju un viņu studējošo radošās aktivitātes 

Visi Stīgu instrumentu katedras docētāji ir arī izcili atskaņotājmākslinieki – gan solisti, gan 

orķestra mūziķi. To apliecina docētāju aktīva starptautiska un vietēja līmeņa koncertdarbība.  

Kremerata Baltica sastāvā koncertē – S. Zariņa; 

LNSO sastāvā koncertē – T. Zīberte-Ijaba, A. Frišenfelde, S. Šteinbergs, A. Štrāls, D. Ozoliņa, 

I. Brīnuma, S. Brīnums, I. Štrāla, N. Sarkisjana; 

LNO orķestra sastāvā koncertē – U. Sedola, A. Frišenfelde, D. Ozoliņa; 

LSO orķestra sastāvā koncertē – S. Zariņa, Ē. Kiršfelds. 

Docētāju mākslinieciskās un organizatoriskās aktivitātes 

Doc., katedras vadītāja T. Zīberte-Ijaba  

Dalība mākslinieciskajos projektos 

2014. gads  

 koncerts Minsteres zālē 18.decembrī Mozart alla Phantasie kopā ar Sandi Šteinbergu /vijole/, 

K.Krašausku-Krauzi, D.Kozlitinu /alts/, A.Paukšēnu /čells/, programmā V.A.Mocarta, A.Šnitkes, 

R.Viljamsa skaņdarbi 

 LNSO kamerorķestra koncerts 26.februārī, solo A.Šnitkes skaņdarbā Mozart ala Haydn kopā ar  

S.Šteinbergu /vijole/, diriģents A.Vecumnieks 

 Cēsu Koncertzālē 11.jūlijā komponista R.Zaļupes opusa Okeāns… atskaņojums kopā ar 

S. Šteinbergu, G.Sarkisjanu /vijole/, K.Krašausku–Krauzi /alts/, A.Paukšēnu /čells/, K.Zemīti /ģitāra/, 

R.Zaļupe /perkusijas/ 

 dalība JVLMA Stīgu instrumentu katedras pedagogu koncertā LBN Zelta zālē; 

 dalība koncertā PASTAIGA ČETRATĀ kopā ar LNSO stīgu kvartetu; 

 koncertmeistare kamerorķestrī Sinfonia concertante 

 14.07. - ar LNSO dalība Nēme Jarvi mūzikas festivālā Pērnavā, diriģents N. Jarvi, programmā - pieci 

R. Štrausa skaņdarbi  

       2013. gads 

 16.oktobrī LNSO sastāvā piedalījās Latvijas dienās – Frankfurtē pie Mainas  

 ar kamerorķestri Sinfonia concertante dalība koncertā Meistari un mācekļi, koncerts notika Lielās 

Ģildes Minsteres zālē; 

 Dalība JVLMA Stīgu instrumentu katedras pedagogu koncertā LBN Zelta zālē. 

Citas aktivitātes  

           Studentu simfoniskā orķestra padomes locekle. 

      JVLMA iestājeksāmenu komisijas locekle stīgu instrumentu katedrā. 

         2013. gads 

 dalība AEC „Polifonia” seminārā Inovatīvās konservatorijas Dartingtonā /Anglija/; 

 žūrijas komisijas priekšsēdētāja Pirmajā Arvīda Norīša Baltijas valstu stīgu kvartetu festivālā -    

       konkursā 

 žūrijas komisijas priekšsēdētāja Jauno vijolnieku un čellistu konkursā Bolderājas mūzikas un  

       mākslas skolā 

 organizēts prof. B. Tiltiņa 100 gadu atceres pasākums 

        2014. gads 
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 žūrijas komisijas priekšsēdētāja valsts diplomeksāmenos mūzikas vidusskolās  

 žūrijas komisijas priekšsēdētāja Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas 

       izglītības programmas „Stīgu instrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursā II un III kārtā.  

 dalība AEC „Polifonia” seminārā Inovatīvās konservatorijas Dartingtonā /Anglija/; 

 žūrijas komisijas priekšsēdētāja K.F.Amendas Starptautiskajā mūzikas skolu stīgu instrumentu 

individuālo izpildītāju un ansambļu konkursā 

 organizēts prof. V. Šelegova 100 gadu atceres pasākums 

Asoc.prof. E. Bindere  

 Dalība mākslinieciskajos projektos 

  2013. gads 

 Sezonas atklāšanas koncerts septembrī kopā ar Sinfonietta Riga un Normundu Šnē - Magnusa 

Lindberga vijolkoncerts 

 Sezonas atklāšanas koncerts oktobrī kopā ar pūteju orķestri Rīga un diriģentu Mārtiņu Ozoliņu - 

Kurta Veila vijolkoncerts 

 Koncerts Jēkabpilī novembrī kopā ar Jēkabpils kamerorkestri, altistu Davidu Anrahamjanu un 

dirigentu Mārtiņu Bergu - V.A.Mocarta Koncertsimfonija 

 Solo A.Piazzollas Gadalaikos (Rudens) kopa ar Oxford PhiloMusica Oksforda, Anglija 

 Apstiprināta kā asociētais koncertmeistars orķestrī Oxford PhiloMusica, Oksforda, Anglija, 

mākslinieciskais vadītājs Maksims Vengerovs. Spēlējusi koncertus ar šo kolektīvu visas sezonas 

garumā. 

  2014.gads 

 Kamermūzikas koncerti Anglijā kopa ar Oxford PhiloMusica solistiem. 

 Koncerts februarī Rīgā kopā ar čellisti Kristīni Blaumani, diriģentu Olari Eltsu un LNSO - Alfreda 

Šnitkes Concerto Grosso 

 Koncerts Oksfordā kopā ar Oxford PhiloMusica - Antonio Vivaldi Rudens no Gadalaikiem 

 Koncerts aprīlī kopā ar Sinfonietta Riga un diriģentu Māri Sirmo - Pētera Vaska fantāzija 

(2.vijolkoncerts) Vox Amoris 

 Koncerts Parizē kopā ar Borisu Grebenšikovu 

 Koncerts Vācijā, Erlangenā ar jaunizveidoto Camerata Franconia kamerorķestri (koncertmeistars) 

 Otrais koncertmeistars Pāvo Jarvi festivāla orķestrī Pērnavā jūlijā, festivāla ietvaros atskaņots   

Riharda Strausa sekstets Capriccio 

Citas aktivitātes 

2013.gada jūlijā un augustā jau trešo reizi uzaicināta strādāt ar jauniešu orķestra vijoļu grupām vasaras 

akadēmijā Collegium Musicum Schloss Pommersfelden (Vācija). 

Meistarklases 

 jūlija menesī dalība Starptautiskajos jauno mūziķu meistarkursos Siguldā  

 augustā Kamermūzikas meistarklases jauno mūziķu saietā Saulkrastos  

 Dalība meistarklasēs poļu vijolnieka Bartolomiej Niziol vadītajās meistarklasēs Pila (Polija)  
 

Doc. S. Šteinbergs   

Dalība mākslinieciskajos projektos 

 2013.gada 14.septembrī - vieskoncertmeistars Igaunijas Nacionālajā Simfoniskajā orķestrī 

/Tallinna/, diriģents N. Aleksejevs /Krievija/ 

 no 28.septembra -7.oktobrim - kā tutti mūziķis kopā ar Latvijas Nacionālo Operu piedalījās 

viesizrādēs Macau,  programmā – R.Vāgnera opera „Reinas zelts” un Dž.Verdi „Rekviēms”  

 16.okt. - LNSO sastāvā piedalījās Latvijas dienās –Frankfurtē pie Mainas  

 no 21.oktobra - 20.novembrim vieskoncertmeistara statusā kopā ar Igaunijas Nacionālo Simfonisko 

orķestri piedalījās koncertturnejā pa ASV (15 dažādās koncertzālēs – Losandželosa, Santa Barbara, 

Atlanta, Ņujorka), diriģenti N.Jarvi un N.Aleksejevs  

 2013.gada 13. un 14 decembrī dalība klavieru kvarteta RIX 20gadu pastāvēšanas koncerttūrē pa 

Latviju (Ventspils, Liepāja) 
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 18.decembrī - kamermūzikas koncerts „Mozart alla Phantasie” Minsteres zālē kopā ar T.Zīberti-

Ijabu /vijole/, K.Krašausku-Krauzi /alts/, D.Kozlitinu /alts/, A.Paukšēnu /čells/, programmā  

V.A.Mocarta, A.Šnitkes, R.Viljamsa skaņdarbi 

 2014.gada 26.februārī dalība LNSO kamerorķestra koncertā,  komponista A.Šnitkes skaņdarba 

„Mozart ala Haydn” solo kopā ar T. Zīberti-Ijabu/vijole/, diriģents A. Vecumnieks 

 no 3.05-12.03.2014. Kamermūzikas koncerttūre kopā ar V.Glūzmanu /vijole/, I.Kļavu /alts/,  

M.Risanovu /alts/, R.Birznieku /čells/ pa piecām Eiropas pilsētām - Berlīne, Freiburga, Bergena, 

Neumarkt, Brēmene. Programmā - V.A.Mocarta, A.Perta, A. Šnitkes, M.Bruha skaņdarbi 

 no 25.03-29.03 – koncerti vieskoncertmeistara statusā kopā ar Igaunijas Nacionālo Simfonisko 

orķestri, diriģents H.Lintu /Somija/, programmā - F.Listaa, E.Sven-Tuura, R.Vāgnera skaņdarbi 

26.05.2014. - ar klavieru kvintetu RIX  Eiropas  Savienības dalībvalstu Mākslas un Mūzikas 

prezentāciju dienu ietvaros koncerts  Vašingtonā Kenedija centrā (koncertu organizēja Latvijas 

vēstniecība ASV),  programmā -  J.Haidna, M.Ravēla, J.Brāmsa, P.Vaska, J.Mediņa skaņdarbi  

 20.06.2014. – vieskoncertmeistara statusā kopā ar Igaunijas Nacionālo simfonisko orķestri koncerts 

Suure-Jaani, diriģents  O.Elts, programmā – A.Kapa, H.Ellera u.c. komponistu skaņdabi 

 6.07 – dalība koncertā ’’Dzimuši Rīgā’’,  diriģents A.Poga,  programmā - R.Vāgnera, Dž.Verdi, u.c. 

komponistu skaņdarbi 

 11.07.2014. – dalība koncertā Cēsu Koncertzālē kopā ar G.Sarkisjanu /vijole/, T.Zīberti-

Ījabu/vijole/, K.Krašausku – Krauzi/ alts/,  A.Paukšēnu/čells/, K.Zemīti/ ģitāra/, R.Zaļupi/ perkusijas/,  

programmā komponista R. Zaļupes opusa ”Okeāna..„ atskaņojums 

 14.07.2014. – ar LNSO dalība Nēme Jarvi mūzikas festivālā Pērnavā, diriģents N. Jarvi, programmā 

- pieci R. Štrausa skaņdarbi  

 17.07.2014.  – dalība koncertā Nēme Jarvi Festivāla orķestra sastāvā, diriģents N.Jarvi,  programmā 

-  J. Brāmsa, E. Svena Tuura skaņdarbi 

 20.07.2014. – dalība koncertā BBC Proms festivāla ietvaros ar Pasaules  Miera Orķestri - Albert 

hall/ Londona/  orķestra sastāvā kopā ar V. Gergijevu,  programmā - R. Panufnika, R.Štrausa,  

G. Mālera skaņdarbi 

 26.07.2014.- ar klavieru kvartetu RIX koncerts Rojal  Kino, Mākslas un Mūzikas festivālā Rojā   

Citas aktivitātes 

Veidoja A.Dombrovska 8. Starptautiskā  konkursa programmas vijolēm A un B grupām, dodot iespēju 

jaunajiem komponistiem  uzrakstīt jaundarbus šim konkursam. 

 

Emerit. prof. J. Švolkovskis  

Dalība mākslinieciskajos projektos 

 08.12.2013. – profesora J.Švolkovska 75 gadu jubilejas koncerts Lielās Ģildes Minsteres zālē ar 

kamerorķestri Sinfonia Concertante un labākajiem absolventiem  

 2014. gada aprīlis, jūnijs – ierakstīts vijoļmūzikas disks 

 13.03.2014. dalība stīgu instrumentu katedras mācībspēku koncertā RLB Zelta zālē. 

 Citas aktivitātes 

Dalība Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle 

izstrādē, audzēkņu Valsts konkursa II kārtas žūrijas loceklis Em. Dārziņa mūzikas vidusskolā. 
 

Asoc.prof. A. Štrāls   

Dalība mākslinieciskajos projektos 

 2013./2014. gadā dalība LNSO koncertdarbībā, stīgu kvartetā „3+1”, „Sinfonietta Rīga”, Vidzemes 

kamerorķestra un LNO sastāvos 

 M.Bruha Dubultkoncerta altam un klarnetei atskaņojums kopā ar I.Dālderi un LNSO 

 J.S.Baha 6. Brandenburgas koncerta atskaņojums kopā ar Santu Vižini un LNSO kamerorķestri 

 M.Bruha Romances altam un orķ. atskaņojums Cēsu Mūzikas vidusskolas atklāšanas koncertā 

 Piedalīšanās katedras docētāju koncertā. 

Citas aktivitātes 

Satversmes sapulces loceklis 
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Studentu simfoniskā orķestra padomes loceklis 

JVLMA iestājeksāmenu komisijas loceklis stīgu instrumentu katedrā 

 žūrijas loceklis Latvijas profesionālās ievirzes un mūzikas profesionālās vidējās izglītības 

programmas „Stīgu instrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II un III kārtā 

 DE komisijas priekšsēdētājs Viļņas Mūzikas un Teātra akadēmijā 

 dalība A.Dombrovska konkursa organizēšanā 

 DE komisiju priekšsēdētājs republikas mūzikas vidusskolās 

 A.Dombrovska konkursa mākslinieciskais direktors 

 Vadīja meistarklases Cēsu un Ventspils Mūzikas vidusskolās. 
 

Doc. I.Brīnuma   

Dalība mākslinieciskajos projektos 

 2014. piedalīšanās JVLMA Stīgu instr. katedras pedagogu koncertā RLB Zelta zālē; 

 Dalība profesora B.Tiltiņa 100 gadu jubilejas atcerei veltītā koncertā 

LNSO māksliniece. 

Citas aktivitātes 

Sagatavoja nošu materiālu B.Tiltiņa sitmtgades jubilejas atcerei veltītajam stendam  
 

Lekt. S. Zariņa   

Dalība mākslinieciskajos projektos 

 Koncerts "Tautas un dziesmas" 2013.gada augustā, Saulkrastos 

 (kopā ar I.Paršu,H.Hansenu,Ē.Kiršfeldu)  

 J.Vītola skaņdarbu atskaņošana stīgu kvartetam (kopā ar M.Jauģieti, I.Ģirni, P.Čirkši) Siguldā, 

Kremerata Baltica festivālā 2013. gada jūlijā  

 Anselma Hutenbrenera kvarteta atskaņojums (kopā ar M. Jauģieti, I.Ģirni, P.Čirkši) 

Siguldā Baltais flīģelis 2013.gada jūlijā 

 Baroka mūzikas dienas Rēzeknē 2013.gada septembrī 

 Muthel, Hertel koncerti "Kesselbergensemble" Arlsheim (Šveice) 2013.gada decembrī 

 Koncerts "Vecā gada noskaņās" (kopā ar H.Hansenu, Ē.Kiršfeldu) Liepāja 2013.gada decembrī, 

           Orķestra "Collegium Musicum Riga "(koncertmeistare)  
 

Asoc.prof. A. Sprūdža -  

Satversmes sapulces locekle 

 2014. gadā Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārtas žūrijas locekle Vidzemes zonā (Cēsis) un 

Jelgavā 

 30.03.-6.04. 2014. dalība S. Vaiņūnas starptautiskā kameransambļu konkursa žūrijā (Viļņa) 

 16., 17.05.2014. DE komisijas priekšsēdētāja  stīgu kvartetiem Viļņas mūzikas un Teātra 

akadēmijā 

 16., 17.05.2014. vadītas meistarklases stīgu kvartetiem Viļņas Mūzikas un teātra akadēmijā. 

Asoc.prof. L.Zemberga 
JVLMA senatore  

 05.04.2013. žūrijas komisijas priekšsēdētāja čellistiem Jauno mūziķu konkursā J. Vītols un viņa 

audzēkņi Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā; 

 01.07.2013. žūrijas komisijas locekle Republikas kokļu ansambļu noslēguma konkursā LBN 

25. Vispārējo Dziesmu svētku ietvaros. 
 

Doc. D. Ozoliņa 

 Starptautiskā K. Dombrovska konkursa mākslinieciskā direktore, LNSO māksliniece 

Emerit. prof. E. Testeļeca - Starptautiskā K. Davidova konkursa mākslinieciskā direktore.  
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Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskajos projektos 
Studentu radošie projekti (ievērojamākie sasniegumi)   

 

Bakalauri 

1. kurss  

M. Eisaks (docēt. S. Brīnuma kontrb. klase) I vieta III Starptautiskajā izpildītāju konkursā 

Stokholmā 

E. Everss (docēt. S. Brīnuma kontrb. klase) III vieta III Starptautiskajā izpildītāju konkursā 

Stokholmā. 

2. kurss 

L.Kostanda (doc. T.Zībertes-Ijabs vijoles klase) - II vieta JVLMA kameransambļu konkursā 

Labākais kameransamblis 

J.Niklavičs (asoc. prof. A.Štrāla alta klase) - 09.01.2014. ar Collegium Musicum Schloss 

Weissenstein Pommersfelden stīgu kvarteta koncerts JVLMA Ērģeļu zālē  

19.07-18.08.2014. Collegium musicum Schloss Weissenstein Pommersfelden festivālā 

V.A.Mocarta Sinfonia concertante atskaņojums (solo) 

Z.Šturme (asoc. prof. A.Štrāla alta klase) 

2014. gada vasarā dalība Dabas Koncertzālē „Devona simfonija” Siguldā; festivālā 

„Summertime”. 

4. kurss 

O.Bokanovs (docēt. S. Brīnuma kontrb. klase) saņēma JVLMA Swedbank Gada balvu. 

19.06.2013. Stīgu kvartets Elpa - M.Liepiņa, S.Skrīveris, J.Niklavičs, N.Bardjuka (asoc. prof. 

A.Sprūdžas stīgu kvarteta klase) saņēmis A.Norīša Pirmā Baltijas valstu Stīgu kvartetu 

konkursa-festivāla laureāta diplomu un dr. Jura Vītola naudas balvu par labāko savas valsts 

komponista skaņdarba atskaņojumu, atskaņoja P.Vaska 3. stīgu kvartetu 

 

Maģistranti 

1. kurss 

D.Zālīte (emerit. prof. M. Villeruša čella klase) 

19.02.2013. - D.Šostakoviča Čella koncerta I daļas atskaņojums kopā ar LNSO Nacionālā 

operā 

 

Studentu sadarbība ar starptautiskiem jauniešu orķestriem –  

 Camerata Frankonia Erlangenā Vācijā (J.Niklavičs) 

 Collegium Musicum Schloss Weissenstein Pommersfelden festivāls (L.Hairova, 

E.Pīrāga, A.Barsegjana, J.Niklavičs, L.Tomiņa, E.Bandeniece), 

 G. Mālera jauniešu orķestris (J.Niklavičs),  

 Eiropas Savienības jauniešu orķestris (L.Kostanda, J.Niklavičs),  

 Orkester Norden (S.Stivriņa, M.Šembele, Z.Šturme, M.Drulle, A.Abaroniņa),  

 Baltic Youth Philarmonic (L.Kostanda, M.Kairova, I.Gagaine, K.Ozoliņa, J.Šata, 

H.Lukševica, D.Svētiņa, L.Skujiņa, J.Makarina, Z.Kalniņa); 

 Animato (L.Lāce, M.Jansone, M.Puriņa, I.Gagaine, H.Lukševica, M.Cukurs) 

 Ziemeļvalstu orķestris (D.Svētiņa, H.Lukševica); 

 Neue Philharmonie München (L.Kostanda, E.Āriņa, E.Pīrāga, S.Skrīveris, I.Ābola, 

L.Cīmure) 

Erasmus apmaiņas programmā studējuši 9 studenti (A.Barsegjana, K.Ozoliņa, D.Svētiņa, 

K.Suhorukova, N.Bardjuka, H.Lukševica, O.Bokanovs, Z.Kalniņa, V.Stankevičs) 

J.Pauls un M.Dobičins (lekt. D.Ozoliņas čella klase) Melo-M sastāvā – plaša starptautiska 

koncertdarbība. 

Studenti aktīvi piedalās kamerorķestra Sinfonia concertante koncertu projektos, 

iegūstot praksi un jaunu pieredzi orķestra darbā. 
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Kokles klases  docētāju un viņu studējošo radošās aktivitātes 

Doc. M.Vanaga  

2013.gada 7.septembrī dalība mūsdienu kultūras forumā BALTĀ NAKTS, kurā tika 

īstenots Ē.Ešenvalda un O.Žitluhinas  projekts Saules taka  mūsdienu kustību grupai, 

Rīgas kokļu grupai un solistiem; 

 

Doc. T.Jansone  

Ar koklētāju ansambli Teiksma piedalījās  

 2013.gada 25.-27.oktobris - Kanneles festivālā (Rahvusvaheline Kandle-festival) 

Vīlandē;  

 no 2014. gada  21.jūnija līdz 6.jūlijam - Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā, Hamiltonā 

un sniedza koncertus latviešu sabiedrībai; 

Producēja ansambļa Teiksma CD Brīvdiena ierakstīšanu un iznākšanu. 

Žūrijas darbs   

 no 2013.gada 18.-22.oktobrim - VI Starptautiskajā daudzstīgu tautas instrumentu konkursā 

Pleskavā;  

  2014.gada 30.aprīlī -  I Latvijas mūzikas skolu koklētāju kameransambļu konkursā Engurē  

Organizatoriskā darbība 

 Kurzemes un Zemgales reģiona koklētāju ansambļu virsvadītāja; 

 06.05.2014. organizēja Rīgas pilsētas koklētāju ansambļu skati Mazajā Ģildē; 

 XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta projekta 

vadītāja; 

Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos 

Radošie projekti   

 Konkursi: 

1) 2013. gada 18.-22. oktobris - 1.kursa studente Kristīne Eltermane (doc. M.Vanaga), 3. 

kursa studente Ieva Kalniņa (doc. M.Vanaga), apmaiņas studente no Somijas Jenni 

Venalainena (doc.M.Vanaga) un 2. kursa maģistrante Sanita Sprūža (doc.T.Jansone) 

piedalījās VI  Starptautiskajā daudzstīgu tautas instrumentu atskaņotāju konkursā 

Pleskavā, kur K.Eltermane un S.Sprūža ieguva III vietu; 

2) 2014.gada 11.marts – JVLMA 22.konkursā J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

labākais kameransamblis piedalījās duets Sanita Sprūža un Ieva Kalniņa; 

 Festivāli: 

1) no 2013.gada 25.-27.oktobris - Kanneles festivālā (Rahvusvaheline Kandle-festival) 

Vīlandē piedalījās Sanita Sprūža; 

2) no 8.-11.aprīlis - kokļu ansamblis (Sanita Sprūža, Ieva Kalniņa un Lauma Bebriša) 

piedalījās IV Starptautiskajā jauniešu tautas mūzikas festivālā Tūto-2014 Šauļos;  

 Koncerti: 

09.12.2013. - JVLMA Kokles un kanteles skaņu pasaulē; 

12.05.2014. - JVLMA T.Jansones Kokles klases koncerts; 

06.05.2014. - V.Salaka 75 gadu jubilejas koncerts-skate  

Koncerti Latvijas mūzikas skolās, baznīcās, muzejos u.c.; 

 Sanita Sprūža piedalījās Signes Baumanes filmas Akmeņi manās kabatās mūzikas 

ierakstīšanā. 
 

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras docētāju un viņu studentu sasniegumi 

Arvīds Kazlausks – docents (saksofons) 

1. Koncertdarbība  

 R.Zaļupes jaundarba pirmatskaņojums (Rīgas Saksofonu Kvarteta sastāvā, kopā ar 

Liepājas Simfonisko Orķestri, 2013.g. septembris). 

 Koncerts Durbē, festivāla Zemlika ietvaros (Urban Trio sastāvā, 2013.g. oktobris). 
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 N.Gothama jaundarba saksofonu kvartetam un pūtēju orķestrim „Rīga” 

pirmatskaņojums (Rīgas Saksofonu Kvarteta sastāvā, kopā ar PPO RĪGA, 2013.g. 

novembris). 

 Piedalīšanās (diriģenta un izpildītāja statusā) saksofona klases studentu koncertā 

(2013.g. decembris). 

 A.Dzenīša Koncerta saksofonam un orķestrim „(E)GO” pirmatskaņojums (kopā ar 

LNSO, dir. Normunds Šnē; 2014.g. janvāris). 

 Piedalīšanās koncertā JVLMA, Marcus Weiss meistarklašu ietvaros (2014.g. 

februāris). 

 Dalība „Vienna SaxFest” simpozijā Vīnē, Austrijā (2014.g. marts). 

 Audzēkņu Edgara Trapāna un Viestura Celma sagatavošana „Josip Nochta” 

starptautiskajam saksofonistu konkursam Zagrebā, Horvātijā (2014.g. maijs). 

 Koncerts Liepājā, festivāla Akti Naktī ietvaros (Urban Trio sastāvā 2014.g. maijs) 

 Piedalīšanas radošā nometnē „DAR Residency” Druskininkos, Lietuvā (2014.g. 

jūnijs). 

 Koncerts „DAR Residency” nometnes ietvaros Druskininku sanatorijā (2014.g. jūnijs). 

 Koncerts Līksnas baznīcā, festivāla Latgales Ērģeļu Mūzikas Dienas ietvaros, kopā ar 

ērģelnieci Larisu Carjkovu (2014.g. jūnijs). 

 Koncerts Sv. Jāņa baznīcā kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu (2014.g. augusts). 

 Koncerts Doma baznīcā kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu (2014.g. augusts). 
 

Guntis Kuzma – docents (klarnete) 

1. Koncertdarbība 

 Dalība JVLMA Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras docētāju koncertā 

Rīgas Latviešu biedrības namā 2014. Gada martā. 

 Koncerti un meistarklašu vadīšana Latvijas mūzikas skolās 2013./2014. Akadēmiskajā 

gadā (Liepāja, Tukums, Cēsis) 

 Kamermūzikas koncerts Spīķeru koncertzālē (M. Linberga klarnetes kvintets) 

 Darbs žūrijas komisijā  Jūlija Grūtupa 3.konkursā „Jaunais klarnetists” 

 Kamermūzikas koncerts Lielajā ģildē (31.10.2013) 

2. Meistarklašu vadīšana un dalība tajās 

 meistarklašu vadīšana Latvijas mūzikas skolās 2013./2014.akadēmiskajā gadā 

(Liepāja, Tukums, Cēsis) 

 Darbs JVLMA koka pūšaminstrumentu klases vadīja amatā 
 

Jānis Retenais – asociētais profesors (tuba,eifonijs) 

1. Koncertdarbība 

kā tubists: 

 Diriģenta statusā dalība LNSO brass ansambļa koncertā, Rīgā, Lielajā Ģildē 

(06.03.2014.) 

 Dalība JVLMA Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras docētāju koncertā, 

Rīgas Latviešu biedrības namā. (05.03.2014.) 

 Koncerti un meistarklašu vadīšana Latvijas mūzikas skolās un vidusskolās tubu kvarteta 

Magic 4 sastāvā (2013/2014.akadēmiskā gada novembrī, decembrī, februārī un aprīlī, 

A.Dombrovska mūzikas skola, J.Jurjāna Mūzikas skola) 

 Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas PO diriģenta statusā dalība JVLMA rīkotajās 

trompešu dienās, Rīga, 2013.gada 2.oktobris 

 Dalība Patrick Krysatis (tuba) meistarklasēs, 2014.gada aprīlis Luksemburga. 

 Dalība starptautiskajā brass festivālā un meistarklasēs Enchede (Holande) 2014.gada 

aprīlī. 

 Darbs ar Vācijas jauniešu pūtēju orķestra Jugendorchester Havixbeck  

18.10 – 25.10.2013 
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 Dalība koncertos profesionālā pūtēju orķestra RĪGA sastāvā. 

Kā Brass ansambļu un pūtēju orķestra vadītājs un diriģents: 

 2014 – JVLMA un Swedbank Gada balvas 2011 ceremonija. Lielā Brass ansambļa 

sagatavošana un diriģēšana svētku koncertā  

 2013 – piektā  Rīgas Brass simpozija ietvaros atklāšanas un noslēguma koncerti 

(JLMVA Brass ansamblis un JMRMV PO) 

 2013 – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncerts J.Mediņa Rīgas 

Mūzikas vidusskolā - J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris 

 2013 – JMRMV pūtēju orķestra jubilejas koncerts “6 gadi jaunās skaņās” 

2. Darbs meistarklašu organizēšanā 

 2014 – piektais Rīgas Brass simpozijs 2013, mākslinieciskais vadītājs; 

 2014- Tubu kvarteta Majic four meistarklases un koncerts Salacgrīvas mūzikas skolā 

(aprīlis, maijs) 

 2014 – Dalība Ptricka Krysata meistarklasēs un tubu festivālā Luksemburgā (aprīlis) 

3. Citas aktivitātes 

 2014 – Trešais Starptautiskais Diksilendu festivāls „Diksilends Umurgā 2013” 

mākslinieciskais vadītājs; 

 2014 – piektais Rīgas Brass simpozijs 2011, mākslinieciskais vadītājs; 

 Darbs Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu katedras vadītāja amatā 

4. Darbs žūrijā 

 2014 - Dalība konkursa žūrijā Talants Latvijai 

5. Studentu sasniegumi 

 2014 - J. Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestrim 1.vieta profesionālajā 

grupā Lietuvas PO konkursā, Paņevežos 

 Studenta Kaspara Šmita uzvara Latvijas televīzijas rīkotajā konkursā – šovā “Radīti 

mūzikai” 

 

Artis Sīmanis – profesors (saksofons) 

1. Koncertdarbība 

 Sagatavota un atskaņota 6 koncertos jauna koncertprogramma Ir viens vakars ar Rīgas 

Saksofonu kvartetu un dziedātāju Kristīni Gailīti 

 Sagatavota un atskaņota 10 koncertos jauna koncertprogramma Melnā stārķa lidojums 

ar Rīgas Saksofonu kvartetu, dziedātāju Ievu Paršu un multiinstrumentālistu Valdi 

Muktupāvelu. 

 Sagatavota un atskaņota 5 koncertos jauna koncertprogramma Mēnesgaismas dārzs 

kopā ar Kristīni Adamaiti (ērģeles) un Guntu Gelgoti (soprāns) 

 2013. gada 29. septembrī – sniegts koncerts Temple De’Uzes (Francija) Erasmus 

programmas ietvaros kopā ar ērģelnieci Kristīni Adamaiti 

 2014. gada februārī sniegts koncerts Soču Ziemas Olimpisko spēļu kultūras 

programmas ietvaros kopā ar ērģelnieci Ivetu Apkalnu. 

 2014. gada februārī sniegts koncerts Santa Cecilia konservatorijā Romā Erasmus 

programmas ietvaros kopā ar ērģelnieci Kristīni Adamaiti 

 Sagatavots un atskaņots Eiroradio tiešraides koncerts Sv. Jāņa baznīcā 2014. gada 13. 

aprīlī kopā ar Ērģelnieci Kristīni Adamaiti un Guntu Gelgoti. 

2. Meistarklašu vadīšana 

 2014. gada februāris –  vadītas meistarklases Santa Cecilia konservatorijā Romā 

Erasmus programmas ietvaros. 

 Studējošie Gundars Kokins, Santa Bukovska un Paulīnas Piteņko (Jāz. Mediņa Rīgas 

mūzikas vidussk.) sagatavoti dalībai 13. Starptautiskajā Jauno izpildītājmākslinieku 

konkursā Citta di Chieri Itālijā 2013. gada novembrī. Paulīna Piteņko ieguva II vietu. 
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3. Darbs žūrijas komisijā 

 Diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētājs pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

specialitātē Baltkrievijas Mūzikas akadēmijā 2014. gada jūnijā. 
 

Edgars Saksons – asociētais profesors (sitaminstrumenti) 

1. Meistarklases/konforences 

 Dalība starptautiskajā Baltijas un Ziemeļvalstu sitaminstrumentālistu konferencē 

Helsinkos (Somija) – 12.-16.02.2014 

 Darbs žūrijas komisijā starptautiskajā sitaminstrumentālistu konkursā Seulā (Koreja) – 

8.08.- 16.08.2014 

          2. Organizatoriskais darbs 

 Dalība XXV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru 

lielkoncertā, kā šī koncerta organizatoram - (03.07.2013. arēna „Rīga”) 

 Meistarklašu organizēšana - Pasqualin Paolo (Itālija, 02.2014, JVLMA) 

 Meistarklašu organizēšana – L.Alberts, J.Lin (Beļģija, 04.2014. JVLMA) 

 12.starptautiskā sitaminstrumentālistu festivāla Ukmergē (Lietuva) mākslinieciskais 

vadītājs (8.-11.03.2014) 

 

Viesturs Vārdaunis – docents (mežrags) 

1. Koncertdarbība 

 Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra mežragu grupas koncertmeistara vietnieks 

 2013./2014.gadā LNSO sastāvā dalība visos nozīmīgākajos orķestra projektos. 

 Mežragu ansambļu Lielkoncerts – Latvijas mežragu svētki. JVLMA Lielā zāle 

26.05.2014. 

 Koncerts „Viestura Vārdauņa benefice” .Lielās ģildes Minsteres zāle. V.Vārdaunis un 

mežragu klases studenti, orķestris „Sinfonia Contertante”  11.05.2014. 

 JVLMA Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts RLB namā 05.03.2014. 

 Koncerti ar Baroka orķestri „Collegium Musicum Riga” 2013./2014. 

 Dalība projektos ar Latvijas Nacionālās operas orķestri   2013./2014. 

2. Organizatoriskā darbība 

 Organizēts mežragu ansambļu un mežragu kora Lielkoncertu – Latvijas mežragu svētki 

(2 daļas). Koncertā piedalījās 20 mežradznieki no visiem Latvijas profesionālajiem 

kolektīviem. 

 Organizēts koncertu „Viestura Vārdauņa benefice”  

3. Dalība meistarklasēs 

 Dalība viesprofesora Szabolcs Zempleni meistarklasēs JVLMA, 23.04 - 25.04.2014. 

 Meistarklašu sagatavošana un vadīšana: Jūrmalas Mūzikas vidusskolā - 2014.maijs,  

Juglas Mūzikas skolā - 2014.septembris  
 

Ilona Meija – docente (flauta) 

1. Koncertdarbība 

 Koncerts Simfoneta Rīga koka pūšaminstrumentu kvinteta sastāvā, 7.jūlijs - Sigulda, 

13.jūlijs - Rīga 

 Koncerti Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla ietvaros,  26.-3.augusts 

 Dalība Luosto Classic (Somija) festivālā Simfoneta Rīga koka pūšaminstrumentu kvinteta 

sastāvā, 7. - 12.augusts 

 Koncerts festivāla „Via Baltica” ietvaros Simfoneta Rīga koka pūšaminstrumentu 

kvinteta sastāvā,  24.augusts - Kuldīga 

 Koncerts Rīgas Domā dievkalpojumā 25.augustā 

 Dalība J.S.Baha mūzikas koncertā Anglikāņu baznīcā, 1.oktobris 

 Koncerts Rīgas Domā Latvijas Tautas frontes atceres gadadienā, 5.oktobris (sadarbībā ar 

ērģelnieci Larisu Bulavu)  
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 Dalība maģistrantes Līgas Kārkliņas koncerteksāmenas klavieru pavadijumā,  

5.decembris - JVLMA  

 Dalība aģentūras Latvijas koncerti rīkotajā mūzikas ciklā bērniem „Patiešām maziņiem”,  

26.,27.oktobris - Spīķeru koncertzālē  

 Dalība kameransambļu katedras mācībspēku koncertā, 6.novembris - Rīgas Latviešu 

biedrības namā  

 Dalība koncertos Frankfurtē Simfoneta Rīga sastāvā. 15.novembris 

 Dalība kamermūzikas koncertā Spīķeru koncertzālē. 23.novembris 

 Koncerts Simfoneta Rīga koka pūšaminstrumentu kvinteta sastāvā, 30.novembris - 

Bauska 

 Dalība pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras mācībspēku koncertā,  6.marts -

Rīgas Latviešu biedrības namā.  

 Darbs pie „Latviešu mūzikas flautai un klavierēm” CD ierakstīšanas kopā ar pianisti 

Dzintru Erlihu  

2. Meistarklašu organizēšana, apmeklēšana, vadīšana 

 Meistarklašu apmeklēšana pie prof. Renabe Greiss Armin, 17.-22.jūnijs - Karlsruhe, 

Vācija 

 Meistarklašu vadīšana Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālā, 26.jūlijs – 3.augusts 

 Starptautiskā flautistu konkursa apmeklējums un studentu M.Markevičas un S.Prauliņas 

sagatavošana konkursam,  6.-15.septembris – Budapešta, Ungārija  

 Meistarklašu apmeklēšana kokapūšaminstrumentu simpozija ietvaros, 7.-11.oktobris 

 Prof. Renates Greiss Armin  meistarklašu organizēšana un koncerts JVLMA,  2014.gada 

marts 

 Doc. I.Meijas flautas un kameransambļu klases koncerta organizēšana, 2014.gads - 

JVLMA  

 Meistarklašu vadīšana J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, 2014.gada pavasarī 
 

Ilze Urbāne – docente (flauta) 

1. Koncertdarbība 

 I.Urbānes flautas klases, flautu kvarteta un trio audzēkņu koncerti JVLMA, 1.un 

2.semestrī 

 I.Urbānes un klases studentu koncerts Ventspils mūzikas vidusskolā 

 Piedalīšanās pūšaminstrumentu katedras pedagogu koncertā 

 Ilzes Kapenieces un Sniedzes Prauliņas sagatavošana starptautiskajiem konkursiem 

Krakovā un Bukarestē, kuri notiks 2014.g.maijā 

2. Meistarklašu organizēšana, apmeklēšana, vadīšana 

 Meistarklašu vadīšana un koncerts Cosenza mūzikas augstkolā,  2014.g.marts - Itālijā 

 Meistarklase Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā 

 Piedalīšanās Latvijas Koncertu radošo ideju konkursā ar dažādu koncertprogrammu 

pieteikšanu.To sagatavošana un realizācija projektu atbalstīšanas gadījumā. 

 Meistarklašu apmeklēšana pie Carlo Jana un Renate Giesler, 2013.g.oktobrī un 2014.g 

martā – Haase 

3. Citas aktivitātes 

 Flautu firmas Mancke izstādes organizēšana Woodwind Simpozija ietvaros 

2013.g.oktobrī. 
 

Imants Sneibis – profesors (flauta) 

1. Darbs žūrijās, meistarklases 

 JVLMA pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu organizēto meistarklašu apmeklēšana  

 Dalība meistarklasēs pie Luksemburgas konservatorijas profesora Carlo Jans - oktobrī 

 Darbs Teodora Reitera konkursa žūrijā un studentes Nadīnas Zapackas sagatavošana 

dalībai tajā 
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 EDMV audzēkņu sagatavošana dalībai starptautiskajasm konkursam ''Jaunais flautists'' 

2. Koncertdarbība 

 Piedalīšanās JVLMA pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras pedagogu 

koncertā 2014.gada 6.martā  

 Dalība I.Sneibja flautas klases studentu un maģistru koncertā JVLMA koncerzālē 

2013.gada 7.decembrī  
 

Gatis Evelons - lektors (mežrags) 

1. Meistarklases vadīšana, organizēšana 

 Dalība Tomasa Haušilda (Leipcigas F.Mendelsona mūzikas augstskola) un Žabolca 

Zemplenī ( Trosingenas mūzikas augstskola) meistarklasēs. 

 Dalība ar audzēkņiem Jura Jurjāna Starptautiskajā konkursā „Jaunais mežradznieks” 

(23-25.04.2014.) 

 Dalība „Mežragu dienās” Holandē (04.-08.05.2014.) 

 Dalība „Hanzas Mežragu dienās” Lībekā ( 22.-24.05.2014.) 

 Koncerts un meistarklases Gulbenes mūzikas skolas 55 gadu jubilejā (11.-12.04.2014.) 

 Dalība JVLMA Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras docētāju koncertā Rīgas 

Latviešu biedrībā. 

2. Koncertdarbība  

 Dalība Baltijas valstu ansambļu vadītāju un orķestru diriģentu Forumā JVLMA (02.-

03.11.2013.) 

 Dalība Valsts svētku koncertos Jelgavā (17.-18.11.) 

 Koncerti Latvijas pilsētās ar izrādi „ Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”.  

Koncertus organizē „Latvijas Koncerti”, septiņi rūķīši - Pāvula Jurjāna un Emīla Dārziņa 

mūzikas skolu jaunie mežradznieki.(2013.g. decembris.) 

3. Darbs Žūrijā  

 Darbs žūrijas komisijā un žūrijas komisijas priekšsēdētājs Starptautiskajā 

metālpūšaminstrumentu konkursā „Taures skan” Jelgavā (04.04.2014.) 

 Darbs žūrijas komisijā Republikas pūšaminstrumentu konkursā JVLMA (2014.g. janvārī) 

 Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs J.Ivanova Rēzeknes un Daugavpils 

mūzikas vidusskolās(06.2014.) 

4. Organizātoriskais darbs 

 Jura Jurjāna Starptautiskā konkursa „Jaunais mežradznieks” organizēšana. 

 R.Šūmaņa Koncertskaņdarba 4 mežragiem iestudēšanas organizēšana ar EDMV 

simfonisko orķestri (02.02.2014.) 

 Gata Evelona Jauno mežradznieku Adventes koncerta organizēšana Jāzepa Mediņa Rīgas 

1. Mūzikas skolā (2014.15.12.) 

 EDMV pūšamo un sitaminstrumentu nodaļas koncertu organizēšana Pāvula Jurjāna 

mūzikas skolā (13.12.2013.) un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolā (2014.martā) 

 Mežragu kvarteta Ziemassvētku koncertu organizēšana. 

 Jauno mežradznieku un trompetistu koncerta organizēšana Pārdaugavas mūzikas un 

mākslas skolā. 
 

Egils Upatnieks  – lektors  (oboja) 

1. Koncertdarbība  

 10.09.201.3 - dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Kopenhāgenā, Dānijā 

 29.09.2013. - dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Kopenhāgenā, Dānijā 

 19.10.2013. - dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Ofenburgā, Vācijā 
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 25.10.2013. - dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā Lorrahā, 

Vācijā 

 27.10.2013. - dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā Randers, 

Dānijā  

 28.01.2014. - dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Kopenhāgenā, Dānijā 

 15.03.2014. - dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā 

Firstenfeldē, Vācijā 

 18.-25.04.2014. - dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertos 

Zviedrijā 

 17.-23.05.2014. - ar pūšaminstrumentu kvintetu Carion dalība starptautiskajā ansambļu 

konkursā Osakā, Japānā 

 7.06.2014. -  dalība starptautiskā pūšaminstrumentu kvinteta Carion koncertā Līsbornā, 

Vācijā 

 21.12.2013. - kamermūzikas koncerts Spīķeru koncertzālē ar A.Egliņu un J.Semjonovu 

 2013.gada novembrī - dalība vācu kompānijas ARS CD ierakstu sesijā pūšaminstrumentu 

kvinteta Carion sastāvā ar L.van Bēthovena, A.Rosetti, Ž.Ibēra, Ģ.Ligeti u.c. komponistu 

oriģināldarbiem un transkripcijām pūtēju kvintetam 

 2014.gada janvārī - ar pūšaminstrumentu kvintetu Carion  dalība CD ierakstā ar 

K.Nīlsena un citu tā laika dāņu komponistu mūziku klasiskajam pūtēju kvintetam. 

   2. Organizatoriskais darbs: 

 2014.gada februārī - JVLMA LMT kamerzālē notika Viļņa Pelnēna piemiņai veltīts 

koncerts -  koncertprogrammas sastādīšana un koncerta organizēšana. 
 

Jānis Semjonovs  – lektors  (fagots) 

1. Koncertdarbība  

 dalība 1.starptautiskajā koka pūšaminstrumentu simpozija noslēguma koncertā, 

11.10.2013. 

 dalība JVLMA Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras docētāju koncertā Rīgas 

Latviešu biedrības namā, 05.03.2014. 

 dalība muzikāli izglītojošajā koncertā „Pastaiga mūzikā”  ar Sinfonietta Rīga koka pūtēju 

kvintetu”,  30.11.2013. - Bauskas pilī 

 dalība senās mūzikas festivālā un koncertos Latvijas pilsētās ar Sinfonietta Rīga baroka 

ansambli,  2014.gada 1.pusgadā 

 dalība festivālā „Vīnes klasika” ar Sinfonietta Rīga pūtēju kvintetu un pianisti A.Egliņu 

 dalība Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kamermūzikas koncertā, 12.12.2013. 

Lielās ģildes Minsteres zālē, atskaņojot Latviešu un ārzemju komponistu darbus fagotam solo 

un fagotam ar klavierēm 

2. Meistarklases 

 dalība profesora O.Kristiāna Dāla fagota spēles meistarklasēs  Manheimas mūzikas 

augstskolā,  2013/2014.m.g. 2.semestrī 
 

Ainārs Šablovskis  – lektors  (saksofons) 

1. Koncertdarbība  

 20.septembrī - Liepājas Latviešu biedrības namā Liepājas simfoniskā orķestra 

koncertsezonas atklāšanas koncerts. Programmā - Riharda Zaļupes jaundarba 4 + 4 

Squared saksofonu kvartetam, korim un simfoniskajam orķestrim pirmatskaņojums Rīgas 

saksofonu kverteta sastāvā 

 16. novembrī - koncertprogramma Uguns Mūzika Alojas kultūras centrā Rīgas saksofonu 

kverteta sastāvā. Koncertā piedalās Valdis Muktupāvels un Ieva Jēkabsone 
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 18.novembrī - koncertzālē Lielā Ģilde Nika Gothama jaundarba Step to Stride saksofonu 

kvartetam un pūtēju orķestrim pirmatskaņojums Rīgas saksofonu kvarteta sastāvā ar 

profesionālo pūtēju orķestri Rīga (diriģents Mārtiņš Ozoliņš) 

 6.decembrī - koncertprogramma LABYRINTHUS Saldū Rīgas saksofonu kvarteta sastāvā. 

Piedalās Raimonds Tiguls, video mākslinieks Gints Apsits. 
 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras docētāju un viņu studentu sasniegumi 

Katedras docētāji prof. J.Maļeckis, prof. V.Zilberts, prof. A.Liepiņš, asoc. prof. D.Kļava, 

doc. H.Hansena, doc. M.Zilberts un lekt. I.Milzarāja regulāri piedalījās Latvijas koncertdzīvē un 

katedras rīkotajos koncertos RLB.  

Prof. J. Maļeckis  

Pasākumi JVLMA ietvaros 
 

30.09.2013. - piedalīšanās klavieru katedras cikla 4. koncertā Visi J. Vītola klavierdarbi,  

JVLMA LZ  

10.10.2013. - piedalīšanās koncertā J. Vītolam veltītas konferences ietvaros, JVLMA LZ 

06.11.2013. - piedalīšanās kameransambļu katedras pedagogu koncertā V. Ļutoslavskim – 100,  

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 

07.03.2014. - piedalīšanās koncertā Profesoram Igoram Kalniņam 100,  JVLMA LZ 

Sagatavoti foto sižeti par konkursu  JVLMA labākais studentu kameransamblis, studējošo 

koncertu Brēmenē un kamermūzikas festivālu Viļņā atspoguļošanai JVLMA mājaslapā 

Pasākumi ārpus JVLMA 
13. un 14.12. 2013. - RIX klavieru kvarteta koncerti Liepājā un Ventspilī 

25.-29.12.2013. - ieraksti Latvijas radio kopā ar RIX kvarteta dalībniekiem (F. Bridža, G. Pelēča  

klavieru kvarteti) 

28.09.2013. - piedalīšanās starptautiskā projekta koncertā (F. Šūberta Foreļu kvintets) ABAM 

konferences ietvaros, Gdaņskā (Polijā) 

24.03 2014. - gleznu izstādes atklāšana Viļņas mākslas galerijā Arka (Lietuvā)  

10.06.2014. - RIX klavieru kvarteta piedalīšanās Vidzemes koncertzāles Cēsis atklāšanas 

koncertā 

26.08.2014. - RIX klavieru kvarteta kino mūzikas koncerts ROJAL kino un mākslas festivālā 

Rojā 

22.05.2014. - piedalīšanās Eiropas Savienības pārstāvniecības Minskā rīkotajā jubilejas koncertā 

Minskas filharmonijas zālē ( Baltkrievijā) 

26.05.2014.  - RIX klavieru trio piedalīšanās Eiropas kultūras dienu organizētajā koncertā 

Kenedija centrā Vašingtonā (ASV) 
 

Prof. A. Liepiņš 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

10.09.2013. - piedalīšanās I. Villerušas 70 gadu jubilejas pasākumā JVLMA Lielajā zālē,  

atskaņots I.Albenisa skaņdarbs Tango klavierēm solo  

      Pasākumi ārpus JVLMA 

18.09.2013. - Rēzeknes koncertzālē Gors un 19.09. - Ventspils kultūras centrā Jūras vārti kopā 

ar I.Paršu, G.Grasbergu un O.Silabriedi kamerizrāde Dūdieviņš, R.Paula, J.Kulakova un 

A.Skrjabina mūzika  

18.11.2013. - koncerts Talsu kultūras namā, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 

95.gadadienai. Programmā - Im. Kalniņa un A.Maskata skaņdarbi. Koncertā piedalījās Radio 

koris un solisti  

25.11.2013. -  A.Maskata muzikāla izrāde Vācietis. Klavierkoncerts, LNO Lielajā zālē kopā ar 

Latvijas Radio kori un solistiem  

06.12.2013. - Ķeguma kultūras namā muzikāls uzvedums Vīne-pilsētas un meža stāsti, 

programmā J.Haidna, V.A.Mocarta. L.van Bēthovena, F.Šūberta, J.Štrausa skaņdarbi. Piedalījās 

arī solisti E.Martinsone-soprāns un I.Bezprozvanovs-čells  
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14.02.2014. – dalība uzvedumā Lielo komponistu mazie grēciņi, R.Rubīna režija, A.Šēnberga, 

E.Satī, K.Veila u.c. komponistu mūzika,  Spīķeru koncertzālē, piedalījās arī 

atskaņotājmākslinieki Ieva Parša, Juris Žvikovs un Jurijs Savkins 

28.,29.,30.maijs - dalība muzikālajā projektā Rakstītāja, veltīts B.Martuževai, piedalījās arī 

Radio koris, atskaņoti Im.Kalniņa, M.Brauna, J.Lūsēna, V.Pūces jaundarbi, projekti īstenoti 

Rēzeknē, Lubānā un Rīgā. 
 

Prof. Ventis Zilberts 

12.09.2013. - dalība latviešu mūzikas koncertā Krakovā (Polija)  kopā ar altisti Andru Dārziņu 

(Štutgartes Mūzikas augstskola, Vācija)  

26.09.2013. -  dalība JVLMA Klavieru katedras pedagogu koncertā „Jāzepam Vītolam 150”,  

Jelgavas mūzikas vidusskolā     

30.09.2013. -  dalība JVLMA Klavieru katedras pedagogu koncertā „Jāzepam Vītolam 150”,  

JVLMA LZ     

06.11.2013. -  piedalīšanās Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras  mācībspēku koncertā  

 “S. Mencei –  60”,  „V. Lutoslavskim – 100”,  Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē  

18.11.2013.  - piedalīšanās Rīgas Latviešu biedrības rīkotā, Jāz. Vītolam  veltītā koncertā,   

RLB Zelta zālē  

07.03.2014. - piedalīšanās prof. Igora Kalniņa 100gades piemiņas koncertā, JVLMA Lielajā zālē  

29.06.2014. - piedalīšanās XI Starptautiskajā latviešu jauno mūziķu meistarkursu vadītāju 

koncertā, RLB ZZ  
 

Asoc. prof. Dace Kļava 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

Studiju procesā sadarbība ar dziedātājiem Kristīni Gailīti, Andžellu Gobu, Irmu Pavāri,  

Airu Rūrāni, Jūliju Vasiļjevu, Jolantu Strikaiti, Kalvi Kalniņu, Armandu Siliņu; 

instrumentālistiem flautisti Vitu Rozēnu, obojistu Daumantu Kalniņu, klarnetistiem Gunti 

Kuzmu, Kārli Catlaku, vijolnieku Alekseju Bahiru. Iestudētas jaunas, interesantas programmas, 

kas atskaņotas katedras akadēmiskajos koncertos, DE un maģistrantu koncerteksāmenos. 

10.10.2013. - koncertmeistare J.Vītolam veltītās konferences atklāšanas koncertā,  JVLMA 

06.11.2013. - piedalīšanās Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras mācībspēku koncertā   

S. Mencei –  60, V. Lutoslavskim – 100,  Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 

22.11.2013.  - koncertmeistare NORD opera meistarklašu noslēguma koncertā 

02.04.2014. - piedalīšanās Vokālās katedras koncertā Vokālistu parāde, Rīgas Latviešu biedrības 

Zelta zālē  

29.05.2014.  - koncertmeistare akadēmiskās dziedāšanas diplomeksāmenā, JVLMA Lielajā zālē 

05.06.2014.  - koncertmeistare kora diriģēšanas diplomeksāmenā LU aulā, koncertmeistare  

Orķestra diriģēšanas katedras un Kora diriģēšanas katedras kursa eksāmenos. Koncertmeistare 

akadēmiskās dziedāšanas katedras diplomeksāmenos (A.Gendelmane, M.Čulpajevs – izcils 

sniegums) un kursa eksāmenos 

    Koncertmeistare meistarklasēs  
13.03.2014. - Asta Kriščunaite - akadēmiskā dziedāšana    

Pasākumi ārpus JVLMA 
20.09.2013. - koncertmeistare koncertā  J.Vītols un dzejnieki, Jēkabpilī 

26.10.2013. -  koncertmeistare A. Gobas solokoncertā Baltkrievijā    

15.11.2013. - orķestrante Latvijas Radio kora un orķestra  Sinfonietta Riga koncertā Frankfurtē    

25.11.2013. – dalība muzikālajā izrādē   Vācietis. Klavierkoncerts, LNO     

01.04.-14.04. 2014. - koncertmeistare Latvijas Radio kora projektā Bahs. Pasija. Rīga 

07.04.2014.  - koncertmeistare Starptautiskā Belvederas vokālistu konkursa atlasē  Jūrmalā     

02.05.2014.  - Koncerts Mīlas valši, kopā ar Radio kori un pianistu A.Liepiņu,  diriģents 

S.Kļava, Siguldā 

21.07.2014. - koncertmeistare koncertā Montpeljē (Francija), ar Radio kori, diriģents S.Kļava 

Datorsalikumi partitūrām:  Sadarbībā ar Schott Music GmbH & Co.KG, Mainz, datorsalikums 

sekojošām partitūrām:  

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.baltaisfligelis.lv%2Fmuzika%2Fmeistarkursi&ei=bdXYU7zJGefNygP24ILwCQ&usg=AFQjCNF7ZgALMHQtaoV4S2xbXE4aK8Wh9A&sig2=hI9-vrgyRd4lUR_ePfaP3g&bvm=bv.71778758,d.bGQ
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Oli Mustonens Sonāte vijolei un orķestrim, Sinfonia N.2,  

P. Vasks   Castillo inerior per Violino ed Violoncello, jauktā kora dziesmas, sieviešu kora 

dziesmas, u.c. 

A. Maskats Pusnakts Rīgā Gidonam Krēmeram un orķestrim Kremerata Baltica 
 

Doc. H. Hansena 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

Studiju procesā sadarbība ar dziedātājiem Ievu Paršu, Kristīne Gailīti, Irmu Pavāri, Lauru 

Grecku, JūlijuVasiļjevu,  Armandu Siliņu, Rihardu Milleru,  flautisti Ilonu Meiju, Maiju 

Kļaviņu, vijolnieci Ievu Kostandi,  čellistu Ēriku Kiršfeldu, pianistu Andreju Bilalovu iestudētas 

jaunas, interesantas programmas, kas atskaņotas katedras akadēmiskajos koncertos, 

diplomeksāmenos un maģistrantu koncerteksāmenos.  

                     10.09.2013. - koncerta  Intai Villerušai – 70 organizēšana un piedalīšanās 

12. -15. 09.2013. - dalība konkursā 47. International flute competition 2013, Budapeštā  

10.10.2013.  -  koncertmeistare J.Vītolam veltītās konferences atklāšanas koncertā kopā ar  

Vokālistiem R.Milleru un A.Rūrāni, JVLMA  

07.10.2013. - koncerts  Stradiņa Universitātes koncertzālē, programmā - O. Mesiāns Kvartets 

Laika galam , kopā ar M. Spārniņu, E. Šēferu un Ē. Kiršfeldu 

13.11.2013. -  koncerts Pēterburgas Valsts konservatorijā ar I. Paršu, K. Adamaiti, A. Sīmani 

18.10. 2013. - piedalīšanās Starptautiskajā  J.Vītola  pianistu konkursa atklāšanas koncertā kopā 

ar čellistu Ē.Kiršfeldu  

06.11.2013. - piedalīšanās Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras  mācībspēku koncertā  

S. Mencei –  60, V. Lutoslavskim 100, Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē  

05.04.2014. - piedalīšanās Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncertā kopā ar M.Circeni 

un A.Arnicānu, Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 

18.-20.11.2013. - piedalīšanās  starptautiskajā saksofonistu konkursā Torino (Itālija)  

     - koncertmeistare Pūtēju katedras diplomeksāmenos  (V. Rozēna, E.Balčus) un kursa  eksāmenos  

                     Koncertmeistare meistarklasēs: 

                     03.03.2014. – 07.03.2014.  - Renate Greis –Armin (flauta, Vācija) 

 Pasākumi ārpus JVLMA 

04.11.2013. - piedalīšanās koncertā Latvijas Radio Klasika studijā kopā ar altistu Maksimu 

Novikovu, programmā G. Pelēča skaņdarbi 
28.12 .2013.  - kamermūzikas koncerts Hika zālē, Liepājā 
04.01.2014. - Ziemas meistarklases – 2014, meistarklašu vadītāju koncerts Jāz. Mediņa Rīgas 

1.mūzikas skolā 

02.2014. - M.Einfeldes čella sonātes pirmatskaņojums  ar čellistu Ēriku Kiršfeldu Spīķeru KZ 

04.03.2014. - Lielā Mūzikas Balva 2013 Par darbu ansamblī 

06.03. 2014. - koncerts  Veltījums Karlam Fīlipam Emanuēlam Baham 300,  kopā  flautistēm  

Renāti  Graissu - Arminu, Ilonu Meiju un čellistu Ēriku Kiršfeldu   

19.04.2014.  - A. Šēnberga melodrāmas Mēness Pjēro atskaņojums iztāžu zālē Arsenāl 

12.- 17.05. 2014. - piedalīšanās  1st International Saxophone Competition Zagrebā 

 29.06.2014.  – piedalīšanās XI Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu ieskaņas 

koncertā  ar I. Paršu un  M. Kuplo,  RLB ZZ 

20.07.2014.  - piedalīšanās   kamermūzikas koncertā  Veltījums N. Goršeņinam, Cēsīs  

10.08.2014.  - koncerts festivālā Sansusī kopā ar čellistu Ēriku Kiršfeldu 

20.08.2014. - piedalīšanās  Flautas asociācijas nodibināšana koncertā,  JVLMA 

Metodiskais darbs 

 03.-05.01.2014. - Lekcijas un meistarklases vadīšana Latvijas mūzikas skolu kameransambļu 

skolotājiem, tēma Pianista pirmie soļi kameransamblī 

01.- 09.07.2014 - XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi,  meistarklases vadīšana 

un koncerti Siguldas Baltajā flīģelī 
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Doc. M. Zilberts 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

06.11.2013. - piedalīšanās Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras mācībspēku koncertā  

S. Mencei – 60, V. Lutoslavskim – 100,  Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 

- koncertmeistars  simfoniskā orķestra un kora diriģēšanas katedras kursa eksāmenos 

- koncertmeistars meistarklasēs 28.11.2013 -  Mihails Goļikovs simf. orķ. diriģēšana 

- koncertmeistars iestājeksāmenos 

Pasākumi ārpus JVLMA 

20.09.2013. - piedalīšanās koncertā „Jāzeps Vītols un latvju dzejnieki”, Krustpils pilī, kopā  ar 

LNO solisti A. Rūrāni  

26.09.2013. - koncerts „OPERācija” ar ansambli „Brokastis četratā”, Rīgā, Zirgu ielas 

koncertzālē 

18.11.2013. - piedalīšanās Valsts svētku koncertos ar Vidzemes kamerorķestri diriģenta 

A.Veismaņa vadībā 

25.01.2014. - Solo ar LNO orķestri Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncertā Lielajā Ģildē, 

diriģents A. Meri  

30.11.2013. - Kamermūzikas koncerts LNO Beletāžas zālē ar R. Mačanovski un J. Savkinu 

23.03.2014. - A. Šnitkes klavierkoncerta atskaņojums ar Jelgavas kamerorķestri diriģenta  

A. Meri vadībā, Jelgavā 

26.03.2014. - uzstāšanās LNO Beletāžas zālē, Zviedrijas karaļa Kārļa XVI un karalienes Silvijas 

vizītes ietvaros, ar LNO solistiem E. Martinsoni un R. Mačanovski 

25.05.2014. - klavieru solo atskaņojums V.Russo koncertā „Street Music” ar Jelgavas 

kamerorķestri diriģenta A. Meri vadībā, Jelgavā 

19.07.2014. -  Cēsu Mākslas festivāla ietvaros koncerts „Dziesmu un romanču vakars.Veltījums 

Nikolajam Goršeņinam”, kopā ar LNO solistiem R. Mačanovski un I. Martaku, Vidzemes 

koncertzālē  

10.08.2014. - koncerti ar ansambļiem „Brokastis četratā” un „Undertango” festivālā Sansusī, 

Susējā 

22.08.2014. - koncerts ar ansambli „Undertango” un vokālistu A.Siliņu, Ventspilī 

24.08.2014. - Baltijas valstu premjerministru vizītes Latvijā ietvaros kopā ar LNO solisti  

E.Martinsoni piedalīšanās koncertā Vidzemes koncertzālē  

- darbs Latvijas Nacionālajā Operā galvenā koncertmeistara amatā 
 

Lekt. I. Milzarāja 

Pasākumi JVLMA ietvaros 
 

06.11.2013. – kopā ar pianistu Ventu Zilbertu piedalīšanās Kameransambļa un 

klavierpavadījuma katedras mācībspēku koncertā Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, 

atskaņots komponista S.Ļutoslavska skaņdarbs “Subito”  

Pasākumi ārpus JVLMA 

18.11.2013. - kamerorķestra “Latvijas filharmoniķi” Valsts svētku koncerts Ogres kultūras namā  

29.11.2013. - dalība kamerorķestra sastāvā trombonistu Valsts konkursā, Pārdaugavas mūzikas 

un mākslas skolā 

14.12.2013. - kamerorķestra “Latvijas filharmoniķi” koncerts Lielajā ģildē 

15.12.2013. - kamerorķestra “Latvijas filharmoniķi” koncerts Kuldīgas baznīcā ar diriģentu 

Mārtiņu Ozoliņu un ērģelnieci Kristīni Adamaiti 

20.12.2013. - koncerts Anglikāņu baznīcā ar kori “Medera” 

22.12.2013. - kamerorķestra “Latvijas filharmoniķi” koncerts Kuldīgā 

23.12.2013. - kamerorķestra “Latvijas filharmoniķi” koncerts Rotaļlietu simfonija , kopā ar Innu 

Davidovu 

15.05.2014. -  Teodora Reitera fonda koncertā kopā ar maģistranti Madaru Drulli Šlokenbekas 

muižā atskaņots komponista S.Prokofjeva duets divām  

- pedagoga darbs Em.Dārziņa mūzikas vidusskolā 

28.03.2014.  - dalība ar Em. Dārziņa Mūzikas vidusskolas audzēkni vijolnieku Valsts konkursā 
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Lekt. L. Tīrele  

Pasākumi JVLMA ietvaros 

06.11.2013. - piedalīšanās Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras mācībspēku koncertā   

S. Mencei – 60, V.Lutoslavskim – 100,  Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē  

21.11.2013. - koncertmeistare docentes Terēzes Zībertes-Ijabas klases vakarā        

22.11.2013. -  koncertmeistare NORD opera jauno mākslinieku noklausīšanās JVLMA  

03.02.2014. - koncertmeistare docentes  Diānas Ozoliņas klases vakarā 

22.04.2014. - koncerts ar dziedātājiem Mihailu Čulpajevu, Emīlu Kivlenieku un Raimondu Poču 

RLB Zelta zālē 

Pasākumi ārpus JVLMA 
 

11.10.2013. - orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē 

16.10.2013. - orķestrante LNSO koncertā Frankfurtē 

18.10 2013. - orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē 

25.10.2013. - klavieru solo orķestra “Sinfonietta koncertā kinoteātrī Splendid Palace  

25.11.2013. – piedalīšanās LNO izrādē  Vācietis. Klavierkoncerts 

10.01.2014. - orķestrante orķestra “ Sinfonietta” koncertā Spīķeru koncertzālē 

17.01.2014. - orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē 

18.01.2014. - Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga 2014 projekta ietvaros Rīgas autoostā 

atskaņota J.S.Baha klaviermūzika  

- atspoguļošanai JVLMA mājaslapā sagatavoti foto sižeti par konkursu „Labākais 

kameransamblis”, studentu koncertu Brēmenē un kamermūzikas festivālu Viļņā  

25.01.2014. - orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē 

08.02.2014. - koncerts Mūrmuižas Tautas universitātē,  programmā J.S.Baha mūzika.  

21.02.2014. - orķestrante LNSO koncertā Lielajā Ģildē 
 

 Sadarbība ar Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu pedagogiem 

Visu gadu noticis regulārs metodiskais darbs ar Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu 

kameransambļu pedagogiem: katedras mācībspēki piedalījušies metodiskā seminārā 

kameransambļu skolotājiem Jāz. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā un vadījuši meistarklases, kas 

ietilpst Starptautiskā kameransambļu konkursa – festivāla Muzicēsim kopā ar draugiem 

sagatavošanā. Doc. H. Hansena  /03.-05.01.2014./ lasījusi lekcijas un vadījusi meistarklases Latvijas 

mūzikas skolu kameransambļu skolotājiem, tēma Pianista pirmie soļi kameransamblī. 

Doc. H. Hansena, prof. V. Zilberts un prof. G. Sproģe  vadījuši meistarklases XI Starptautiskajos 

Latviešu jauno mūziķu meistarkursos  Siguldas  Mūzikas un mākslas skolā /01.- 09.07.2014./  

Lektore I. Milzarāja strādājusi ar jaunajiem vijolniekiem Em. Dārziņa Mūzikas vidusskolā. 
 

Organizatoriskais darbs  

Katedras docētāji piedalījušies 22. konkursa JVLMA labākais studentu kameransamblis organizēšanā 

un žūrijas darbā. 
 

Prof. Gunta Sproģe sadarbībā ar RLB Mūzikas komisiju piedalījusies cikla JVLMA mācībspēku, 

maģistrantu un studentu koncerti Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē organizēšanā. Cikls ar lieliem 

panākumiem aizvadījis savu 16. koncertsezonu.  

Par izcilu pedagoģisko un radošo darbu 2013. gadā prof. Guntai Sproģei piešķirta JVLMA un 

Swedbank  Gada balva mācībspēkam 
 

Asoc. prof. D. Kļava aktīvi piedalījusies studiju kursa Klavierpavadījums organizēšanā un veikusi 

Koncertmeistaru katedras vadītājas pienākumus. Piedalījusies darbā Teterevu fonda komisijā 

JVLMA un darba grupā, organizējot koncertu  Maskats. Vācietis. Klavierkoncerts. 
 
 

Prof. J. Maļeckis sagatavojis foto sižetus studējošo  un docētāju svarīgāko radošo pasākumu 

atspoguļošanai JVLMA mājaslapā. 
 
 

Katedras mācībspēki prof. G.Sproģe, asoc. prof. D.Kļava, doc. M.Zilberts, lekt. I.Milzarāja un doc. 

H.Hansena piedalījušies darbā iestājeksāmenu komisijās.  

Visi katedras docētāji pēc ieskaitēm un eksāmeniem piedalījās metodiskajās apspriedēs un 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras sēdēs. 
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Darbs ekspertu komisijās 

Prof. G. Sproģe  
Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas nozares ekspertu komisijas locekle /no 2012. g. maija 

līdz 2014.g. maijam/ 

VKKF finansētās mērķprogrammas Kamermūzika Repertuāra padomes locekle /no 2012. g. 

septembra līdz 2013.g. decembrim/ 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālā kultūras centra balvas Kultūras 

ministrijas balva par jauniešu sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs žūrijas 

ekspertu komisijas locekle /no 2012. g./ 

Hermaņa Brauna fonda organizētā festivāla Avanti dalībnieku atlases komisijas eksperte / 

no 2014. g./ 

Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas locekle /no1997. g./ 

Rīgas Latviešu biedrības domes locekle /no 2014. g./ 

Darbs koleģiālajās lēmējinstitūcijās 

Prof. A. Liepiņš  
 

JVLMA Profesoru padomes loceklis 

Prof. G. Sproģe   

JVLMA Senāta senatore /no 1996.g./ 

JV LMA Satversmes sapulces dalībniece /no 1996.g./ 

JVLMA Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras vadītāja /no 1991.g./ 

JVLMA Stipendiju komisijas locekle /no 2010.g./ 

Par izcilu pedagoģisko un radošo darbu 2013. gadā prof. Guntai Sproģei piešķirta JVLMA un 

Swedbank  Gada balva mācībspēkam. 

Asoc. prof.  D. Kļava 
JVLMA Senāta senatore 

Profesionālā pilnveide  
 

 Visi katedras docētāji regulāri piedalījušies viesprofesoru meistarklasēs JVLMA un LNO. 

Prof. G.Sproģe piedalījusies Starptautiskās Eiropas kamermūzikas pedagogu asociācijas /ECMTA/ 

konferences darbā Kremonā /24.-28.04.2014./. Prezentēts jaunās profesionālā maģistra studiju  

programmas Kameransamblis kopprojekts ar trim Eiropas mūzikas augstskolām, kas ieguvis 

teicamu novērtējumu. Informācija par konferenci ir atrodama mājas lapā www.ecmta.eu. 

Studentu sasniegumi 
 

 Prof. G.Sproģes klases studentu duets (saksofoniste Santa Bukovska un pianiste Linda Laduse)  

ieguvis otro vietu duetu kategorijā Starptautiskajā mūzikas konkursā – Vittoria Caffa Righetti 

balva – Kortemilijā (Itālijā, 13.-17.11.2013.) un  trešo vietu Starptautiskajā Lietuvas komponistu 

kamermūzikas atskaņotāju konkursā Viļņā /30.11.2013./.  

15. Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā Jūrmala 2014 KAMERMŪZIKA /1.-

5.05.2014./ prof. J.Maļecka klases studentu kvintets K.Bumbišs (klavieres), M.Liepiņa (vijole),  

P.Trasuns (alts), E.Lūsis-Grīnberga (čells) un E.Everss (kontrabass) ieguva otro vietu, bet prof. 

G.Sproģes klases studējošo duets Zane Jurēvica (flauta) un Aija Bērziņa (klavieres) ieguva trešo 

vietu.  

  22. konkursā JVLMA labākais studentu kameransamblis /11..03.2014./ piedalījās 18 

kameransambļi. Studējošo atsaucība bija liela un konkursa līmenis ļoti augsts. Konkursa žūrijas 

priekšsēdētājs prof. F. Faes /Itālija/ atzinīgi novērtēja konkursa līmeni un organizāciju. Pirmo 

vietu duetu kategorijā ieguva divi ansambļi: Agnese Skrastiņa /klarnete/, Santa Zaķe /klavieres, 

doc. Hertas Hansenas klase/ un  Zane Jurēvica /flauta/, Aija Bērziņa /klavieres, prof. G.Sproģes 

klase/. Pirmo vietu un konkursa galveno balvu – ieraksta laiku Radio Pirmajā studijā – lielo 

ansambļu kategorijā ieguva doc. I.Meijas Pūšaminstrumentu kvintets Kvintesence V.Rozēna 

/flauta/, J.Kļevicka /oboja/, A.Skrastiņa /klarnete/, R.Almanis /fagots/un  M.Miķelsons /mežrags 

Pirmo vietu un Studējošo pašpārvaldes speciālbalvu Artistiskākajam ansamblim – interviju žurnālā 

Mūzikas saule – ieguva prof. J.Maļecka klases studentu kvintets K.Bumbišs /klavieres), M.Liepiņa 

/vijole/, P.Trasuns /alts/, E.Lūsis-Grīnberga /čells/ un E.Everss /kontrabass/. Otro vietu duetu 

http://www.ecmta.eu/
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kategorijā ieguva doc. H.Hansenas klases duets L.Kostande /vijole/ un R.Birzule /klavieres/, bet 

trešo vietu ieguva  prof. G. Sproģes klases maģistrantu duets Maija Kļaviņa /flauta/ un Elīna 

Berklāva /klavieres/ un J.Maļecka klases studentu klavieru trio Maira Leikarte /klavieres/, Madara 

Liepiņa /vijole/ un Estere Lūsis-Grīnberga /čells/. Konkursa noslēguma koncertu ierakstīja 

Latvijas Radio. Latvijas Radio 3 programmā Klasika izskanēja vairāki raidījumi par konkursu ar 

ļoti pozitīvām atsauksmēm. Jaunie skaņu režijas programmas studenti doc. R. Kronlaka vadībā 

ierakstīja visu konkursa ansambļu atskaņojumus. Jaunajiem skaņu režisoriem tā bija ļoti noderīga 

prakse.   

        Atskaites periodā studiju kursu Kameransamblis apguva un diplomeksāmenu 

nokārtoja 11 studenti. Diplomeksāmena komisijas priekšsēdētāja Marje Lohuaru /Igaunija/ mūsu 

katedras darbam deva ļoti augstu novērtējumu: „... kameransambļu profesionālais līmenis ir 

augsts, repertuārs ļoti dažāds, atbilst augstākajai skaņdarbu grūtības pakāpei, interesanti sastāvi, 

daudz lielo ansambļu sastāvu, atskaņojumi profesionāli, pārdomāti un artistiski”.  Izcilu vērtējumu 

saņēma prof. A.Liepiņa klases studenti pianiste S.Šteinkopfa un vijolniece I.Federovska (6. sem.), 

prof. J.Maļecka klases studente pianisti Z.Godiņa un K.Bumbišs, čelliste N.Bardjuka un 

kontrabasists O.Bokanovs.  Teicamu vērtējumu saņēma prof. G.Sproģes klases studentu trio – 

pianiste L.Laduse, vijolniece M.Puriņa, čelliste H.Lukševica un prof. A.Liepiņa klases studenti 

K.Ozoliņa, D.Svētiņa, M.Turss un J.Lāce, kā arī  doc. M.Zilberta klases students pianists 

A.Musaelovs.  

Diplomeksāmena studiju kursā Klavierpavadījums priekšsēdētājs diriģents Mārtiņš 

Ozoliņš apspriedē atzīmēja, ka eksāmens kā koncerts ir noritējis augstā līmenī, visi deviņi studenti 

sasnieguši vērā ņemamus rezultātus. Izcilu vērtējumu saņēma asoc. prof. D.Kļavas klases studente 

S.Šteinkopfa,  prof. V.Zilberta klases students A.Musaelovs un prof. A.Liepiņa klases students 

K.Bumbišs. Šie studenti parādīja ļoti augstu profesionālo līmeni un izcilas koncertmeistara 

dotības, pilnībā izprotot muzikālo materiālu. Asoc. prof. D.Kļavas studente Z.Godiņa un prof. 

A.Liepiņa klases studente L.Laduse saņēma teicamu vērtējumu, parādot muzikāli pārliecinošu 

sniegumu un teicamas koncertmeistara spējas.  

Izcilu vērtējumu saņēmuši asoc. prof. D.Kļavas klavierpavadījuma klases studente 

Z.Rubesa (6. sem.), doc. H.Hansenas klavierpavadījuma klases studenti A.Bērziņa (6. sem.),  

E.Lazarevičs – (2.sem.) un A.Suhanova (6. sem.), prof. Alda Liepiņa kameransambļa klases 

studente A.Suhanova (6. sem.), prof. J.Maļecka klases studenti: K.Bumbišs (klavieres), M.Liepiņa 

(vijole), P.Trasuns (alts), E.Lūsis-Grīnberga (čells) un E.Everss (kontrabass). 

Visu gadu augstā mākslinieciskā līmenī notika studentu sagatavošana meistarklasēm 

kameransamblī un klavierpavadījumā. Viesprofesori: prof. G.Larsens /Šveice, 6.11./, F.Molls 

/Vācija, 24.-28.02./, F.Faess /Itālija, 9.-10,03../, M.Lohuaru /Igaunija, 12.,13. 04./, M.Nosovska 

/Polija, 5.05./, E.Rotšteins /Lielbritānija, 5.05./, N.Sakkosa /Igaunija, 5.05./ bija apmierināti ar  

studējošo darbu meistarklasēs.  

Maģistrantu sasniegumi 

Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika profila Kameransamblis diplomeksāmenā 

(DE priekšsēdētājs diriģents M. Ozoliņš) izcilus sasniegumus ir parādījusi 4.kursa maģistrante 

vijolniece Svetlana Okuņa (prof. E.Testeļecas un G.Sproģes klases) un altiste Ineta Abakuka (prof. 

A.Liepiņa kameransamļa klase). Teicamu novērtējumu saņēmusi maģistrante J.Pavlova (doc. 

H.Hansenas kameransambļa klase). 

Klavieru trio OPERA sastāvā maģistrante S.Okuņa sadarbībā ar pianistu Juri Žvikovu un čellisti 

Ingu Sunepu piedalījusies nozīmīgos SIA Latvijas koncerti rīkotajos koncertos: Spīķeru 

koncertzālē /12.04.14./, Ventspilī /10.10.13., 01.11.13./, kā arī koncertā LNO Beletāžas zālē 

/12.10.13./ un Latvijas Gāzes Gada balvas koncertā LNO /18.09.13./. 

Izcili tika novērtēts maģistrantes L.Kārkliņas (asoc. prof. D.Kļavas klase) un R.Birzules 

(doc. H.Hansenas klase) sniegums studiju kursa Klavierpavadījums diplomeksāmenā (DE 

priekšsēdētājs diriģents M.Ozoliņš), savukārt maģistrante S.Gridjuško (asoc. prof. D.Kļavas klase)  

saņēma teicamu novērtējumu.  
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  22. konkursā JVLMA labākais studentu kameransamblis /11.-13.03.2014./ duetu kategorijā 

trešo vietu ieguva maģistrantu duets Maija Kļaviņa (flauta) un Elīna Berklāva (klavieres, prof. 

G.Sproģes klase). 

 Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras maģistrantu koncerts ciklā JVLMA 

mācībspēku un studentu koncerti RLB Zelta zālē /5.02.13./ bija pirmā reize, kad cikla  koncertā 

piedalījās tikai katedras maģistranti. Izcilās klausītāju atsauksmes ir nozīmīgs katedras docētāju 

darba vērtējums. 

JVLMA kameransambļu programmu konkursā par Melngalvju Brālības balvu 
uzvarēja prof. J.Maļecka klases kameransamblis: Roksana Kenžejeva /klavieres/, Līva Plociņa 

/vijole/, Jana Kļevicka /oboja/ un Māra Botmane /čells, 11.-12.04.14./. Konkursā piedalījās arī 

prof. A.Liepiņa klases trio Like (Z.Volberga, D.Zālīte, E.Vaivods) un asoc. prof. D.Kļavas 

maģistrante L.Kārkliņa ar solistiem J.Strikaiti, V.Rozēnu un K.Catlaku. Studentu laureātu 

(R.Kenžejeva, L.Plociņa, J.Kļevicka, M.Botmane) koncerts ar labiem panākumiem notika 

Melngalvju nama organizētajā koncertā Brēmenē /Vācijā, 1.11.2013./, koncerta ieraksts izdots 

CD. 

Līdzīgi kā studenti arī maģistranti augstā mākslinieciskā līmenī visu gadu tika 

sagatavoti meistarklasēm kameransamblī un klavierpavadījumā.  

 

Senās mūzikas katedras docētāju un viņu studentu sasniegumi 

Katedras docētāji un studenti turpināja aktīvi  koncertēt baroka orķestra un kora “Collegium 

Musicum Rīga” sastāvā, sniedzot koncertus kopā ar pastāvīgajiem partneriem Rīgas Doma zēnu 

kori, Sergeju Jēgeru, Elīnu Šimkus, Collegium Choro Musici Riga  u.c.. Sagatavotas  vairāk nekā 

25 koncertprogrammas, tostarp pirmoreiz Latvijā kopš 1784.gada, uzvedot Kurzemes Hercogistes 

kapelmeistara F.A.Feihtnera operu Cyrus und Cassandea, kas ir viens no asoc.prof. Māra Kupča 

jaunākajiem atradumiem pa visas pasaules arhīvu un bibliotēku fondos izkaisītajiem Latvijas 

mūzikas vēstures šedevriem. Operas iestudējuma pirmuzvedumu Rundāles pils svētkos 24.maijā 

ierakstīja LTV1un fragmenti no tā tika translēti 1.jūnijā, LTV1 ēterā.  

Akadēmiskā gada nogalē un vasaras mēnešos tika sagatavots arī Charpentier operas “Versaļas 

izpriecas” uzvedums un tas tika izrādīts augusta mēnesī senās mūzikas apvienības 

www.earlymusic  un Rīgas Senās mūzikas centra rīkotajos koncertos Rīgas Vēsturiskā Dejas un 

Mūzikas Festivāla ietvaros Mazajā ģildē, Sv Pētera naznīcā, Biržas zālē un Rīgas Doma dārzā, kur  

Rīgas svētku ietvaros šos bezmaksas koncertus kopumā apmeklēja ap 4 tūkstošiem cilvēku, bet 

tiešraides translācijas Youtoube kanālā varēja vērot visā pasaulē. Rīgas Vēsturiskā Dejas un 

Mūzikas Festivāla, ko finansiāli atbalsta Rīgas Dome, koncertu organizācijā un norisēs aktīvi 

piedalījās katedras studenti. Klavesīna studentes Daria Zemele un Darja Jerjomenko sniedza savus 

solokoncertus Rīgas senās mūzikas klausītāju auditorijai, kas aktīvi seko līdz mūsu mākslinieču 

radošajiem panākumiem. 

Senās mūzikas festivālā vislielākais radošais notikums ar lielu klausītāju atbalstu bija 

Collegium Musicum Rīga un solistu S.Jēgera, E.Šimkus, M.G.Hansena , I.Pavāres, K.Kalniņa u.c. 

pirmoreiz Latvijā iestudētā baroka opera : Orlando Furioso” , bet Rundāles pils koncertā solo ar 

orķestri atskaņoja visizcilākā blokflautiste Doroteja Oberlingere. 

Līdztekus aktīvam meistarklašu viesprofesoru darbam (starp daudzajiem viesprofesorim jāizceļ 

īpaši ir Leilas Šajegas(Bāzele) meistarklases, kas vainagojās ar klausītāju pārpildītu Kuģniecības 

kolonnu zāli un ilgām stāvovācijām pēc koncerta), studentiem ir neatsverama iespēja muzicēt arī 

dažādu senās mūzikas ansambļu sastāvos visa gada garumā, sniegt koncertus dažādās 

koncertzālēs, savu docētāju un katedras mācībspēku, īpaši M.Kupča, K.Stumbures un A.Kanniņas 

Liepiņas pārraudzībā.  

2013./14. akadēmiskais gads bija ļoti nozīmīgs arī ar to, ka asoc.profesora Māra Kupča 

unikālās profesionālās zināšanas un izglītības darba pieredze ir radušas visaugstāko novērtējumu 

Eiropas līmenī, par ko liecināja Eiropas visatzītākā senās mūzikas festivāla un izglītības centra 

Ambronay (Francija) godpilnais piedāvājums M.Kupčam un Rīgas Senās mūzikas centram kļūt 

par vienu no 7 Eiropas senās mūzikas grupu un orķestru Mentoru, pārstāvot visu Austrumeiropas 

un Skandināvijas reģionu. Tas nes atzinīgu novērtējumu ne tikai M.Kupčam, kā izvēlētam 

http://www.earlymusic/
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diriģentam un meistarklašu pasniedzējam un vadītājam, bet arī studentiem un visiem katedras 

docētājiem, kuru darbība atzīta visaugstākajam starptautiskam līmenim. 

Bez tam katedras docētāju individuālās aktivitātes pārsteidz ar intensivitāti un starptautisku 

vērienu, piem.: 

G.Prāņa vadīta Schola Cantorum regulāri sniedz koncertus Latvijas visās nozīmīgākajās 

norisēs, kas saistītas ar baznīcas un seno mūziku, kā arī pieaug tās atpazīstamība ārvalstīs, 

ansamblis “Schola Cantorum Riga” regulāri piedalās ievērojamākajās gregorikas norisēs pasaulē. 

Asoc.prof. G.Prānis ir gregorikas dienu vadītājs Saldū (to ietvaros notiek meistarklases, lekcijas, 

koncerti). 

Aina Kalnciema turpina organizēt Baha kamermūzikas festivālu, kura organizēšana 

starptautiskā līmenī prasa lielu laika un organizatoriskā darba patēriņu. Būdama REMAs biedre 

(Eiropas senās mūzikas tīkls) docētāja piedalās tās rīkotajos pasākumos ( simpoziji, apspriedes, 

asamblejas. 

Agnese Kanniņa – Liepiņa ir viena no visaktīvākajām koncertējošajām vijolniecēm Latvijā, kuras 

darbošanās loks bez senās mūzikas aptver arī modernās mūzikas projektus un kamermūzikas 

koncertus Simfonieta Rīga kvarteta sastāvā.  

Sergejs Jēgers sniedz regulārus solo koncertus Latvijā un ārvalstīs, kur viņam izveidojies ļoti plašs 

cienītāju loks, kā arī veic ļoti aktīvu darbu atbalstot bērnus ar īpašajām vajadzībām, tos mūzikāli 

izglītojot, darbojoties viņa paša izveidotajā labdarības fondā. 

Maija Tutova ir viena no visjaunākajām, bet jau studentu ļoti augstu novērtētajām docētājām, 

turpina aktīvi papildināt savas zināšanas un meistarību Romā un Brēmenē, kā arī sniedzot solo 

koncertus Rīgā un ārpus tās.  

Senās mūzikas katedras docētāji turpina iesākto darbu Rīgas un Kurzemes hercogistes 

skaņdarbu apzināšanā, kolekcijas papildināšanā un to atskaņošanā. Šis darbs nes augļus un to 

pirmās reflekcijas jau redzamas nesen izdotajā CD “ Mūzika Rīgā 1570 – 1800”  vol.1. Turpinās 

darbs arī pie instrumentu vēstures Latvijā izpētes, tiek apzinātas vēsturiskas personības, kas šo 

konkrēto instrumentu jomā gadsimtu gaitā darbojušās Latvijas teritorijā, kas ir visai grūts darbs, jo 

šādas ziņas saglabājušās visai fragmentāri un nepilnīgi. Šo darbu turpina veikt pilnīgi visi katedras 

docētāji, katrs pētot sava instrumena vēsturi. 
 

Džeza mūzikas katedras mākslinieciskās aktivitātes 

Visi džeza katedras docētāji regulāri koncertē, un ir aktīvi mūziķi. 2013-14 gada sezona bijusi 

īpaši auglīga, jo katedras mācībspēki ir piedalījušies vairāk kā 50 koncertos, ierakstos un projektos 

gan JVLMA, gan ārpus tās. Šajā laikā ir izveidoti vairāki projekti, kas veiksmīgi attīstās - katedras 

docētājas Ingas Bērziņas intensīvā koncertdarbība kopā ar M.Kalniņu, A.Orubu un citiem 

mūziķiem, diksilends “Sapņu komanda”, kurš uzstājies Latvijas radio koncertos, kā arī festivālos 

“Rīgas Ritmi” un Saulkrasti Jazz”, lektora A.Jevsjukova projekts kopā ar katedras studentiem – 

absolventiem E.Ozolu un A.Orubu un daudzi citi. Docētājs Artis Orubs piedalās atjaunotā Latvijas 

Radio bigbenda darbībā, kā arī daudzos citos muzikālos projektos Latvijā, bet docētājs Kaspars 

Kurdeko uzstājas kopā ar portugāļu džeza mūziķiem kopējā sastāvā. Lektors Madars Kalniņš 

beidz darbu pie sava autoralbūma  ieskaņošanas. Katedras vad. Indriķis Veitners ir beidzis savas 

studijas JVLMA doktorantūrā, turpinot regulāri piedalīties muzikoloģijas konferencēs, kā arī 

dažādos semināros un lekcijās kā lektors, un gatavojas promocijas darba aizstāvēšanai. 

Šīs aktivitātes neapšaubāmi pozitīvi ietekmē katedras darbu, un ceļ mācību kvalitāti. 

 

Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos 

Studenti tiek regulāri iesaistīti mākslinieciskajos un pētnieciskajos projektos. Tas notiek 

gan studiju kursu ietvaros ( piem., džeza, rokmūzikas vēstures studiju kursu ietvaros studenti 

sagatavo pētnieciskus darbus, ko paši arī prezentē), gan arī koncertu veidā, regulāri uzstājoties 

JVLMA Studentu kluba rīkotajās džeza otrdienās kopā ar docētājiem, gan arī Rīgas džeza 

klubos. Tiek realizēti arī dažādi sadarbības projekti ārpus akadēmijas. Kā galvenais sasniegums 

jāmin profesionālā darbība – lielāko vairumu atjaunotā Latvijas Radio bigbenda dalībnieku sastāda 

džeza katedras studenti. Gandrīz visi studenti jau profesnionāli strādā kādā no Latvijas 
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kolektīviem, vai arī ir nodibinājuši savus sastāvus, ar kuriem regulāri koncertē, izdod ierakstus un 

uzstājas festivālos. Nepārspīlējot var teikt, ka JVLMA džeza katedra ir viens no Latvijas džeza 

attīstības centriem. 
 

Kora diriģēšanas katedras docētāju un viņu studentu radošie sasniegumi 

Kora diriģēšanas katedras docētāji paralēli akadēmiskajam darbam ir veikuši arī plašu 

radošo darbību, veidojot koncertprogrammas un piedaloties dažādās Latvijas un pasaules mūzikas 

dzīves izpausmes formās.  

Katedras docētāji - XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koru 

virsdiriģenti:  asoc.prof. Aira Birziņa, lekt. Mārtiņš Klišāns, asoc.prof. Sigvards Kļava, asoc.prof. 

Arvīds Platpers, docētājs Māris Sirmais, asoc.prof. Romāns Vanags, emerit. prof. Jānis Zirnis; 

Goda virsdiriģenti - emerit. prof. Juris Kļaviņš. 

Vairāki Kora diriģēšanas katedras docētāji ar augstiem mākslinieciskajiem sasniegumiem 

strādā kā mākslinieciskie vadītāji un galvenie diriģenti ar Latvijas profesionālajiem koriem un 

orķestriem, veic arī viesdiriģenta pienākumus. Docētāji saviem studentiem nodrošina 

mākslinieciskās prakses iespējas, piedāvājot studentiem vērojošo un aktīvo praksi darbā ar kori, kā 

rezultātā studenti gūst nenovērtējamu pieredzi. 

Docētāja, kora diriģēšanas katedras vadītāja Māras Sirmā mākslinieciskā darbība 

Māris Sirmais ir Valsts Akadēmiskā kora Latvija  mākslinieciskais vadītājs un galvenais 

diriģents. M.Sirmais ir Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

svētku virsdiriģents, vairākkārtējs Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts, Latvijas Zinātņu 

akadēmijas goda loceklis un Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris. Piedalījies starptautisku koru 

konkursu žūriju darbā. M.Sirmais 2013.gadā bija XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju 

svētku Mākslinieciskās padomes vadītājs un Dziesmu svētku virsdiriģents.  

2013.gada koncertdarbība 

13.06. Koncerts Šveicē, Lucernas Jezuītu baznīcā arValsts akadēmisko kori (saīsin. VAK) „Latvija”  

Programmā – S. Rahmaņinovs   „Visnakts dievkalpojums” 

11.11. Koncerts Maskavas Filharmonijas  P. Čaikovska koncertzāle ar VAK „Latvija” Programmā – 

A. Perts „Te Deum”; V.A. Mocarts „Requiem”.  

Piedalās   J.F. Svetlanova  vārdā nosauktais Krievijas Valsts akadēmiskais  simfoniskais orķestris.  

 

2014.gada koncertdarbība 

29.05. Koncerts Rīgā, Sv. Pētera baznīcā ar  SINFONIETTA RĪGA. Programmā: Pēteris Vasks 

“Vox amoris”, Erkki-Sven Tuur “Insula Deserta” , Edward Elgar “Serenade op.20”, Charles Ives 

“The unanswered question”, Alfred Schnittke “Declaration of Love”, Alfred Schnittke 

“Polyphonischer Tango” un Raimonda Tiguļa Jaundarbs. Soliste Eva Bindere, vijole.  

10.07. Pasaules koru olimpiādes ietvaros diriģents komponista Ērika Ešenvalda meistarklasē.  

15.07. Pasaules koru olimpiādes Sakrālās mūzikas koncerta mākslienieciskais vadītājs un 

galvenais dirgents. 

Sagatavotie starptautiskie projekti ar VAK „Latvija” 

2013. gada projekti 

12. 06. Koncerts Lucernas koncertzālē, diriģents Džeimss Gafigans. 

Programmā S. Rahmaņinovs Zvani 

22. 09. Koncerts Hamburgā , diriģente Simona Janga. Programmā  B. Britens Kara rekviēms 

08. 11. Koncerts Sankt- Pēterburgā un 10.11. Maskavā, diriģents Mariss Jansons.  

Programmā  G. Mālers 2. simfonija 

2014. gada projekti 

25. 03. Koncerts Sankt - Pēterburgas filharmonijā, diriģents Nikolajs Aleksejevs. 

                              Programmā J. Brāmss Vācu rekviēms 

13. 04. Koncerts Zārbrikenes kongreshallā, diriģents Karels Marks Šišons 

                                                            Programmā Dž. Verdi Rekviēms 

19. 06.  Koncerts Atēnās, diriģents Zubins Mehta.  Programmā  G. Mālers 2. simfonija 

  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Visp%C4%81r%C4%93jie_latvie%C5%A1u_Dziesmu_un_Deju_sv%C4%93tki
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Skolu_jaunatnes_dziesmu_un_deju_sv%C4%93tki
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Skolu_jaunatnes_dziesmu_un_deju_sv%C4%93tki
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Zin%C4%81t%C5%86u_akad%C4%93mija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Zin%C4%81t%C5%86u_akad%C4%93mija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Triju_Zvaig%C5%BE%C5%86u_ordenis
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Asoc.prof. Airas Birziņas radošā darbība  

(ziņas par 2012./2013.akadēmisko gadu; informācija par 2013./2014.akadēmisko gadu nav 

aktualizēta) 

Kopš 1997. gada ir Ogres sieviešu kora „Rasa” diriģente, no 2000. gada vada gan sieviešu 

kori „Dzintars”, gan Rīgas Doma kora skolas meiteņu kori. Jau kopš 2003. gada ir Ogres rajona 

koru virsdiriģente un Ogres Mūzikas svētku mākslinieciskā vadītāja. Bijusi XXIII XXIV un XXV 

Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente, vairāku nozīmīgu kormūzikas svētku un 

izglītojošu sarīkojumu iniciatore un aktīva organizatore.  

Kopā ar koriem „Ausma”, „Dzintars” un Rīgas Doma kora skolas meiteņu kori guvusi 

uzvaras vairākos nozīmīgos starptautiskos koru konkursos. Kā lektore vadījusi seminārus, kursus, 

meistarklases, kā eksperte darbojusies dažādās Latvijas koru, vokālo ansambļu un jaundarbu 

konkursu žūrijās, kā arī starptautisku koru konkursu žūrijās.  

Asoc.prof. Sigvarda Kļavas radošā darbība 

(ziņas par 2012./2013.akadēmisko gadu; informācija par 2013./2014.akadēmisko gadu nav 

aktualizēta) 

Sigvards Kļava ir viens no Latvijas ievērojamākajiem diriģentiem - Latvijas Radio kora 

mākslinieciskais vadītājs kopš 1992. gada. Sigvarda Kļavas mērķtiecīga darba rezultātā Latvijas 

Radio koris izveidojies par  starptautiski pazīstamu vokāli spilgtu vienību. Viņa vadībā koris 

ieskaņojis virkni mazzināmu vai pavisam aizmirstu pagātnes komponistu kordziesmu, kā arī 

izveidojis draudzīgu sadarbību ar vairākiem ievērojamiem mūsdienu Latvijas skaņražiem – Juri 

Ābolu, Andri Dzenīti, Maiju Einfeldi, Ēriku Ešenvaldu, Arturu Maskatu, Kristapu Pētersonu, 

Santu Ratnieci, Pēteri Vasku u. c. Sigvards Kļava ierosinājis vairāku publikas atzinību guvušu 

koncertciklu tapšanu, toskait “Satikšanās mūzikā”, “Vakara sarunas Jāņa baznīcā”, “Nakts 

lūgšana”. Latvijas Radio koris gadā sniedz vidēji 60 koncertu Latvijā un ārzemēs. Ik gadu kora 

repertuārā nonāk aptuveni desmit Latvijas komponistu jaundarbu, ko koris speciāli pasūtinājis. 

2012. gadā koris piedalījās divos festivālos Amerikā – Soundstreams Kanādā un White Light 

festival ASV. Korim izveidojusies veiksmīga sadarbība ar tādiem izciliem maestro kā Rikardo 

Muti, Heincs Holigers, Larss Ulriks Mortensens, Stīvens Leitons, Tenu Kaljuste, Džeimss Vuds. 

Latvijas Radio koris regulāri veic ieskaņojumus. Vidēji trīs četras reizes sezonā nāk klajā jauni 

CD sadarbībā ar tādiem skaņu ierakstu namiem kā ECM, Hyperion Records, BIS, GB Records, 

Ondine, Naïve u. c.  

        Pēc Sigvarda Kļavas ierosinājuma Radio koris veidojis kopīgus projektus ar tradicionālās 

mūzikas pasaules spilgtiem pārstāvjiem, viņu skaitā “Suitu sievas”, Ilga Reizniece, Zane Šmite.     

       Kopā ar režisoru Uģi Brikmani Kurzemē un Latgalē dokumentējis katoļu vēsturiskās 

skaniskās kultūras paraugus – dažādu paaudžu sievu dziedājumus dievnamos.  

       S.Kļava muzikāli un idejiski aktīvs arī amatierkoru darbības laukā – savulaik vadījis vairākus 

izcilus amatierkorus, vēlākos gados kļuvis par Dziesmu svētku virsdiriģentu un mākslinieciskās 

koncepcijas autoru.  

Vairākkārtējs Lielās mūzikas balvas ieguvējs, Latvijas Republikas Ministru kabineta balvas 

laureāts. Uzstājies Amsterdamas Concertgebouw un Musiekgebouw, Berlīnes Konzerthaus un 

Berlīnes filharmonijā, Monpeljē Berlioza operā, Parīzes Elizejas lauku teātrī un Cité de la 

musique, Stokholmas Bervaldhallen, Drēzdenes Frauenkirche u. c.  

Piedalījies starptautisku koru konkursu žūriju darbā. 

Asoc.prof. Romāna Vanaga radošā darbība  
Darbs starptautisko koru konkursu žūrijās: 

2013 otobris - Āzijas III koru spēļu Monado ( Indonēzija) žūrijas loceklis; 

2013 novembris - starptautiskā koru konkursa Valetā (Malta) žūrijas loceklis; 

2013 novembris - starptautiskā koru konkursa Kalejā (Spānija) žūrijas loceklis; 

2013 novembris - Lietuvas nacionālā koru konkursa Viļnā (Lietuva) žūrijas priekšsēdētājs; 

2014 aprīlis - starptautiskā koru konkursa St.Pēterburgā (Krievija) žūrijas priekšsēdētājs; 

2014 aprīlis - starptautiskā koru konkursa Bratislavā (Slovākija) žūrijas priekšsēdētājs; 

2014 maijs - starptautiskā koru konkursa Bad Ishl (Austrija) žūrijas loceklis; 

Darbs meistarklasēs: 
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2013 oktobris - meistarklase kora dziedāšanā Monado (Indonēzija) 

2013 decembris - meistarklase bērnu kora dziedāšanā Makao (Ķīna); 

2014 janvāris - meistarklase kora dziedāšanā un kora diriģēšanā Pekinas Ķīnas konservatorijā 

(Ķīna); 

2014 janvāris - meistarklase kora dziedāšanā un kora diriģēšanā Honolulu (ASV); 

2014 aprīlis - meistarklase kora dziedāšanā un kora diriģēšanā Hercena Krievijas Valsts 

Pedagoģiskajā institūtā St.Pētrburgā (Krievija); 

2014 marts - meistarklase kora dziedāšanā Šanhajas konservatorijā (Ķīna); 

Darbs Valsts pārbaudījumu komisijās: 

Komisijas priekšsēdētājs Minskas (Baltkrievija) Valsts konservatorijas beigšanas eksāmenos kora 

diriģēšanā un bakalaura darbu izvērtēšanā. 

2013./14. akadēmiskajā gadā studentes Inga Putniņa un Ieva Peterlēvica aktīvi iesaistījās kora 

praksē LU sieviešu korī “Minjona”, kur guva nozīmīgu pieredzi kora skaņdarbu iestudēšanā un 

koncertatskaņošanas procesā.  

Docenta  Andra Veismaņa radošā darbība 

Andris Veismanis ir Kora diriģēšanas katedras docents, kura mākslinieciskās un izglītojošās  

darbības joma iet roku rokā. A.Veismaņa docētāja darbība ir ļoti rezultatīva. Viņa absolventi 

sekmīgi virzās pa diriģenta profesionālajām kāpnēm.   

Daži piemēri: absolventi Kaspars Ādamsons un Ainārs Rubiķis ļoti veiksmīgi startē Latvijas 

un ārvalstu kultūras norišu kontekstā. 

Ainārs Rubiķis ir Novosibirskas operas galvenais diriģents. Viņa daudzo uzstāšanos vidū īpaši 

jāatzīmē K.Pētersona operlekcijas Mihails un Mihails spēlē šahu iestudējumu LNO jaunajā zālē. 

Kaspars Ādamsons šobrīd ir LNO kormeistars un kopš pagājuša gada arī Vispārējo Latviešu 

dziesmu svētku virsdiriģents. 

Darbojas kā asistents vairākos LNO projektos,  ir Latvijas Kultūras akadēmijas kora SŌLA 

mākslinieciskais vadītājs. Ir daudzu starptautisko koru konkursu uzvarētājs. 

Students Jurģis Cābulis ir Ave Sol kora kormeistars un Carnikavas jauktā kora Vēja Balss 

diriģents. 

Krista Audere savas maģistra studijas pabeidza Amsterdamas mūzikas akadēmijā. Zane 

Kļaviņa bakalaura studijas pabeidz Gracas mūzikas augstskolā. 

Andris Veismanis ir ne tikai JVLMA docents, bet arī LNO diriģents, bet no 2014.gada arī 

valdes mākslinieciskais padomnieks. 

A.Veismanis ir arī  profesionālā Rīgas kamerkora mākslinieciskais vadītājs un Vidzemes 

kamerorķestra mākslinieciskais vadītājs. 

Diriģenta aktīva radošā darbība sākās jau vasarā ar Latviešu Vispārējiem dziesmu svētkiem - 

30.06. - Garīgās mūzikas koncerts Rīgas Domā ar LNSO, kori AVE SOL, RADIO KORI, kori 

LATVIJA un Rīgas Doma zēnu kori. 

Koncertā J.VĪTOLAM 150 LU AULĀ  A.Veismanis diriģēja J.VĪTOLA simfonisko svītu 

DĀRGAKMEŅI Liepājas simfoniskā orķestra atskaņojumā un J.VĪTOLA balādi DŪKŅU SILS 

Latvijas kordiriģentu kora atskaņojumā. 

2013.gads 

06.07. kā diriģents piedalījās Vokāli simfoniskās mūzikas koncertā ar apvienotajiem Latvijas 

simfoniskajiem orķestriem un koriem. 

16.08. - koncerts R.VĀGNERAM UN DŽ.VERDI 200, Rīgā pie Brīvības pieminekļa ar Vidzemes 

K/O paplašināto sastāvu, LNO kori, AVE SOL kori, solistiem Lieni Kinču, Egīlu Siliņu un Eviju 

Martinsoni. 

25.08. - Koncerts Balvos ar Liepājas simfonisko orķestri 

Septembris  

Izrādes žilbinoši muzikālā vadība Latvijas Nacionālajā teātrī 

10.09. – Koncerts LNO ĒKAS 150 GADI  

13.09. – Balets MESIJA LNO 

14.09. – G.Doniceti opera MĪLAS DZĒRIENS LNO 

18.09. – Koncerts  LATVIJAS GĀZES BALVA LNO 
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29.09. - Vidzemes kamerorķestra koncerts Cēsīs 

Oktobris 

J.Lūsēna mūzikla Meierovics iestudēšana. 

02.,04.,06. - Desmit SKOLU KONCERTI Liepājā ar Liepājas simfonisko orķestri 

10.10.- Balets MESIJA LNO 

11.10. – Izrāde „Spēlēsim operu” MAZAIS SKURSTEŅSLAUĶIS LNO  

16.,17.10 – Koncerti  Ogrē, Priekulē un Vaiņodē  ar Liepājas simfonisko orķestri 

18.,19.10 - Koncerti Liepājā ar Liepājas simfonisko orķestri 

26.10. - G.Doniceti opera MĪLAS DZĒRIENS LNO 

Novembris 

18.11. - Divi Valsts svētku koncerti Kongresu namā Rīgā ar Vidzemes kamerorķestri un kori 

SŌLA  

19.,20.11. - J.Lūsēna mūzikls Meierovics LNO 

23.11. -  Divas izrādes „Spēlēsim operu” MAZAIS SKURSTEŅSLAUĶIS LNO  

Decembris 

2.12-5.12. – Koncerti ar Liepājas simfonisko orķestri Ventspilī, Ogrē, Priekulē, Vaiņodē  

20.12. – Koncerts, programmā – J.S.Bahs Ziemassvētku oratorija   

15.12., 24.12. -  Ziemassvētku koncerti Lielajā Ģildē  

2014.gads 

5.01. – Koncerts Valmieras kultūras centrā ar  Vidzemes kamerorķestri 

25.01. – Latviešu komponistu mūzikas lielkoncerts  Lielajā Ģildē ar Liepājas simfonisko orķestri, 

programmā  - G.Pones baleta svītas pirmatskaņojums,  V.Šmīdberga instrumentācija        

Februāris-jūlijs 

Gatavošanās Pasaules koru olimpiādei ar Latvijas visu novadu koriem. 

27.02. – Koncerti  Priekulē un Vaiņodē  ar Liepājas simfonisko orķestri  

5.03-6.03. -  Koncerti  Liepājā  ar Liepājas simfonisko orķestri  

7.03. - Balets MESIJA LNO 

25.03. – Koncerts Doma Baznīcā ar profesionālo pūtēju orķestri Rīga, kori AVE SOL un 

solistiem, programmā – J.S.Bahs Marka Pasija   

29.-31.03. – Oficiāla vizīte Drēzdenes Valsts operā VALSTS OPERĀ 

10.03. – Senās mūzikas koncerts Reformātu baznīcā ar kori AVE SOL   

18.03. - LIELĀS PIEKTDIENAS koncerts ar kori AVE SOL Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā,  Rīgā 

07.05. - Balets MESIJA LNO 

15.05. – Pasaules Koru olimpiādes  IEKAŅAS KONCERTS LU AULĀ ar kori AVE SOL 

21.-25.05. – Dalība starptautiskajā  operu konferencē Venēcijā  

28.05, 29.05. - Koncerti Bavārijā Furthā un Wicburgā ar Gidonu Krēmeru, kamerorķestri 

KREMERAT BALTICA  un citiem solistiem, programmā - jaunā arābu mūzika, [koncerts Furth 

arī interneta video straming tiešraide ar Berlines filharmoniķu tehnisko komandu] 

11.06-17.06. - Kora AVE SOL koncertturneja Japānā 

28.06. - Komponista Viļņa Šmīdberga autorkoncerts Liepājā ar Liepājas simfonisko orķestri. 

Lektora Mārtiņa Klišāna diriģenta darbība 

(ziņas par 2012./2013.akadēmisko gadu; informācija par 2013./2014.akadēmisko gadu nav 

aktualizēta) 

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koru virsdiriģents, Valmieras Kultūras centra 

jauktais koris „Valmiera” mākslinieciskais vadītājs un diriģents, kopš 1998. gada Rīgas Doma 

zēnu kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents. Koris piedalās vairākos Latvijas Nacionālās 

operas iestudējumos: Džakomo Pučīni operā „Toska”, Pētera Čaikovska operā „Pīķa dāma”, 

Žorža Bizē operā „Karmena”, arī 2013. gadā iestudētajā Bendžamina Britena  

bērnu operā „Mazais skursteņslauķis”.  

  Katru gadu koris ar solo programmu piedalās festivālos Lieldienu mūzika, Starptautiskais 

Senās mūzikas festivāls  un Eiropas Ziemassvētki Latvijā. Regulāri ir kora koncertceļojumi pa 

Japānu un Vāciju, tāpat kā dalība Starptautiskos festivālos, kormūzikas simpozijos: ASV, Itālijā, 

Francijā, Zviedrijā, Šveicē u.c. 
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Astoņpadsmit pēdējie Rīgas Doma zēnu kora CD ieraksti veikti M. Klišāna vadībā. Tieši M. 

Klišāna darbības laikā Rīgas Doma zēnu korim tiek piešķirta Lielā Mūzikas Balva, koris tiek tai 

nominēts vairākkārt, tāpat kā kora ieraksti arī tiek nominēti Gada ierakstu balvai. 

Emeritētā profesora Jura Kļaviņa radošā darbība 

(ziņas par 2012./2013.akadēmisko gadu; informācija par 2013./2014.akadēmisko gadu nav 

aktualizēta) 

- strādā ar LU absolventu kori Jubilate; 

- no 2013.gada janvāra līdz maijam vadīja Dziesmusvētku kopmēģinājumus un piedalījās koru 

skates žūrijas darbā Tukumā, Aizkrauklē, Rīgā, Ventspilī, Ogrē, Ķekavā, Talsos, Liepājā, Cēsīs; 

- gatavojās 2014.gada Baltijas valstu studentu Dziesmusvētkiem – ir Latvijas programmas 

mākslinieciskais vadītājs. 

Emeritētā profesora Jāņa Lindenberga radošā darbība 

Zinātniskā darbība: darbs pie publikācijas Kora mācība. 

Meistarklasšu vadīšana: Liepājas mūzikas vidusskolā 2013.g. 21.un22.oktobrī; kvalifikācijas 

semināra vadīšana Latvijas mūzikas vidusskolas diriģēšanas pedagogiem 2013.g.11.decembrī. 

Darbs žurijas komisijās:  

žūrijas komisijas priekšsēdētājs Starptautiskā mūzikas vidusskolu kordiriģentu konkursā Liepājā 

2014.g. 11.marts; 

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs koru konkursā Zem Māras zīmes Dobelē 2014.g.22.martā; 

Kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētājs Rīgas Doma Kora skolā 2014.g. 4. un 9.jūnijā, 

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā - 2014.g. 12.jūnijā. 

   

Orķestra diriģēšanas katedras docētāju un viņu studentu sasniegumi 

Doc. M.Ozoliņa mākslinieciskā un radošā darbība 

2013.gads 

17.augusts - Vecrīgas nakts koncerts La dolce vita 11.novembra krastmalā,  PPO Rīga,  Solisti-

I.Bagele, A.Ludvigs, I.Pētersons 

5.septembris - LNO nama 150 gadu jubilejas koncerts  

18.septembris - Latvijas Gāzes gada balva operai LNO 

1.oktobris - PPO Rīga sezonas atklāšanas koncerts Lielajā ģildē, soliste E.Bindere 

5.oktobris - J.Karlsona baleta Karlsons lido pirmizrāde LNO 

18.oktobris - Koncerts ar Lietuvas Valsts simfonisko orķestri 23.starptautiskā laikmetīgās mūzikas 

festivāla Gaida atklāšanā 

24.-26.oktobris - J.Vītola 6.starptautiskais pianistu konkursa 3.kārta  ar LNSO-Lielā ģilde 

18.novembris - Latvijas republikas proklamēšanas 95.gadadienas svētku koncerts Ogres Kultūras 

centrā ar kamerorķestri Latvijas filharmoniķi 

7.decembris - S.Prokofjeva operas Mīla uz trim apelsīniem pirmizrāde LNO 

23.decembris - Koncerts Lielajā ģildē ar kamerorķestri Latvijas filharmoniķi 

25., 26. decembris - Ziemassvētku koncerti Ķīpsalā ar PPO Rīga 

28., 29.decembris - Vecgada koncerti ar LSO Liepājas Latviešu biedrībā 

2014.gads 

18 .janvāris - Rīga-Eiropas kultūras galvaspilsēta atklāšanas koncerts arēnā Rīga ar LNSO 

marts, aprīlis - Pavasara festivāls Windstream : Koncerti Lielajā ģildē ar PPO Rīga 

3.maijs - K.Davidova starptautiskā čellistu konkursa noslēguma koncerts Kuldīgā ar LSO 

4.maijs - Koncerts Divas Latvijas Lielajā ģildē ar PPO Rīga,VAK Latvija 

16.maijs - ērģeļmuzikas koncerta BACH zīmē atklāšanas koncerts Rīgas Domā 

6.jūnijs - Dzintaru koncertzāles sezonas atklāšanas koncerts ar LSO 

14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas koncerts Sv.Pētera baznīcā ar PPO Rīga un 

kamerkoris Ave sol 

17.jūnijs - Koncerts Likteņdārzam LNB Ziedoņa zālē ar PPO Rīga 

4.-7.jūlijam – 14. Latviešu dziesmusvētki Kanādā 

Atklāšanas koncerts ar LNSO arēnā Rīga 
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Darbs žūrijā 

2013.gada oktobris - darbs žūrijā starptautiskajā koru konkursā Riva del Garda (Itālijā) 

2014.gada marts, aprīlis - dalība Starptautiskā komponistu konkursa Windstream 2014 žūrijā 

9.-19.jūlijs - darbs žurijā Pasaules koru olimpiādē Rīgā 

STUDĒJOŠO SASNIEGUMI, RADOŠĀ UN MĀKSLINIECISKĀ DARBĪBA 

GUNTIS KUZMA 

16. novembrī – Koncerts LNSO Lielā Ģilde, programmā - Ē. Ešenvalds Noktirne, J. Ivanovs 

Koncerts Čellam 2.daļa, P. Plakidis Vēl viena Vēbera opera, J. Karlsons Per i Govanni. 

18. novembrī -  Koncerts Jūras Vārti Ventspilī ar LNSO, programmā  Ē. Ešenvalds Noktirne, ,J. 

Ivanovs Koncerts Čellam 2.daļa, P. Plakidis Vēl viena Vēbera opera, J. Karlsons Per i Govanni. 

22. februāris – Koncerts ar JVLMA orķestri, programmā - I. Stravinskis Ugunsputns, M . Gļinka 

Valsis Fantāzija 

11.maijs – Koncerts ar Sinfonia Concertante Lielā Ģilde, programmā - L. Mocarts Medību 

simfonija, A. Rozeti Koncerts diviem mežragiem, K. Aterbergs Koncerts Mežragam. 

Reinis Lapa  

3.,4.marts - Koncerts ar LSO, programmā - Prokofjevs Pēterītis un vilks 

15.-18.aprīlis - diriģenta asistents ar LSO, programmā:  

R.Strauss Burleska klav. ar orķestri 

S.Rahmaņinovs 2. klav. koncerts 

A.Panufņiks Koncerts klavierēm ar orķ. 
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Asoc. prof. A.Vecumnieka radošās aktivitātes 

Diriģenta darbība: 

Orķestris Koncerts Programma 

JVLMA SO Jāzepa Vītola zīmē 

28.09.2013. pl. 16.00 

Rīga, JVLMA LZ 

29.09.2013. pl. 17.00 

Rēzekne, Latgales 

vēstniecības 

Austrumlatvijas 

koncertzāle Gors 

 Jānis Ivanovs. Pirmā simfonija (Poema sinfonia) 

Sinfonia 

Concertant

e 

Mazās simfonijas – II 

LĢ MZ 06.10.2013. 

 D. Šostakovičs (1906-1975) Simfonija stīgu orķestrim Op.73a (1946; D. 

Sitkovecka redakcija) 

 Darjī MIJO (1892-1974) Trešā mazā simfonija op. 71 Serenade (1924) 

 Juris Karlsons (*1948) Sinfonia brevis (2004) 

PJMS un 

JMR1.MS 

apvienotais 

SO 

I Latvijas orķestru 

asociācojas festivāls 

27.10.2013. pl. 15.00 

Rēzekne, Latgales 

vēstniecības 

Austrumlatvijas 

koncertzāle Gors 

 L van Bēthovens. Pirmā simfonija C Dur, op. 26 

 F. Mendelszons-Bartoldi. Koncerts vijolei ar orķestri e moll (soliste Alīna 

Vižine) 

LNSO Bērnu koncerts 

Lenesona dzimšanas 

diena 

02.11.2013. pl. 11.00 & 

14.00 Lielā Ģilde 

 J. S. Bahs. Koncerts a moll vijolei ar orķestri (pārlikums marimbai) I d. BWV 

1041 (solists Rihards Rauza, EDMV) 

 Latviešu tautas dziesma I. Tauriņas apdarē Jūrkalnes dancis (solisti Dmitrijs 

Balutins & Dāvids Eduards Alvateris, JMR1MS) 

 P. Čaikovskis. Neapoliešu deja no baleta Gulkbju ezers eifonijam ar orķestri 

(solists Artūrs Bite, Saldus MS) 

 P. de Sarasate. Hota Navarra divām vijolēm ar orķestri (solisti Alīna Vižine 

& Leila Hairova, EDMV) 

 P. Butāns. Svētku (festivāla) mūzika saksofonu kvartetam (solisti Edgars 

Trapāns, Gundars Kokins, Raimonds Petrovskis, Viesturs Celms, JMRMV) 

 Mildred J. Hill / P. Heidrich. Variācijas par Happy Birthday tēmu 

BYMIC 

SO 

BYMIC SO TOUR 2013 

Rīga, 05.11.2013 pl. 

18.00 EDMVS zāle 

 Jāzeps Vītols. Svīta Septiņas latviešu tautas dziesmas, op.29
a
 

 Kurts Atterbergs (1887-1974). Trešā svīta vijolei, altam un stīgu orķestrim, 

op. 19 Nr. 1 (L. Hairova & G. L. Zariņa) 

 Lars-Erik Larssons (1908-1986). Pastorālā svīta, op. 16 simfoniskajam 

orķestrim 

 L. van Bēthovens. Pirmā simfonija C Dur, op. 21 

 E. Dārziņš. Melanholiskais valsis 

BYMIC 

SO 

BYMIC SO TOUR 2013 

Katrineholm, 

07.11.2013. pl 19.00 

Pingstkyrkan 

 

 Jāzeps Vītols. Svīta Septiņas latviešu tautas dziesmas, op.29
a
 

 Kurts Atterbergs (1887-1974). Trešā svīta vijolei, altam un stīgu orķestrim, 

op. 19 Nr. 1 (L. Hairova & Linda Hou, Alva Rasmussen, Ginta Laura Zariņa) 

 Lars-Erik Larssons (1908-1986). Pastorālā svīta, op. 16 simfoniskajam 

orķestrim 

 L. van Bēthovens. Pirmā simfonija C Dur, op. 21 

 E. Dārziņš. Melanholiskais valsis 

BYMIC 

SO 

BYMIC SO TOUR 2013 

Nyrkoping, 08.11.2013. 

pl 10.30 Tessinskolans 

aula 

 

 Jāzeps Vītols. Trīs daļas no svītaa Septiņas latviešu tautas dziesmas, op.29
a
 

 Kurts Atterbergs (1887-1974). Trešā svīta vijolei, altam un stīgu orķestrim, 

op. 19 Nr. 1 (L. Hairova & Linda Hou, Alva Rasmussen, Ginta Laura Zariņa) 

 Lars-Erik Larssons (1908-1986). Pastorālā svīta, op. 16 simfoniskajam 

orķestrim I daļa 

 L. van Bēthovens. Pirmā simfonija C Dur, op. 21 I daļa 

 E. Dārziņš. Melanholiskais valsis 

BYMIC 

SO 

BYMIC SO TOUR 2013 

Stockholm, 08.11.2013. 

pl 18.00 

Immanuelskyrkan 

 

 Jāzeps Vītols. Svīta Septiņas latviešu tautas dziesmas, op.29
a
 

 Kurts Atterbergs (1887-1974). Trešā svīta vijolei, altam un stīgu orķestrim, 

op. 19 Nr. 1 (L. Hairova & Linda Hou, Alva Rasmussen, Ginta Laura Zariņa) 

 Lars-Erik Larssons (1908-1986). Pastorālā svīta, op. 16 simfoniskajam 

orķestrim 

 L. van Bēthovens. Pirmā simfonija C Dur, op. 21 

 E. Dārziņš. Melanholiskais valsis 
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Orķestris Koncerts Programma 

EDMVS & 

JMRMV 

SO 

Latvijas neatkarības 95. 

gadadienai veltīts svetku 

koncerts 

LU aulā, 15.11.2013. 

pl.19.00 

 E. Dārziņš. Melanholiskais valsis 

LNSO Bērnu koncerts 

Lenesona Ziemassvētki 

11.12.13. pl. 18.00 Lielā 

Ģilde 

 L. Andersons /Leroy Anderson/. A Christmas Festival (Ziemassvētku 

popūrijs) 

 Māris Lasmanis. Ziemassvētki Tarmštadtē 

 P. Čaikovskis. Fragmenti no baleta Riekstkodis 

o Ziedu valsis 

o Dražē Fejas variācija 

o Pas de deux (Dražē feja un princis) 

Ziemassvētku dziesmas 

 Jānis Porietis. Ir atkal ziemassvētki (Elzas Ķezberes dzeja) 

 K. Rinks. Katru gad` no jauna 

 L. Berlins. Baltie Ziemassvētki /White Christmas/ 

 P. Šulcs. Jūs bērniņi nāciet 

Ak Tu priecīgā 

Jūs ticīgie nāciet 

 B. Helms. Jingle bell rock 

 F. Grūbers. Klusa nakts, svēta nakts 

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris (vad. Romāns Vanags); 

Soliste Jolanta Strikaite 

LNSO Bērnu koncerts 

Lenesona Ziemassvētki 

12.12.13. pl. 13.00 

Rēzekne, Latgales 

vēstniecības 

Austrumlatgales 

koncertzālē GORS 

 L. Andersons /Leroy Anderson/. A Christmas Festival (Ziemassvētku 

popūrijs) 

 Māris Lasmanis. Ziemassvētki Tarmštadtē 

 P. Čaikovskis. Fragmenti no baleta Riekstkodis 

o Ziedu valsis 

o Dražē Fejas variācija 

o Pas de deux (Dražē feja un princis) 

Ziemassvētku dziesmas 

 Jānis Porietis. Ir atkal ziemassvētki (Elzas Ķezberes dzeja) 

 K. Rinks. Katru gad` no jauna 

 L. Berlins. Baltie Ziemassvētki /White Christmas/ 

 P. Šulcs. Jūs bērniņi nāciet 

Ak Tu priecīgā 

Jūs ticīgie nāciet 

 B. Helms. Jingle bell rock 

 F. Grūbers. Klusa nakts, svēta nakts 

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris (vad. Romāns Vanags); 

Soliste Jolanta Strikaite 

LNSO Bērnu koncerts 

Lenesona Ziemassvētki 

14.12.2013. pl. 11.00 & 

14.00 Lielā Ģilde 

 L. Andersons /Leroy Anderson/. A Christmas Festival (Ziemassvētku 

popūrijs) 

 Māris Lasmanis. Ziemassvētki Tarmštadtē 

 P. Čaikovskis. Fragmenti no baleta Riekstkodis 

o Ziedu valsis 

o Dražē Fejas variācija 

o Pas de deux (Dražē feja un princis) 

Ziemassvētku dziesmas 

 Jānis Porietis. Ir atkal ziemassvētki (Elzas Ķezberes dzeja) 

 K. Rinks. Katru gad` no jauna 

 L. Berlins. Baltie Ziemassvētki /White Christmas/ 

 P. Šulcs. Jūs bērniņi nāciet 

Ak Tu priecīgā 

Jūs ticīgie nāciet 

 B. Helms. Jingle bell rock 

 F. Grūbers. Klusa nakts, svēta nakts 

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris (vad. Romāns Vanags); 

Soliste Jolanta Strikaite 
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Orķestris Koncerts Programma 

JVLMA 

SO 

JVLMA Gada balvas 

2013 pasniegšanas 

koncerts 

18.01.13. pl. 18.00 

JVLMA LZ 

 F. Šopēns. Polonēze A Dur op. 40 nr. 1 (A. Glazunova instruentācijā) 

 S. Kuasevickis. Koncerts kontrabasam ar orķestri fis moll op. 3 (solists 

Oskars Bokanovs) 

 J. Štrauss. Radecka maršs kontrabasam ar orķestri 

LNSO Bērnu koncerts 

Lenesona Olimpiāde 

01.02.14. pl. 11.00 & 

14.00 Lielā Ģilde 

 Leopolds Mocarts. Divertisments Muzikālās vizināšanās ar kamanām F Dur 

 Lerojs Andersons. Sleigh Ride  

 Armands Aleksandravičus. Bobslejs 

 Emīls Valdteifels. Valsis Slidotāji 

 Aleksandrs Čaikovskis. Koncerts simfoniskajam orķestrim CSKA – Spartaks 

 Aleksejs Peguševs. Pong ping 

 Artūrs Onegērs. Simfoniskā kustība Nr. 2 Regbijs 

 Lerojs Andersons. The Typewriter 

LNSO Bērnu koncerts 

Lenesona Olimpiāde 

04.02.14. pl. 13.00 

Rēzekne, Latgales 

vēstniecības 

Austrumlatgales 

koncertzālē GORS 

 Leopolds Mocarts. Divertisments Muzikālās vizināšanās ar kamanām F Dur 

 Lerojs Andersons. Sleigh Ride  

 Armands Aleksandravičus. Bobslejs 

 Emīls Valdteifels. Valsis Slidotāji 

 Aleksandrs Čaikovskis. Koncerts simfoniskajam orķestrim CSKA – Spartaks 

 Aleksejs Peguševs. Pong ping   

 Artūrs Onegērs. Simfoniskā kustība Nr. 2 Regbijs 

 Lerojs Andersons. The Typewriter 

EDMV SO Ziemas koncerts 

05.02.14. pl. 19.00 

Lielā Ģilde 

 R. Dubra. The Prayer in the Gleam of infinite Grace kamerorķestrim (2013) 

 R. Šūmanis. Koncertskaņdarbs četriem mežragiem ar orķestri B Dur, op. 86 

(solisti M. Bankevics, K. Rērihs, M. Miķelsons, M. Runka) 

 V. A. Mocarts. Simfonija C Dur KV. 551 Jupiters 

Luksem-

burgas 

kamer-

orķestris 

Meistarklases diriģēšanā 

09.02.2014. 

 F. Šūberts. Simfonija h moll Nepabeigtā 

 L. van Bēthovens. Otrā simfonija D Dur 

 M. Ravels. Pavanna 

 G. Forē. Svīta Pelesass un Melizande, op. 80 

Liepājas 

SO 

Mīlas stāsti 

14.02.2014. pl. 19.00 

Liepājas LB zālē 

Manuels de Falja /Manuel de Falla y Matheu/ (1876-1946) Fantāzija Mīlas 

dziesmas un dejas 

 Septiņas spāņu tautas dziesmas /Siete canciones populares españolas/ (1914), 

L. Berio instrumentācija (1978) 

 Balets Mīla – burve /El amor brujo/ (1920-1925. gada versija) Soliste – Ilona 

Bagele 

 Gabriēls Forē /Gabriel Urbain Fauré/ (1945-1924) Svīta Pelesass un 

Melizande, op. 80 (1909) 

 Pēteris Čaikovskis /Пётр Ильи́ч Чайко́вский/ (1840-1893) Fantāzija 

orķestrim Frančeska da Rimini, op. 32 (1876) 

 Pēteris Čaikovskis /Пётр Ильи́ч Чайко́вский/ (1840-1893) Pas de deux no 

baleta Riekstkodis (1892) 

LNSO 

kamer-

orķestris 

LNSO kamerorķetsra 

koncerts 

26.02.14. Lielā Ģilde 

 Alfrēds Šnitke / Альфре́д Га́рриевич Шни́тке/ (1934-1998). Moz-art a la 

Haydn divām vijolēm, stīgu orķestrim [un diriģentam] (1977). Solisti Sandis 

Šteinbergs un Terēze Zīberte-Ījaba 

 Džovanni Solima /Giovanni Solima/ (*1962). Balāde diviem čelliem un 

stīgām Violoncelles, vibrez! (1993). Solistes Diāna Ozoliņa un Dace Zālīte 

LNSO Bērnu koncerts 

LeNeSoNa zooloģiskais 

dārzs 

12.04.14. 

pl.11.00 & 14.00 

Lielā Ģilde 

 

 K. Sensānss. Dzīvnieku karnevāls (Noemi Feia Deifta, 7. klase, Sofija 

Zaiceva, 9. klase, sk. Jeļena Krasnova, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola 

& Kirills Rjabcevs, 8. klase, sk. V. Mežgailis, Sabīne Bogdanova 8. klase, sk. 

I. Reinholde, P. Jurjāna mūzikas skola 

 J. Karlsons. Lauku svīta 

o Miglainā rītā 

o Gaiļi maršs 

o Kaķu valsis 

o Zosu gavote 

o Žurku galops 

EDMS SO EDMS SO koncerts 

Franciskā gaisotnē 

15.04.2014. 

Lielā Ģilde 

 K. Debisī. Simfoniska ekloga Fauna diendusa (A. Golovacka) 

 E. Sežornē. Koncerts vibrafonam ar orķestri (J. Bombizo-Fedotovs) 

 K. Sensāns. Otrais koncerts klavierēm ar orķestri g moll (K. G. Tirzītis) 
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Orķestris Koncerts Programma 

JVLMA 

SO 

Čella variācijas ar 

Maksimu Beitānu 

Jelgavas KC 

01.06.14. pl. 14.00 

 P. Čaikovskis. Variācijas par rokoko tēmu čellam ar orķestri A Dur, op. 33 

(V. Fitcenhāgena red.) (solists M. Beitāns) 

 D. Šostakovičs. Pirmais koncerts čellam ar orķestri Es Dur, op. 107 (solists 

M. Beitāns) 

 P. Čaikovskis. Ļenska ārija no operas Jevgeņijs Oņegins čellam ar orķestri 

(solists M. Beitāns) 

JVLMA 

SO 

Gabriela Prokofjeva 

mūzikas vakars 

Vidzemes koncertzāle 

Cēsis 

13.06.2014. pl. 19.00 

 E. Sežornē. Koncerts vibrafonam ar orķestri (J. Bombizo-Fedotovs) 

 G. Prokofjevs. Spheres vijolei ar orķestri (soliste I. Fedorovska) 

 G. Prokofjevs. Koncerts basa bungām ar orķestri (solists Džobijs Burgess) 

JVLMA 

SO 

Studentu dziesmu un 

deju svētki 

GAUDEAMUS 

atklāšanas koncerts 

Koncerts rektoriem ar 

orķestri 

Piektdien, 27. jūnijā pl. 

20.30 Daugavpils 

Kultūras centrā 

(Vienības namā) 

 

 Juris Karlsons (*1948) Dziesmu svētku uvertīra (2008) 

 Jānis Ivanovs (1906-1983) Zilie ezeri (Pirmās orķestra svītas Latgales 

ainavas II daļa) (1935) 

 Lepo Sumera /Lepo Sumera/ (1950-2000) 

Koncerts klavierēm ar orķestri (otrā redakcija) (1989 / 1997) Solists – Igaunijas 

MA rektors Pēps Lasmans /Peep Lassmann/ 

 Darjī Mijo /Dariuss Milhaud/ (1892-1974). Svīta Skaramušs /Scaramouche/, 

op. 165b (1937) (pārlikums divām klavierēm ar orķestri). Solisti – klavieru 

duets (Ruta Riktere un Zbigņevas Ibelhauptas, Lietuvas MTA rektors) 

 Rihards Zaļupe. 4+4 Squared saksofonu kvartetam un simfoniskajam 

orķestrim (Sestais Liepājas koncerts) Nika Gothama piemiņai (2013). Solisti 

– Rīgas saksofonu kvartets (Ilze Lejiņa, Artis Sīmanis – JVLMA rektors, 

Ainārs Šablovskis, Baiba Tilhena) un Kaspars Kurdeko (sitaminstrumenti) 

Koncerti ar: 

 Starptautiskā projekta BYMIC (Baltic yuong musicians in an internationalk context) 

simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents; Rīga, Katrineholm, 

Nukoping, Stokholma (Zviedrija) 5.-8.11.2013. 

 Internationale Sommerakademie Collegium Musicum Schloss Weissenstein in 

Pommersfelden SO 10.-17.08.2014. 

Citas aktivitātes 

Radio radioraidījumi 

 Orfeja auss 

 Mana mūzika 

Publikācijas presē: 

 Intervija žurnālā Mūzikas saule “Māksla un ministru kabineta noteikumi” (O. Silabriedis) 

Dalība starptautiskajās konferencēs: 

 Referāts Totalitārisms un mūzika. 2013. gada 20.-21. septembris; Rēzeknes Augstskola; 2. 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Māksla un mūzika kultūras diskursā 

 Referāts „Jura Karlsona sakrālās mūzikas teatrālisms. Simfonija korim un orķestrim 

Adoratio (Adorācijas)” Daugavpils Universitāte; 2014. gada 8. maijs 9. Starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 

Piedalīšanās ar referātiem 

 Latvijas klavieru skolotāju asociācijas 11. Jūrmalas klavierspēles meistarkursi. 

 S. Prokofjeva Otrā koncerta klavierēm ar orķestri interpretācija (21.08.2014) 

Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās 

Lekcija Zeitgenössische Musik in Lettland festivāla Klangzeit ietvraos; UdK Berlin (Vācija). 

2014. gada 20. maijs 

Meistarklašu vadīšana un profesionālā pilnveide 

 I Latvijas orķestru asociācijas festivāls, Rēzekne, 2013. gada 26.-27. oktobris – 

meistarklašu vadība 

 Starptautisko orķestra diriģēšanas meistarklašu vadība Luksemburgā 2014. gada 6.-9. 

februāris 
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 Latvijas Kultūras akadēmija – doktorantūras studijas 

 Universitat die Kunste –UdK (Berlīnes Mākslu universitāte) (Berlīne, Vācija) 

Eksperta darbība 

 Lielās Mūzikas balvas žūrijas komisijas loceklis, priekšsēdētājs 

 VKKF Mūzikas un dejas padomes komisijas eksperts Konkursa Jaunais aprakstnieks – 

2013 žūrijas loceklis 

 Galantes fonda rīkotā konkursa Ineses Galantes talanti žūrijas komisijas loceklis 

 LTV akadēmiskās mūzikas konkursa Radīti mūzikai muzikālais konsultants 

 Kompozīciju konkursa Mana tautasdziesma atlases kārtas žūrijas komisijas loceklis 

Izglītojošā darbība 

Absolventi: 

 Profesionālā bakalaura studiju programma Diriģēšana apakšprogramma Simfoniskā 

orķestra diriģēšana Krišjānis Kārkliņš 

 Profesionālā maģistra studiju programma Mūzika apakšprogramma Diriģēšana 

specializācija Kora diriģēšana Margarita Dučaka 

Maģistra darbu vadība: 

 Viesturs Ozols. Pētera Butāna pūtēju orķestra mūzikas īpatnības 

Studiju kursu vadība 

 Speciālie studiju kursu vadība profesionālajās bakalaura un maģistra studiju programmās 

Kompozīcija, Simfoniskā orķestra diriģēšana un Muzikoloģija 

 Diriģēšanas katedras Simfoniskā orķestra diriģēšanas klasē / Orķestra diriģēšanas 

katedrā 

Studiju kursu vadība ārpus JVLMA 

 20. – 21. gs. mūzikas vēsture; LKA (Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības 

programmas Mākslas apakšprogramma Kultūras un starpkultūru studijas) 

 Astoņu lekciju cikls RSU / LMA Absolventu asociācijas Jaunā inteliģences akadēmijā; 

kopā ar R. Umbliju un B. Kurpnieci 

Jaunu studiju kursu izstrāde: 

 Studiju kursa Harmonija izstrāde bakalauru studiju programmās Muzikoloģija, 

Kompozīcija, Orķestra diriģēšana (teorētiskais un praktiskais kurss) 

Studiju kursu inovācija:  

 Studiju kurss Partitūras spēle un instrumentācija (studiju programma Muzikoloģija) 

Studiju kursu aktualizācija: 

 Studiju kurss Tonalitātes dzimšana, attīstība un nāve (obligātās izvēles studiju kurss) 

 Studiju kurss Totalitārisms un mūzika (obligātās izvēles studiju kurss) 

Darbība koleģiālajās institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajos 

projektos, u.c.   

 JVLMA Satversmes sapulces loceklis, priekšsēdētāja vietnieks 

 JVLMA Orķestra diriģēšanas katedras Simfoniskā orķestra klases vadītājs  

 Latvijas Komponistu savienības biedrs  

 Latvijas Komponistu savienības padomes loceklis  

 AKKA / LLA un LAA biedrs  

 Orķestra Sinfonia Concertante mākslinieciskais vadītājs  

 Jāzepa Vītola biedrība / valdes loceklis  

 LNSO mākslinieciskais padomnieks  

 LNSO stratēģiskās attīstības padomes loceklis  

 LNSO izglītojošo programmu mākslinieciskais vadītājs 

 VKKF projektu vadība (regulāri kopš 2001. gada) 

o Meistari un Mācekļi 

o Orķestra Sinfonia Concertante koncerti 
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o JVLMA SO koncerti 

Citas organizatoriskās aktivitātes 

 JVLMA Atvērto durvju dienas, konsultācijas kompozīcijā 

 JVLMA kompozīcijas nodaļas studentu jaundarbu pirmatskaņojumu iniciēšana koncertam 

LeNeSoNa olimpiāde 2014. gada 1. februārī (A. Peguševs, A. Aleksandravičus) 

 JVLMA kompozīcijas nodaļas studentu jaundarbu iniciēšana kamerorķestrim Sinfonia 

Concertante 2014. gada 30. martā 

 JVLMA diriģēšanas nodaļas studentu mācību prakses nodrošināšana ar kamerorķestri 

Sinfonia Concertante 

Apbalvojumi: 

 IZM Pateicības raksts par pedagoģisko, māksliniecisko un organizatorisko darbību t. sk. par 

JVLMA SO piedalīšanos un diriģenta darbību Dziesmu un Deju svētkos Daugavpils, Latvija, 

2014 

 JVLMA un Sweenbank Gada balvas labākajam pedagogam nominants 

Studējošo sasniegumi 

 K. Kārkliņš – ERASMUS studijas Tallinā 

 K. Kundrāts –sadarbība ar LU orķestri Gaudeamus 

 

Asoc. prof. Jāņa Puriņa darbība 
JVLMA orķestra prakses vadītājs 

Pūtēju orķestra diriģēšanu docē Uvai Kalniņai - I kurss, Kasparam Puikevicam – Puikovskim - II 

kurss, Mārai Zandersonei - III kurss, Viesturam Galeniekam - I kursa maģistrants, Viesturam Ozolam 

- II kursa maģistrants 
Radošās aktivitātes 

25-27 novembris , 2013.g. - piedalījās kā viesdiriģents un vieslektors  Viskrievijas pūtēju, džeza 

orķestru un ansambļu vadītāju asamblejā,  (lekcija Pūtēju orķestru iesildīšanās nepieciešamība 

skaņas attīstībai),  

veica Krievija orķestru konkursa žūrijas locekļa pienākumus Maskavā, diriģēju latviešu  komponistu 

oriģinālmūziku Pēteris Butāns Latgales dziesmas, kā arī ar Krievijas Aizsardzības ministrijas pūtēju 

orķestri atskaņoja Dmitrija Šostakoviča Svētku uvertīru, 

1. – 2. februāris, 2014. gads - viesdiriģents Igaunijas pūtēju orķestru diriģentu orķestrī Tallinā, 

diriģēja  Jura Karlsona skaņdarbu Apvedceļš un Pētera Butāna - Latgales dziesmas; 

1. marts, 2014.gads - Igaunijas pūtēju orķestru konkursa žūrijas komisijas loceklis, Tallinā,  

10.-16.februāris , 2014. gads – dalība Ziemeļu valstu pūtēju orķestru diriģentu konferencē un pūtēju 

orķestru diriģentu konkursā. Konkursā Jervenpe/ Helsinki, Somijā piedalījās I kursa maģistrants 

Viesturs Galenieks,  

Baltijas valstu mūzikas reprezentācijas koncertā  ar Igaunijas pūtēju orķestru diriģentu orķestri 

diriģēja latviešu komponistu oriģinālmūziku, 

13. aprīlis, 2014. gads -  Koncerts University of Nebraska Omaha, ASV, soliste Dr.Cindy Nicholas, 

diriģēja Jēkaba Mediņa Romanci klarnetei,  

24. – 27. aprīlis, 2014.gads -  Maskavas mūzikas mācību iestāžu pūtēju orķestru konkursa žūrijas 

loceklis, Gņesinu Krievijas mūzikas akadēmija,  

13. - 17. maijs, 2014. gads - viesdiriģents un vieslektors Šefīldas (Lielbritānija) universitātē,  

4.-6. jūnijs, 2014.gads -  vieslektors, viesdiriģents, orķestru konursa žūrijas loceklis II International 

Festival-Contest of brass bands and ensembles  "Fanfare in the Center of Asia", konferencē The 

modern tendency of wind orchestra development in the world, Kizila, Tuvas republika, Krievija, 

nolasīja lekciju Latvijas pūtēju orķestru vēsture un mūsdienu attīstības tendences,  

20. – 22. jūnijs, 2014.gads - dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē Orkiestry dęte w kulturze 

europejskiej, Lobeza, Polija, lekcija Latvijas pūtēju orķestru vēsture un mūsdienu attīstības 

tendencies, Starptautiskā pūtēju orķestru konkursa žūrijas loceklis   

27. – 29. jūnijs, 2014.gads - pūtēju orķestru virsdiriģents Baltijas valstu studentu Dziesmu svētkos, 

Daugavpilī 
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Organizētas meistarklases JVLMA un dalība  

Viesprofesori 

Dr.Erica Neidlinger, DePaul University, Čikāga, ASV, 28.oktobris – 1. novembris, 2013. g.  

Dr.Brian Wilson, Sonoma State University, ASV, 23. – 28. janvāris, 2014. gads 

Dr.Mark Reimer, Christopher Newport University, ASV, 5. marts, 2014. gads 

Pūtēju orķestru diriģēšanas klases radoša tikšanās ar komponistiem - Jaan van der Roost (Beļģija) un 

Franco Cesarini (Šveice), 16. aprīlis, 2014.gads;  

Morten Wensberg, Stavangeras universitāte, Norvēģija, 8.-11. maijs, 2014. Gads.  

Studentu aktivitātes 

Māra Zandersone 

Divas diriģēšanas prakses Holandes orķestros: Tventes Universitātes Pūtēju orķestris un Tventes 

Jauniešu Simfoniskais orķestris. 

Diriģēšanas meistarklases pie: Marco Somadossi (Itālija), Alekss Šilings, Peters Gasterlands, Frīds 

Dobelsteins (Nīderlande). 

 

Kompozīcijas katedras docētāju un viņu studentu mākslinieciskie projekti 

     

 Profesora Jura Karlsona darbība 

Izcilu atzinību saņēmis Jura Karlsona balets „Karlsons lido...”-  Lielā Mūzikas balva 2013, 

Latvijas Gāzes balva 2014, savukārt, skaņdarbs alta saksofonam, soprānam un ērģelēm 

Mēnesgaismas dārzs bija nominēts Lielajai Mūzikas balvai kā gada jaundarbs. 

 Mākslinieciskās jaunrades darbs 

LE LAGRIMA DELL’ANIMA… korim un klavierēm solo (atskaņojums Radiokorim un Vestardam 

Šimkus) 

MĒNESGAISMAS DĀRZS skaņdarbs alta saksofonam, soprānam un ērģelēm 

KONCERTS SIMFONISKAJAM ORĶESTRIM ( skices) 

Organizatoriskais darbs 

LR KM Mūzikas padomes loceklis  

Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja Ķelnes MA profesora K.Meijera meistarklašu 

organizēšana 2014.gada jūnijā  

 

      Asoc. prof Andris Vecumnieka mākslinieciskais, radošais un zinātniskais darbs ir ļoti 

daudzpusīgs, daudzskaitlīgs un daudzveidīgs, tāpēc katedras ziņojumā atzīmēšu galvenos notikumus, 

bet informācija par pārējo darbību atrodama orķestra katedras docētāju darbības raksturojumā 

Komponista darbība 

 2013 Concertino Art-i-Shok (Piektais Liepājas koncerts) 

Citu komponistu darbu redakcijas: 

 2013 P. Barisons Latvju rapsodija klavierēm ar orķestri 

 2013 G. Pone. Svīta Dejas manā paradīzē no baleta Mana paradīze 

 

Profesore Selga Mence 

1. Mākslinieciski radošais darbs: 

Jaundarbi, pirmatskaņojumi: 

Skaņdarbs jauktajam korim Ēna /Gaisma 

Skaņdarbs jauktajam korim Herbst, Reinera Marijas Rilkes vārdi  

Skaņdarbs jauktajam korim Vēja balss 

Skaņdarbs pūtēju orķestrim un jauktajam korim Ezera ainava 

Divas fantāzijas par latviešu tautas dziesmām soprānam un klavierēm 

Jauktā kora skaņdarbs Paslēpes ar tautasdziesmu JVLMA kora projektam 

Jauktā kora skaņdarbs Jāņa Cimzes jubilejas koncertam Cimzes stunda  

Dalība kopprojektā Zaļā pasaka simfoniskajam orķestrim un teicējam 

Aiz Daugavas augsti kalni vokālai grupai 
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Autorkoncerti: 

Spalvas vilcieni 3 /Ielūdz Selga Mence un draugi / RLB Zelta zālē 2013.gada 31.oktobrī. 

Koncerts Selgai Mencei – 60, Vitoldam Ļutoslavskim – 100 RLB Zelta zālē 2013. gada 6. 

novembrī. 

Skaņdarbu ieraksti Latvijas Radio un CD 

Sonāte čellam un klavierēm 

2014. gada janvārī Radio fondu ieraksts 

Dace Zālīte, Ilze Dzērve, sk. režisors Normunds Slava 

Paslēpes ar tautas dziesmu 

Zane Dukaļska, Asnate Rancāne, Ēriks Zeps (sitaminstrumenti), JVLMA jauktais koris, Māris 

Sirmais 

Jaundarbu koncertā Spodrē manu dvēselīt’ 1014, martā 

Inquieto  

Andra Dārziņa (alts), Ventis Zilberts 

CD Latvian Impresions II, 2013 

Debesu kalvis pērkons  

Valmieras mūzikas skolas koris Sol La Re, Irēna Zelča, 2013 (CD) 

Rudens (Herbst) (R.M.Rilkes vārdi) 

Koris Sōla, Kaspars Ādamsons, kora 15. jubilejas koncertā Universitātes aulā,2013. gada 

decembrī 

Aiz Daugavas augsti kalni (Latviešu tautas vārdi) 

Vokālās grupas Anima Solla  15. jubilejas koncertā  

2013. gada novembrī Kultūras centrā Totaldobže 

Eksperta darbs žūrijās: 

Jāņa Cimzes 200 gadu jubilejai veltītā kora apdaru konkursa žūrijas komisijas locekle /2014/ 

Mūzikas vidusskolu valsts konkursa kompozīcijas specialitātē žūrijas komisijas locekle /2013/ 

Jauno vokālistu konkursu Putna bērni žūrijas komisijas locekle /2013./ 

Žūrijas komisijas locekle Alojas novada domes, Komponistu savienības un JVLMA 

Kompozīcijas katedras organizētājos bērnu kora dziesmu konkursos /2013., 2014./ 

Žūrijas komisijas locekle Ādažu mākslas un mūzikas skolas organizētajā mūzikas jaunrades 

konkursā /2014./ 

Starptautiskā līmenī – Pasaules koru olimpiādes /World Choir Games/ žūrija /2014./ 

Profesionālā pilnveide 

ERASMUS personāla pieredzes apmaiņas prakses ietvaros 25.03.2014 – 27.03.2014 apmeklēja 

Fair opera fināla uzvedumu Umeo, Zviedrija 

Organizatoriskā darbība 

JVLMA Senatore līdz 2013.gada 20. novembrim /akadēmiskā amata termiņa beigas/ 

JVLMA Profesoru padomes priekšsēdētāja līdz 2013.gada 20. novembrim 

JVLMA Ētikas komisijas locekle līdz 2013.gada 20. novembrim 

Dziesmu svētku padomes locekle 

 

Docenta Rolanda Kronlaka radošās aktivitātes  

2014. gada aprīlis - Meistarklase 2013. gada 30.novembris pirmatskaņojums Trīs skaņdarbi 

Latvijas Radio Kora grupas atskaņojumā koncerprogrammā Greed; 

2014. gada marts - JVLMA kordiriģēšanas, etnomuzikoloģijas un kompozīcijas nodaļas 

kopprojekts, Fantāzija par sīna bolsu pirmatskaņojums; 

2014. gada 15.augusts - pirmatskaņojums skaņdarbam Lines. Interlaced čellam un elektronikai 

laikmetīgās mākslas muzeja Kim? Rīkotā mākslas projekta Aspena. Ķemeri atklāšanas 

pasākumā. 

2014. gada aprīlis - Meistarklase Birmingemas konservatorijā. 
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Studentu iesaistīšanās mākslinieciskajos projektos 

Visnozīmīgākais un darbietilpīgākais bija unikālais triju katedru – Kora diriģēšanas, 

Etnomuzikoloģijas un Kompozīcijas – kopprojekts Spodrē manu dvēselīt’ 
Visi 14 kompozīcijas studenti sacerēja kora kompozīcijas ar etnogrāfijas elementiem, 

etnomuzikoloģijas studenti iestudēja vokālās un instrumentālās partijas, 14 topošie diriģenti 

iestudēja tos ar kori, atskaņoja atlases koncertā, kur ar publikas, kora un pedagogu balsojumiem 

tika izvirzītas 9 kompozīcijas lielajam koncertam, kur vienā daļā skanēja studentu jaundarbi, 

otrajā – profesionālo komponistu, tajā skaitā arī mūsu katedras docētāju Jura Karlsona, Pētera 

Plakida, Rolanda Kronlaka, Ērika Ešenvalda un Selgas Mences pirmatskaņojumi.  

Ieguldītais darbs vainagojās ar pēc muzikālās sabiedrības domām izcilu koncertu, kas ieguva 

milzīgu publicitāti. Studējošo jaundarbu kvalitāte bija augsti profesionāla, pēc mūzikas 

profesionāļu vērtējuma akadēmijas koncerts Spodrē manu dvēselīt’ nekādā gadījumā nav bijis 

mazāk kvalitatīvs kā tajās pašā laikā izskanējušais izcilā kora Kamēr projekts Dzintara dziesmas, 

kur latviešu tautas dziesmas bija apdarinājuši izcilākie daudzu ārvalstu kora mūzikas komponisti. 

Jau trešo reizi notika sadarbības projekts ar Pētera Vaska fondu, iepriekšējos gados bija 

Klavierdarbu konkurss, Solo dziesmu konkurss, aizvadītā studiju gadā – Skaņdarbi vijolei vai 

altam un klavierēm. 

Konkursā aktīvi piedalījās visi mūsu studējošie, pateicoties sadarbībai ar Stīgu instrumentu 

katedru LMT zālē izskanēja koncerts ar visu kompozīciju atskaņojumiem. Četru studējošo – 

Lindas Leimanes, Annas Ķirses, Platona Buravicka un Oskara Herliņa darbi saņēma Pētera 

Vaska fonda prēmijas. 

2014./2015. akadēmiskajā gadā tradīcija turpināsies – Pētera Vaska fonds rosina skaņdarbu 

konkursu metāla pūšaminstrumentam un sitaminstrumentam.  

Regulāra mākslinieciskā aktivitāte ir arī studējošo piedalīšanās katru gadu Komponistu 

savienības un Alojas pilsētas domes rīkotajā bērnu kora dziesmu konkursā Kas mēs bijām, esam, 

būsim. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas Mūzikas skolu bērnu koru attīstību, rosināt jaunos 

komponistus radīt saturīgas, latviskas dziesmas bērnu korim. 2014. gada konkursā otro prēmiju 

vecākajā grupā saņēma 3. semestra studente Madara Pētersone.  

Mūsu studējošie aktīvi piedalījās biedrības Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris sadarbībā ar 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru ar VKKF 

atbalstu rīkotajā konkursā "Mana tautasdziesma" – obligāto skaņdarbu jaunrade mūzikas skolu 

pūtēju konkursam. Konkursa laureāti blakus profesionālajiem komponistiem ir mūsu studenti 

Armands Aleksandravičus, Kristīne Baltruševica, Oskars Herliņš. 

Pateicoties asociētā profesora Andra Vecumnieka diriģenta darbībai mūsu studējošie var 

sadarboties ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, šogad jauni Armanda Aleksandravičus 

un Alekseja Peguševa skaņdarbi skanēja bērniem veltītajos koncertos.  

Orķestra Sinfonia Concertante koncertā izskanēja Platona Buravicka, Oskara Herliņa, 

Džekina Poussona, Lindas Leimanes, Santas Zaķes jaundarbi stīgu orķestrim. Arī šis projekts 

bija sadarbības projekts – koncertu diriģēja simfoniskā orķestra diriģēšanas specialitātes 

maģistrants Kārlis Kundrāts, tas bija reizē arī viņa eksāmens. 

Aizvadītajā gadā tapa vēl viens kompozīcijas studentu profesionālajai izaugsmei vajadzīgs  

projekts – jaunai diriģents Jānis Liepiņš prezentēja jauniešu simfonisko orķestri, kura pirmajā 

programmā skanēja Jēkaba Jančevska, Platona Buravicka, Armanda Aleksandravičus, Santas 

Zaķes simfoniskie darbi.  

Daži mūsu studējošie aizvadītajā gadā aktīvi piedalījušies meistarklasēs – Mazsalacas 

starptautiskajos kompozīcijas meistarkursos, Siguldas un Madonas jauno mūziķu meistarkursos. 

Maģistrante Linda Leimane izturēja atlases konkursu un vasarā varēja apmeklēt 

meistarklases Austrijā, kur notika viņas jaundarba  "Magnetic Move" obojai, vijolei, čellam un 

klavierēm pirmatskaņojums. 

Nozīmīgs starptautisks panākums ir Evijas Skuķes kompozīcijas stīgu kvartetam 

pirmā prēmija kamermūzikas darbu konkursā Itālijā /X International Composition competition 

"Città di Udine"/. Konkursā piedalījās 392 komponisti no 50 valstīm. 
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Vairāki studenti bijuši aicināti sacerēt mūziku lugām, kinofilmām: Jēkabs Jančevskis 

– mūzika Ivara Zviedra īsfilmai Kinoskola, Armands Aleksandravičus – mūzika Latvijas 

Kultūras akadēmijas Dramatiskā teātra aktiermākslas III. kursa studentu izrādei Viljams Šekspīrs 

"Perikls, Tiras princis", režisore Anna Eižvertiņa, Alekseja Peguševa mūzika Dailes teātra 

izrādei Antigone nominēta Spēlmaņu nakts balvai 2013 /režisors Mihails Gruzdovs/. 

Savukārt, Platons Buravickis aktīvi iesaistās multimediālās perfomancēs  kopā ar 

dzejniekiem un māksliniekiem festivālos “URBAN POETRY”, SoundArtLab,   skaņu mākslas 

izstādē «SKAN II» 

Trīs mūsu studējošie aizvadītajā studiju gadā saņēma mecenātu balvas: 

Tālivalža Ķeniņa balvu 8. semestra students Oskars Herliņš /docents Rolands Kronlaks/ 

Arnolda Šturma balvu 8. semestra students Aleksejs Peguševs /prof. Juris Karlsons/, 

Oļģerta Zīversa balvu 4. semestra students Leonīds Lobrevs /prof. Juris Karlsons/. 

Interesants un pozitīvi vērtējams fakts ir, ka daudzi studējošie piedalās praktiskā 

muzicēšanā amatieru koros, orķestros un citos pasākumos ārpus akadēmijas. Tas palīdz viņiem 

labāk izprast šos žanrus, sacerot savas kompozīcijas.  

Piemēram, Jēkabs Jančevskis, kas ir arī kora Sola diriģents, diriģēja kora programmu kopā ar 

grupu Instrumenti 8. Pasaules koru olimpiādes Zvaigžņu koncertā II Arēnā Rīga,  amatieru koros 

muzicē arī Evija Skuķe, Madara Pētersone un Armands Aleksandravičus, pūtēju orķestros – Ieva 

Kristapsone un Madara Pētersone.  Santa Zaķe, Leonīds Lobrevs, Platons Buravickis, Aleksejs 

Peguševs uzstājas kā pianisti. 

No augstāk aprakstītā var secināt, ka Kompozīcijas katedrā nepastāv problēma, kas 

nereti tiek risināta citu augstskolu sakarā – studiju procesa atsvešinātība no prakses un darba, 

kam studējošais tiek gatavots. Mūsu kompozīcijas studijas ir integrētas Latvijas mūzikas dzīves 

kopainā. To pašu var teikt arī par otru iegūstamo specialitāti – mūzikas teorētisko priekšmetu 

skolotājs. Studenti strādā ne tikai obligāto praksi, bet liela daļa, apstākļu spiesti, strādā 

pedagoģisko darbu paralēli studijām. Tas, protams, atņem studijām veltāmo laiku, bet pozitīvais 

šajā faktā ir, ka topošais pedagogs ir ļoti labi sagatavots tālākam darbam un ir arī atradis šo darba 

vietu. 

 

Vokālās katedras docētāju un viņu studentu darbības raksturojums. 

         Vairāki vokālās katedras pasniedzēji paralēli darbam akadēmijā strādā LNO, kur ir vadošo 

lomu izpildītāji (A.Goba, K.Gailīte, A.Rūrāne, K.Norvelis). A.Goba dziedāja Marcelīnas lomu 

Mocarta operā Figaro kāzas, Azučenas lomu Dž.Verdi operā Trubadūrs. 

        Visi docētāji apmeklē JVLMA notiekošās meistarklases un aktīvi paši iesaistās meistarklašu 

vadīšanā gan Latvijā, gan ārvalstu augstskolās. A.Goba vadīja meistarklasi Ogrē vokālajā 

metodikā un dziedāšanā, A.Jankava vadīja meistarklasi akadēmiskajā dziedāšanā vasaras 

nometnē Siguldā, L.Greidāne vadīja meistarklasi Tallinas Mūzikas akadēmijā (Igaunija), 

Z.Krīgere vadīja meistarklases Viļņas un Kauņas Mūzikas akadēmijās (Lietuva). A.Jankava, 

A.Goba, Z.Krīgere un L.Greidāne ir Eiropas dziedāšanas skolotāju asociācijas Latvijā valdes 

locekles un ikgadēji organizē starptautiskas konferences, šogad 28.-30.06.2014.  

        A.Jankava noorganizēja vokālās nodaļas studentu sadarbības projektu ar kompozīcijas un 

klavieru katedras studentiem, kas realizējās koncertā. 

        A.Goba un K.Gailīte regulāri piedalās dažādos operas mūzikas projektos un veic regulāru 

koncertdarbību. A.Goba piedalījās Senās mūzikas  festivāla izrādē bērniem Karalienes lomā un 

festivālā Dominante Hindemita operā Garais Ziemassvētku mielasts Beijardmātes un 

Ermengardes lomās.  

        Z.Krīgere turpina studijas RPIVA kā zinātniskā grāda pretendente. A.Jankava apmeklēja 

Liedforum Lietuvā, kur tikās ar dažādu valstu kamerdziedāšanas pasniedzējiem. 

        A.Goba, Z.Krīgere, V.Gailis jūnija mēnesī bija DE komisijas sastāvā, kas vērtēja Latvijas 

Mūzikas vidusskolu eksaminācijas procesu un audzēkņu sniegumu. 
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Studējošo iesaiste mākslinieciskajās aktivitātēs 

Dalība operstudijas  Figaro izrādēs studiju kursa Operdziedāšana ietvaros 

Sezona iesākta  jau augustā, piedaloties pirmoreiz notikušajā  Rīgas Sv. Pētera baznīcas festivālā 

“Dominante”, notika  trīs koncerti: Ticība (21.aug.), Cerība (22.aug.), Mīlestība (23.aug.) 

21. augustā 20.00 JVLMA Operstudija Figaro rādīja Otorīno Respīgi operu “Ēģiptes Marija”.  

Operu iestudēja JVLMA operstudijas Figaro vadītājs, JVLMA profesors Viesturs Gailis. 

 Galvenajās lomās – Jolanta Strikaite, Kalvis Kalniņš un Imants Erdmanis. Piedalījās arī Rīgas 

kamerkoris Ave Sol un Jaunais Rīgas kamerorķestris. 

Lai palielinātu festivāla auditoriju un apzinoties virtuālās vides auditorijas interesi par 

nozīmīgiem kultūrnotikumiem, festivāla programmu, t.sk. arī operu, rādīja tiešraidē portālā 

“Rīga 2014” (riga2014.org). 

Saskaņā ar JVLMA un LNO līgumu  2014.g. 6. janvārī LNO Jaunajā zālē notika komponista  

Jāņa Kalniņa izrāde bērniem „Lolitas brīnumputns”  

 Jāņa Kalniņa 110. dzimšanas dienas gadu ieskandinot 

 Izrādē, blakus Vokālās katedras studentiem un absolventiem piedalījās Rīgas Horeogrāfijas 

vidusskolas audzēknes. 

 Sakarā ar studentu sastāva izmaiņām tika veidoti jauni sastāvi  operstudijas izrādei - 

E. Humperdinka opera bērniem   ANSĪTIS un GRIETIŅA.  

Izrādi jaunajiem sastāviem atjaunoja docētāji Uģis Brikmanis un Regīna Kaupuža. 

Tradicionāli jau 12 reizi studenti piedalījās  Latvijas Studentu teātra dienās RTU. 

2014. gada 22.martā Rīgas Tehniskā universitātē tika uzvests  komponista Rodiona Ščedrina  

operas „Ne tikai mīlestība” fragments.  

Akadēmiskā gada noslēgumā, 12.jūnijā Tērvetes dabas parkā tika izrādītas divas izrādes 

- Engelberta Humperdinga pasaku  operu Ansītis un Grietiņa, - Jāņa Kalniņa un Annas 

Brigaderes pasaku operu Lolitas brīnumputns. 

 

Apkopojot studiju virziena Māksla studiju programmās studējošo iesaistīšanos 

mākslinieciskos projektos un gūtos rezultātus, jāsecina, ka JVLMA studenti - nākošie 

profesionālie mūziķi gūst  praktiskā darba kvalitatīvu pieredzi, to apliecina daudzpusīgā un 

mērķtiecīgi organizēta mākslinieciskā prakse – Koncertdarbība. 

Nenoliedzami, ka mūsu ikdienas studiju procesā liela nozīme ir māksliniecisko kolektīvu 

darbībai – JVLMA simfoniskajam orķestrim, korim, operas studijai Figaro, kameransambļiem. 

Šo kolektīvu funkcijas ir divējas. No vienas puses - tās ir studiju vienības, kurās studenti iegūst 

profesionālās iemaņas, pilnveido kopmuzicēšanas prasmes, apgūst un uzkrāj dažādu laikmetu un 

stilu repertuāru,  bet no otras puses -  šajos kolektīvos risinās patiesi radošs, māksliniecisko 

rezultātu vainagots darbs, kuru radošās izpausmes bagātina Latvijas kultūras dzīvi kopumā. 

 

Koncertdarbība, kā mākslinieciskās prakses  norišu atspoguļojums: 

 Koncertdarbību organizē un koordinē JVLMA Koncertdaļa. 2013./2014. akadēmiskajā gadā Koncertdaļa 

koordinēja, organizēja un piedalījās 324 publisko sarīkojumi norisē.  

No tiem 207 bija koncertsarīkojumi –  

Tai skaitā:  

Orķestra koncerti   (SO, PO, NBS) 10 

Kamermūzikas koncerti   (īpašas programmas) 1  (Jāzepam Vītolam -150) 

Senās mūzikas koncerti (īpašas programmas) 1(BACH) 

Tradicionālās mūzikas koncerti (t.sk. Danču vakari) 6 

Vokālās mūzikas koncerti (īpašas programmas) 2 

Kora mūzikas koncerti (īpašas programmas) 3 

Džeza mūzikas koncerti (t.sk. Džeza vakari Akmens 

zālē) 

9 
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Horeogrāfu koncerti (īpašas programmas) 2 (Ir laiks džezam) 

Ērģeļmūzikas koncerti (īpašas programmas) 2 

Koncerteksāmeni (arī diplomeksāmeni) 68 

Konkursi  

Klaviermūzikas koncerti 4 

Operas (operu fragmenti) 6 

Koncerti ārpus JVLMA 23 

Prezentācijas 2 

Atklātās lekcijas, semināri, tikšanās 19 

Konferences 3 

Individuālās meistarklases 57 

Piemiņas vai atceres  koncerti 4 

Jubileju koncerti  3 

Promocijas darbi 2 

Īpašie pasākumi/ Intensīvie starptautiskie projekti 9 

 

JVLMA VISNOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI:  

 14.08.2013. – 23.08.2013  ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz 3 

 31.08.2013. Rīgas Domā Ērģeļmūzikas MARATONKONCERTS  

                                                              JVLMA jauno ērģeļu atbalstam 

 07. – 11. 10. 2013. PIRMAIS Koka pūšaminstrumentu simpozijs Rīga 2013 

 10. – 12.10.2013 JVLMA Starptautiska zinātniskā konference Jāzeps Vītols – personība, 

daiļrade, konteksti 

 18.10. – 26.10. 2013. JVLMA /Lielā Ģilde Jāzepa Vītola 6. starptautiskais pianistu 

konkurss 

 25.10.2013. plkst. 18.00 JVLMA Lielajā zālē  Koncerts "B.A.C.H.  korim" 

Piedalījās  JVLMA jauktais koris, baroka orķestra Collegium Musicum Riga solisti. 

Diriģents Joss van Felthofens /Jos van Veldhoven, Nīderlande/ 

 18.11. – 22.11.2013. JVLMA NORDOPERA Intensīvais projekts „Jauno dziedātāju 

profesionālā integrācija” 

 08.01.2011. Lielajā zālē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Swedbank 

GADA BALVAS 2013 pasniegšanas ceremonija un koncerts   

 11.02.2014. JVLMA Lielajā zālē 20. konkurss Yamahas stipendija 2014 pianistiem 

 11.03.2014. Lielajā zālē 22. konkurss JVLMA labākais studentu kameransamblis 

 14.03.2014. JVLMA Lielajā zālē /Gors Jaundarbu pasaules pirmatskaņojumu koncerts   

                                                                                       Spodrē manu dvēselīt’ 

 31.03. – 04.04.2014. JVLMA NORDPLUS Intensīvais projekts Stīgu orķestris VIATORE 

 25.04.2014. JVLMA Ērģeļu zālē un 227. auditorijā  Jauno ērģeļu atklāšanas svētki 

 25.04.2014. JVLMA Lielajā zālē Koncerts JVLMA Ģitāras spēles klasei – 10 

 30.04. – 04.05.2014. JVLMA II starptautiskā Mūzikas olimpiāde 

 26.05.2014. JVLMA Lielajā zālē Lielkoncerts Latvijas mežragu svētki 

 27.06.2014. Daugavpilī Baltijas studentu Dziesmu un Deju svētkos GAUDEAMUS  

                                            piedalījās JVLMA simfoniskais orķestris un koris 

 

         Studiju darba rezultāti, kuri tika aprobēti mākslinieciskajā praksē, bieži vien vainagojās ar 

spilgiem mākslinieciskajiem panākumiem citos projektos.  

Spilgtākie radošie sasniegumi 2013./2014.akadēmiskajā gadā: 

- Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Swedbank Gada balvu jaunajam mūziķim 

saņēma vokālists Rihards Millers un  kontrabasists Oskars Bakanovs, par izciliem sasniegumiem 

pedagoģiski radošajā darbā balvu saņēma profesore Gunta Sproģe; 
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- konkursa «Yamaha stipendija 2014» laureāts ir sitaminstrumentu spēles students Artjoms 

Musaelovs; 

- JVLMA 24 studējošie ir piedalījušies desmit Starptautiskajos konkursos, kuros ir iegūti augsti 

vērtējuma rezultāti.  

      Š.g. 29. maijā Telavivā noslēdzās Artūra Rubinšteina 14. Starptautiskais pianistu konkurss, 

kurā ļoti veiksmīgi piedalījās arī mūsu doktorants Andrejs Osokins. Andrejs ieguvis Finālista 

diplomu un godalgu, kā arī speciālo balvu par labāko kamermūzikas izpildījumu. 

Ar Andreja panākumiem lepojas arī Borisa un Ināras Teterevu fonds, kas atbalstīja pianista 

dalību šajā nozīmīgajā konkursā. 

kā arī "Latvijas Koncertu" balva, "Delfi" lasītāju simpātiju balva;  

XVIII Jaunrades deju konkurss, Valmiera 
- Juris Gogulis - 2. vieta  

 

- Roksana Kenžejeva - balva par izcilu J.Vītola skaņdarbu interpretāciju. 

Koncertmeistaru katedras docētāju radošās aktivitātes 

Koncertmeistari ar savu darbu (kontaktstundās, eksāmenos, meistarklasēs, konkursos, 

koncertos), augsto profesionalitāti un mākslinieciski radošo pieredzi ir milzīga vērtība studiju 

programmu kvalitatīvai īstenošanai, kā arī jauno mūziķu audzināšanai, pilnveidošanai un 

mākslinieciskajai izaugsmei.  Pateicoties augsti profesionālajam un kvalitatīvam pedagogu 

darbam Kameransambļa un klavierpavadījuma katedrā, koncertmeistaru katedrā ik gadu tiek 

darbā piesaistīti jaunie koncertmeistari, kuri profesionāli un konkurētspējīgi iekļaujas studiju 

procesa nodrošināšanā. (Līga Kārkliņa, Svetlana Gridjuško, Ruta Birzule, Zane Volberga). 

 

Stīgu instrumentu katedrā (vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, 

kokles spēle)  Koncertmeistari : Ilze Dzērve, Veneta Miķelsone, Natālija Zandmane, Elīna 

Bērtiņa, Sanita Glazenburga, Lelde Tīrele nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, 

akadēmiskajos koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos. 

       Panākumi citos starptautiskajos konkursos: 

15. starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss "Jūrmala 2014" 

 

- Zane Jurēvica, Aija Bērziņa - 3. vieta (kameransambļi, B grupa); 

- Madara Liepiņa, Pēteris Trasuns, Estere Lūsis-Grinberga, Einārs Everss,  

Kaspars Bumbišs - 2. vieta (jauktie ansambļi, B grupa) 

K.Davidova Starptautiskais čellistu konkurss, Latvija 

  
- Nadežda Bardjuka - C grupa, 1. vieta 

- Magdalēna Ceple - C grupa, 3. vieta 

Starptautiskais Flautistu konkurss studentiem, Ittervoorta, Holande 

 
- Egija Veldre - 3. vieta 

VI koru festivāls-konkurss "Zem Māras zīmes" 

 
- Laima Lediņa - Diploms labākajam diriģentam 

IV Starptautiskais kameransambļu konkurss "Muzikālais akvarelis" 

 
- Egija Veldre, Nadīna Zapacka, Agnese Gabriša, Ieva Ošeniece - A kategorija, 2. vieta 

Vittoria Caffa Righetti starptautiskais kamermūzikas konkurss, Itālija 

 
- Santa Bukovska un Linda Laduse - 2. vieta 

Rīgas Melngalvju brālības un JVLMA Kamermūzikas koncertprogrammu konkurss 

 
- Roksana Kenžejeva, Jana Kļevicka, Līva Plociņa, Māra Botmane - galvenā balva 

 
Jāzepa Vītola 6. starptautiskais pianistu konkurss 

- Antoņina Suhanova - 2. vieta un balva par izcilu JāzepaVītola skaņdarbu interpretāciju,  

- Dainis Tenis - finālista diploms; 
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Meistarklasēs:  Denis Severin meistarklases čella spēlē, Olsi Leka meistarklases čella spēlē,  

G.Larsena meistarklases vijoles spēlē, V.Gluzmana  meistarklases vijoles spēlē, 

Marianas Sirbu meistarklases vijoles spēlē, Evansa Rotšteina meistarklases kameransamblī, 

James Creitz (Trosingenas Mūzikas augstskola) alta spēlē.  

Konkursos:    

06-09. 06. 2014 Einārs Everss (kontrabasa spēle 1. kurss) 3. vieta Stokholmas starptautiskajā  

mūzikas konkursā,  ped. Sergejs Brīnums  (kcm. E.Bērtiņa) 

06-09. 06. 2014 Matīss Eisaks (kontrabasa spēle 1. kurss) 1. vieta Stokholmas starptautiskajā 

mūzikas konkursā, ped. Sergejs Brīnums .  (kcm. E.Bērtiņa) 

D.Poper čello konkursā Varpalotā ,Ungārijā,  Konkursā Ineses Galantes talanti 

Starptautiskajā K.Davidova čellistu konkursā Kuldīgā (V.Miķelsone, I.lze Dzērve) : 

Laureāti  - N.Bardjuka 1.v., M.Ceple-2.v., A.Viana-2.v. P.Gladišs-2.v. 

Atlasēs:  Orķestrī „Sinfonietta”, Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, ES jauniešu 

simfoniskajā orķestrī, G.Mālera simfoniskajā orķestrī, Latvijas Nacionālās operas orķestrī, 

Orķestrī “Kremerata”, Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi Siguldā. 

Janačeka čello konkurss Brno,Čehijā. 

Koncertos: 

Prof.Bernharda Tiltiņa 100 gadu jubilejas atceres koncerts JVLMA Ērģeļu zālē (N.Zandmane 

Doc.Terēzes Zībertes-Ījabas vijoles klases maģistrantu un studentu koncerts JVLMA Ērģeļu 

zālē (N.Zandmane, L.Tīrele, S.Glazenburga) 

Kamermūzikas koncerts JĀZEPS VĪTOLS, viņa draugi un skolnieki JVLMA Ērģeļu zālē 

(N.Zandmane 

Prof.Voldemāram Šeļegovam – 100 ATCERES KONCERTS JVLMA Lielajā zālē 

(N.Zandmane, V.Miķelsone, S.Glazenburga) 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras studentu un maģistrantu koncerts JVLMA Lielajā zālē 

(N.Zandmane, V.Miķelsone, E.Bērtiņa, L.Tīrele, S.Glazenburga, Ilze Dzērve) 

Emerit.prof.Jura Švolkovska vijoles klases studentu koncerts JVLMA Lielajā zālē 

(N.Zandmane, V.Miķelsone, S.Glazenburga) 

Asoc.prof.Evas Binderes vijoles klases studentu un maģistrantu koncerts JVLMA Ērģeļu zālē 

(N.Zandmane, V.Miķelsone) 

Asoc.prof.Arigo Štrāla alta klases studentu un maģistrantu koncerts JVLMA Ērģeļu zālē 

(N.Zandmane, S.Glazenburga) 

JVLMA Stīgu instrumentu katedras pedagogu koncerts RLB Zelta zālē (N.Zandmane, Ilze 

Dzērve, L.Tīrele, S.Glazenburga) 

Diānas Ozoliņas čella klases studentu koncerts JVLMA Lielajā zālē (L.Tīrele, Ilze Dzērve) 

Prof.E.Testeļecas čella klases studentu koncerts JVLMA Lilajā zālē (V.Miķelsone) 

Emerit.prof.Māris Villerušs kopā ar saviem līdzgaitniekiem mūzikā (Ilze Dzērve) 

Selgas Mences jubilejas koncerts (Ilze Dzērve) 

Koncertos Sv.Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā, Kuģniecības muzejā, A.Jurjāna mūzikas 

skolā, Em.Dārziņa mūzikas skolā, Kuldīgas mākslas muzejā. 

JVLMA Prezentācijas koncertos Jelgavas mūzikas vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, 

Em.Dārziņa mūzikas vidusskolā, Cēsu mūzikas skolā u.c. 

Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: Natālija 

Zandmane (2007. gada „Gada balvas labākais mācībspēks” ieguvēja), Ilze Dzērve, Elīna 

Bērtiņa. 

 

Pūšamo instrumentu un sitaminstrumentu katedrā  (flautas spēle, obojas spēle, 

klarnetes spēle, fagota spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, eifonija spēle, trombona spēle, 

tubas spēle, saksafona spēle) Koncertmeistari: Ieva Dzērve, Ilze Dzērve, Antra Vīksne, 

Agnese Egliņa, Zoja Sļivkina, Lauma Zutere, Elīna Bērtiņa, Herta Hansena, Sanita 

Glazenburga nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, akadēmiskajos koncertos, 

eksāmenos un diplomeksāmenos. 
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Meistarklasēs:  Karlo Jans (Luksemburga) flautas spēlē, Renāte Greis-Armina (Vācija) flautas 

spēlē, Stīvens Mīds (Lielbritānija), eifonija un tubas spēlē, Īvs Sumahers (Nīderlande), 

eifonija un tubas spēlē, L.Maģistreli meistarklases klarnetes spēlē, Ch.Wetcel obojas 

spēlēO.Zoboli obojas spēlē, M.Scheferdiek obojas spēlē, S.Zempleni mežraga spēlē, L. 

Pellerin obojas spēlē, Marcus Weiss (Bāzele) saksofona spēlē.    

H.Klipa solokoncertā Viļņā /Klarnetistu biedrībā   (A.Vīksne) 

Koncertos: 

1.Koka pūšaminstrumentu simpozija „Rīga 2013” (Ieva Dzērve, A.Vīksne 

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras studentu un maģistrantu koncerts JVLMA 

Lielajā zālē (Ieva Dzērve, Ilze Dzērve, A.Vīksne, H.Hansena, S.Glazenburga, Z.Sļivkina, 

L.Zutere) 

Asoc.prof. Imanta Sneibja skolnieku, studentu, maģistrantu un absolventu koncerts, veltīts 

Martas Melgalves 100 gadu jubilejai, LMT zālē (Ieva Dzērve) 

V Rīgas Brass Simpozija koncerti JVLMA Lielajā zālē  

(Stīvens Mīds, Misa Mīda – kcm. Ieva Dzērve), A.Vīksne 

Obojista V.Pelnēna atceres koncerts JVLMA Kamerzālē (L.Zutere, L.Kārkliņa) 

Doc. Ilonas Meijas flautas un ansambļa klases studentu koncerts (H.Hansena) 

Doc. I. Urbānes flautas un kameransambļu klases studentu un maģistrantu koncerts JVLMA 

Lielajā zālē (Z.Sļivkina) 

Prof.V.Strautiņa flautas klases studentu koncerts  1.Rīgas mūzikas skolā (Z.Sļivkina) 

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts RLB Zelta zālē 

(L.Zutere, E.Bērtiņa, Ieva Dzērve, S.Šablovska, H.Hansena) 

Atlasēs: Orķestrī „Sinfonietta”,  Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, ES jauniešu 

simfoniskajā orķestrī,  G.Mālera simfoniskajā orķestrī, Latvijas Nacionālās operas orķestrī, 

Pūtēju orķestris “Rīga”, Bruņoto spēku orķestrī. 

Konkursos 

Teodora Reitera piemiņai veltītais Latvijas jauno talantu konkurss,  

(Nadīna Zapacka – kcm.Ieva Dzērve, 1.vieta) 

International Flute Competition for Students 2014, Nīderlande  

(Egija Veldre – kcm. Ieva Dzērve, 3.vieta) 

Kārļa Štrāla Starptautiskais konkurss „Jaunais flautists”,   

(Andīna Vilde – kcm. Ieva Dzērve, 3.vieta, Alise Golovacka – kcm. Ieva Dzērve, 3.vieta) 

Topošo akadēmiskās mūzikas zvaigžņu konkurss „Radīti mūzikai”, Spīķeru koncertzālē  

(Kaspars Šmits – kcm. Ieva Dzērve, 1.vieta) 

III Stockholm International Music Competition,  (Baiba Tauriņa – kcm. Ieva Dzērve, 3.vieta, 

Mihails Zolotuhins – kcm. Ieva Dzērve, 3.vieta) 

Konkurss „Ineses Galantes talanti”  

Konkursss Umanitaria 2013 Milānā  

Starptautiskais pūšaminstrumentu konkurss Tallinā (R.Puriņš-2.v. – kcm. A.Vīksne) 

Konkurss Itālijā, Chieri. (S.Bukovska – kcm. L.Zutere) 

1. starptautiskajā J. Nochtas saksofonistu konkursā Zagrebā, Horvātijā                               

(E.Trapans, V.Celma – kcm. S.Glazenburga, G.Kokins – kcm.H.Hansena) 

„International flute competition 2013” Budapeštā  (Marta Markoviča un Sniedze Prauliņa – 

kcm. H.Hansena) 

Starptautiskais saksofonu konkurss Torino (Itālija)  (H.Hansena). 

Studentu un maģistrantu koncerti RLB „Zelta zālē”,  Sv. Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā, 

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā, Cēsu Meža skolā, Limbažu kultūras namā  u.c. 

Ieraksti. 

CD ieraksti ar flautistu Karlo Janu, Reformātu baznīcā, (Ieva Dzērve) 

Ieraksti Erasmus programmas ietvaros  

Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: Ieva Dzērve 

Herta Hansena  - Lielā muzikas balva “Par darbu ansamblī 2013” 
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Vokālā katedrā (akadēmiskā dziedāšana, operdziedāšana, kamerdziedāšana, vokālie 

ansambļi) Koncertmeistari: Līga Kārkliņa, Svetlana Gridjuško, Tatjana Semjonova, Inguna 

Puriņa, Ērika Apeine, Dace Kļava, Pēteris Plakidis, Aldis Liepiņš, Elīna Bērtiņa, Zane 

Volberga, Ruta Birzule – nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, akadēmiskajos 

koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos. 

Meistarklasēs: I.Dolženko un I.Davidova - akadēmiskajā dziedāšanā, A.Krikščiunaite -

akadēmiskā dziedāšana, Klaudija Rugeberga - akadēmiskā dziedāšana.     

Dalība Nordopera Intensīvajā projektā „Jauno dziedātāju profesionālā integrācija” 

N.Kurem, M.Bartov, A.Janutas, Bo-Urban Nordgren, M.Ross       

Atlasēs: 

Noklausīšanās lomām Latvijas Nacionālajā operā 

Noklausīšanās starptautiskajām vokālajām meistarklasēm ENOA LNO 

Konkursos: 

Ineses Galantes talanti  (R.Birzule, L.Kārkliņa, Ē.Apeine) 

Starptautiskā Belvederas vokālistu konkursa atlase Jūrmalā  (D.Kļava, T.Semjonova)   

VII MIRJAM HELIN Starptautiskais Jauno Vokālistu konkurss Helsinkos, Somija (Ē.Apeine) 

Koncertos: 

JVLMA Vokālās katedras studentu koncerts Rīgas Krievu namā (R.Birzule) 

Docentes K.Gailītes studentu koncerts Juglas pansionātā (R.Birzule) 

Kristīnes Žogotas solokoncerts RLB Zelta zālē (I.Puriņa) 

‘’Jāzepam Vītolam 150’’ Valmierā. Ādažos, Limbažos (I.Puriņa) 

JVLMA Vokālās katedras studentu koncerts Viļņā (I.Puriņa, Ē.Apeine) 

JVLMA vokālās katedras studentu koncerts Igaunijas Mūzikas akadēmijā (L.Kārkliņa) 

Jauno Vokālistu parāde RLBN Zelta zālē (L.Kārkliņa, D.Kļava, T.Semjonova, E.Bērtiņa, 

Z.Volberga,Ē.Apeine) 

Doc.A.Gobas solokoncerts Minskā, Baltkrievija (D.Kļava) 

Latviešu mūzikas koncerts Varšavā, Polijā (Ē.Apeine) 

Vokālās Kamermūzikas koncerts „Dichterliebe” Rīgas Kuģniecības muzejā  

(Ē.Apeine), RLB “Zelta zālē”, Sv. Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā, P.Stradiņa Medicīnas 

vēstures muzejā, Iļģuciema kultūras namā, Daugavas muzejā Doles salā, Ventspilī. 

JVLMA Prezentācijas koncerti Liepājas, Ventspils, Daugavpils, Rēzeknes  u.c. 

mūzikas vidusskolās 

Operklases pasākumi:    (koncertmeistares I.Puriņa, S.Gridjuško) 

JVLMA Operstudijas ‘’Figaro’’ izrāde ‘’Lolitas brīnumputns’’  LNO Jaunā zālē    

JVLMA Operstudijas ‘’Figaro’’ izrāde ‘’Ansītis un Grietiņa’’  JVLMA Operklasē  

Izrādes – E. Humperdinks ‘’Ansītis un Grietiņa’’ un J.Kalniņš ‘’Lolitas Brīnumputns’’  

Tērvetē 

Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: Ērika Apeine, 

Inguna Puriņa, Dace Kļava, Līga Kārkliņa. 

Diriģēšanas katedra  (kordiriģēšana,  vispārējās izglītības skolotājs, dziedāšanas klase)  

Koncertmeistari: M.Zilberts, L.Kalnciema, L.Kārkliņa, D.Kļava, I.Rubiķe, Ieva Dzērve, 

J.Bugajenko, T.Semjonova, I.Nakase, Dz.Vīcupe, A.Arne, Ilze Dzērve, L.Tīrele, S.Gridjuško, 

R.Birzule, E.Bērtiņa nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, eksāmenos un 

diplomeksāmenos. 

Koncertos: 

G.Donicetti „Rekviēma” iestudēšana ar JVMLA kordiriģentu un mūzikas pedagogu jaukto 

kori., un simfoniskā orķestra diriģŗšanas studentiem  (Dz.Vīcupe) 

Kordiriģēšanas mācību kora koncerti (koncertmeistari Dz.Vīcupe, L.A.Kalnciema) 

A.Saukas dziedāšanas klases vakari JVLMA, Sv.Pēterbaznīcā (koncertmeistare I.Nakase) 

A.Jankavas dziedāšanas klases vakars JVLMA ( koncertmeistare R.Birzule) 

L.Greidānes dziedāšanas klases vakars JVLMA (koncertmeistare E.Bērtiņa) 

K.Gailītes dziedāšanas klases vakars (koncertmeistare L.Kārkliņa) 
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Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: Jeļena Bugajenko, 

Dzintra Vīcupe 

 

Orķestra diriģēšanas katedrā (simfoniskā orķestra diriģēšana, pūtēju orķestra 

diriģēšana) Koncertmeistari: Inguna Puriņa, Svetlana Gridjuško, Mārtiņš Zilberts, Dace Kļava, 

Lelde Tīrele, Ieva Dzērve, Zoja Sļivkina nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, 

eksāmenos 

Meistarklasēs: 

Pūtēju orķestra diriģēšanā 

Erika Neidlingera (ASV), Raine Ampuja (Somija), Braians Vilsons (ASV), Marks Raimers 

(ASV), Mortens Vensbergs (Norvēģija), Mihaila Goļikova meistarklases simfoniskaja 

diriģēšanā.    

 

Horeogrāfijas katedra   Koncertmeistari: Natālija Dirvuka, Ruta Birzule nodrošinājuši 

profesionālu darbu kontaktstundās klasiskajā dejā, latviešu dejā, skatuviskajā tautas dejā, 

vēsturiskajā dejā. 

         Informāciju par visu katedru koncertmeistaru individuālo profesionālo pilnveidi, 

mākslinieciski radošo un organizatorisko darbību 2013./2014.akadēmiskajā gadā skatīt studiju 

virziena pašnovērtējumu V pielikumā.   

 

Mūzikas tehnoloģiju katedras docētāju radošās aktivitātes 

Lektora Andra Ūzes apskaņošanas darbi: 

27.10. PO Rīga koncerts Lielajā Ģildē 

25.11. Vācietis. Klavierkoncerts. Radio koris LNO 

26.12. MELO M koncerts kongresu namā 

27.12. Operešu mūzikas koncerts kongresu namā 

2.10-4.10. Latvian Voices, Vācija, Acapella nights 

14.10. Latvian Voices un Briežkalna kvintets, Frankfurte 

24.10.-25.10. Latvian Voices, Īrija 

1.11.-2.11. War Sum Up (Radio koris), Ņujorka 

14.11.-17.11. Latvian Voices, Vācija 

25.03.-26.03. War Sum Up (Radio koris), Francija 

 

docētāja Ivara Ozola ieraksti: 

Cesar Lattore trio CD, 

Vytis Smolskas CD, 

Raimonds Macats CD, 

Raimonds Ozols CD 

apskaņošanas darbi:  Festivāli Postivus, Summer Sound, Laba Daba, Siguldas Operas svētki 

u.c. 

 

 Studentu iesaiste radošajos projektos 

Skaņu režijas programmas studenti aktīvi iesaistījās dažādos pasākumos, kas saistīti ar 

viņu izvēlēto profesiju – koncertu apskaņošanu un skaņu ierakstu veikšanu. Sadarbībā ar VSIA 

Latvijas Koncerti, skaņu režijas studenti apskaņoja bērnu koncertu sēriju, kura noritēja Spīķeru 

koncertzālē. Veiksmīga sadarbība izveidojās ar vairākām JVLMA katedram. Skaņu režijas 

studenti ierakstīja vairākus  eksāmenus un diplomeksāmenus, sagatavoja studējošo ierakstus, 

kuri nepieciešami pieteikumiem uz Erasmus apmaiņas programmu. Fragmenti no konkursa par 

JVLMA labāko kameransambli tika pārraidīti arī Latvijas Radio 3 “Klasika”. 

Mūsu nodaļas studenti piedalās Erasmus studentu apmaiņās. 2013./2014 akad. gadā 

Hāgas konservatorijā studēja Lilita Dunska.  

Vairāki kateedras studenti jau ir nodarbināti skaņu režisora specialitātē – 3. kursa 

students Andrejs Zarenkovs regulāri veic apskaņošanas darbus Rīgas ebreju kopienas 



114 

 

pasākumos un folkklubā Ala, Dmitrijs Tarasovs veicis apskaņošanas darbus VSIA Latvijas 

Koncerti organizētajos Ditas Krenbergas un Jura Žvikova koncertos, Jānis Straume kā skaņu 

operators ir nodarbināts kultūras pilī Ziemeļblāzma, Matīss Runtulis strādā par skaņu režisoru 

Valsts Leļļu teātrī. Austra Matveja apskaņojusi vairākas izrādes Latvijas Nacionālajā teātrī, 

kopā ar Iritu Skuruli 2014.gada 9.-19.jūlijā apskaņojušas Pasaules Koru Olimpiādes draudzības 

koncertus Esplanādes Kultūras vasarnīcā (kopā aptuveni 20 koncerti), Raimonds Grāvelis 

regulāri veic dažādus līgumdarbus apskaņojot dažādus koncertus un masu pasākumus. 2. kursa 

students Artūrs Čukurs vasaras periodā tika uzaicināts strādāt Latvijas Radio veikt ierakstus.  
 

Vispārējo klavieru katedras docētāju un viņu studentu radošā  darbība 

Katedras docētāju un studentu prakses koncerti notika atbilstoši katedras plānā paredzētajiem 

pasākumiem. 

2014. g. 21. februārī  katedras docētāju koncertā LMA ērģeļu zālē uzstājās Antra un 

Normunds Vīksnes, Inguna Puriņa, Vita Vēriņa, Vitālijs Razdorovs, Uģis Krišjānis, Ilze 

Zvaigznekalne (Kundziņa) un Solvita Vanaga. Koncerta programma bija daudzveidīga, 

ietverot dažādu laikmetu un stilu komponistu skaņdarbus. 

2014. g. 30. aprīlī studentu publiskajā koncertā LMT kamerzālē piedalījās Andrejs 

Zarenkovs, Leonīds Lobrevs, Anita Drobčika (asoc. prof. J. Matuļa kl.), Sabīne Krilova, 

Anastasija Vorobjova (doc. V.Vēriņas kl.), Vizma Zvaigzne (asoc. prof. M.Sīpolas kl.),Marija 

Muravjova (lekt. S.Vanagas kl.). Koncerts bija labi apmeklēts un guva publikas atsaucību. 

Par aktīvu dalību radošajos pasākumos un muzicēšanu augstā profesionālajā līmenī 

asoc. prof. J.Matuļa klases Kompozīcijas kat. IV sem. students Leonīds Lobrevs ieguva prof. 

O. Zīversa balvu  

Katedras docētāji aktīvi koncertē Latvijā un aiz robežām (prof. N. Vīksne, asoc. prof. 

J.Matulis, lekt. I.Kundziņa), docētāji savu profesionālo meistarību pilnveidoja meistarklasēs 

(J.Matulis, N.Vīksne, S.Vanaga, V.Vēriņa, M.Sīpola).  

Horeogrāfijas katedras docētāju radošās aktivitātes un to ietekme uz studiju darbu 

 

Radošais darbs:  

Radošā joma Docētājs Laiks/vieta Ietekme 

Horeogrāfe, 

koncertprogrammas 

iestudējums Zitas Errs baleta 

studijas 20 darba gadu jubilejai 

Zita Errsa 2014.g. 21. 

jūnijs 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. Tālāka 

pieredzes nodošana studentiem, 

apvienojot personiskās teorētiskās 

un praktiskās atziņas. 

Horeogrāfe,  Zitas Errs baleta 

studijas koncertprogramma  

Pērnavas Mākslas namā, 

sadarbība ar Kersti Adamson 

baleta studiju 

 

Zita Errsa 2014.g. 

decembris, 

Pērnava, 

Igaunija 

 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. Tālāka 

pieredzes nodošana studentiem, 

apvienojot personiskās teorētiskās 

un praktiskās atziņas. Klasiskā 

baleta popularizēšana  

Horeogrāfe,  Zitas Errs baleta 

studijas koncertprogramma  

Horeogrāfijas konkursā Manas 

sapņu šūpoles Ķīpsalā 

Zita Errsa 2014.g. 26. 

janvāris 

Rīga 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. Tālāka 

pieredzes nodošana studentiem, 

apvienojot personiskās teorētiskās 

un praktiskās atziņas. 

Horeogrāfe Viļņa Salaka 70.gadu 

 jubilejas koncertā (Noriet saule 

vakarā)) 

 

Zita Errsa RLB Lielajā 

zālē 2014. gada 

8. februārī 

Praktiska horeogrāfa darba 

pieredze. 
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U.  Prauliņa baleta „Sniegbaletīte 

un septiņi  rūķīši” Latvijas 

Nacionālā operā   

ar Rīgas horeogrāfijas vidusskolas 

45 audzēkņiem, jauna izpildītāju 

sastāva sagatavošana  

Kaupuža  

Regīna  

 

Latvijas Nacionālā 

opera  

2013/14 gada 

sezonā ir notikušas 

3 baleta izrādes 

Klasiskās baleta leksikas 

 izmatošanas  iespēju izpēte 

stilizētā mūzikā 

Klasiskās dejas Pas de 

deux  iestudējums Rīgas 

horeogrāfijas vidusskolas 

audzēkņiem  

Kaupuža  

Regīna  

 

Latvijas Nacionālā 

operā, 2014. maijs 

Klasiskā baleta leksikas 

 izmatošanas  iespēju izpēte  

Horeogrāfe projektā Puškina laika 

balle Rīgas Purvciema klasiskajā 

ģimnāzijā 

Janīna 

Martinsone 

2013.g.25. oktobris, 

Rīga 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Horeogrāfe projektā Šekspīra laiks   

Rīgas Purvciema klasiskajā 

ģimnāzijā  

Janīna 

Martinsone 

2014.g. 28. 

janvāris, Rīga 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Horeogrāfe projektā Rīga pagājušā 

gadsimta 20. gados Rīgas 

13.vidusskolā 

Janīna 

Martinsone 

2014. gada 11. 

aprīlis, Rīga 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Kustību konsultante, horeogrāfe 

Rīgas 13.vidusskolas teātrī 

Pakāpieni 

Janīna 

Martinsone 

2013./2014., Rīga Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Kustību konsultante projektā Mans 

ceļš – Latvija Latvijas ceļu muzejā, 

Muzeju nakts projektā 

Janīna 

Martinsone 

2014. gada 

17.maijs, Rīga 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

JPO Auseklītis Show programmas 

horeogrāfe, Starptautiskais JPO 

festivāls Castello de la Plana, 

Spānijā 

Valda 

Vidzemniece 

2014.g. marts, 

Castello de la 

Plana, Spānija 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, specifiska žanra 

apgūšana, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. 

Tālāka pieredzes nodošana 

studentiem, apvienojot 

personiskās teorētiskās un 

praktiskās atziņas. 

Kustību konsultante A. Jansona 

mūzikla Sprīdītis iestudējumā (Rīgas 

6. vidusskolas iestudējums)  

 

Valda 

Vidzemniece 

Rīga, RLB Lielā 

zālē 2014. gada 15. 

marts, 5. oktobris 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, specifiska žanra 

apgūšana, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze.  

Rīgas 6. vidusskolas VPO un MPO 

defilē programmu horeogrāfe 

 

 

Valda 

Vidzemniece 

2014.g. marts, 

4.maijs, Rīga 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze, specifiska žanra 

apgūšana, pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. 

Horeogrāfe Viļņa Salaka 70.gadu 

 jubilejas koncertā (Karsta vasara) 

 

Valda 

Vidzemniece 

RLB Lielajā zālē 

2014. gada 8. 

februārī 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze. 

Dejotāja, A. Soboļevas laikmetīgas 

dejas izrāde Ab Aeterno, Maģistra 

diplomizrāde 

Nadežda 

Beļajeva, 

2014.gads 

Maijs, Rīga 

Praktiskā pieredze radošā 

projektā 

Horeogrāfe, Bērnu horeogrāfiskājā 

studijā Romanti (Lauku 

polka,Melody of the Soul, Strautu 

šļakatas,Rudens noskaņa u.c.) 

Nadežda 

Beļajeva 

2013.-2014.gg. Prakstiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Horeogrāfe, D.Petrenko dramatiskā 

teātra izrādē Stikla Zvērnīca, 

Valmieras teātris 

Nadežda 

Beļajeva 

2014.gads  

janvāris, Valmiera 

Praktiskā horeogrāfa darba 

pieredze 
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Horeogrāfe, Bērnu klasiskās dejas 

studijā Freska (Meža stāsts, Nakts 

fejas u.c.) 

Nadežda 

Beļajeva 

2013.-2014.gg. Prakstiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Horeogrāfe, dalība Starptautiskajā 

dejas festivālā/konkursā Rīgas 

pavasaris 2014, (Agate Zalīte, Ar 

basām kājām rasā) 

Nadežda 

Beļajeva 

2014.g., aprīlis, 

Rīga 

Prakstiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Horeogrāfe, dalība RHV koncertā 

LNO, (Agate Zalīte, Ar basām 

kājām rasā) 

Nadežda 

Beļajeva 

2014.gads, maijs, 

Rīga 

Prakstiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Horeogrāfe, laikmetīgas dejas 

izrāde Ab Aeterno, Maģistra 

diplomizrāde 

Anna 

Soboļeva 

2014.gads 

Maijs, Rīga 

Prakstiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Horeogrāfe, Dejas Teātrī Grande ( 

bērnu dejas izrāde Kā pa 

Džungļiem un koncertprogramma) 

Anna 

Soboļeva 

2013.-2014.gg. Prakstiskā horeogrāfa darba 

pieredze 

Horeogrāfs teātra izrādē Zaļā krūze 

Priekuļu tautas teātrim iestudējums 

Andis 

Kozaks 

23.05.2014. 

Priekuļi 

Praktiskā horeogrāfiskā 

darba pieredze 

Horeogrāfs, piedalīšanās republikas 

jaunrades deju konkursā Mēs un 

deja: Saule lēca, Mēness lēca 

(R.Saules mūzika), Kad taureņi dej 

(U.Prauliņa mūzika)(3.vieta) 

Andis 

Kozaks 

07.02.2014.; Rīga, 

VEF kultūras pils 

Praktiskā horeogrāfiskā 

darba pieredze 

Horeogrāfs, jaundejas Dziesmu 

vācelīte (I. Kalniņa mūz.), 

iestudējums skolēnu deju kolektīvā 

Randiņš 

Andis 

Kozaks 

22.04.2014., 

Vidzemes 

koncertzālē, Cēsis 

Praktiskā horeogrāfiskā 

darba pieredzde 

Deju virsvadītājs Cēsu apriņķa 

skolēnu Dziesmu un Deju svētkos. 

Andis 

Kozaks 

30.05.2014. Praktiskā horeogrāfiskā 

darba pieredze 

Vidzemes koncertzāles Cēsis 

amatiermākslas kolektīvu 

atklāšanas koncerta Četri vārti deju 

kolektīvu mākslinieciskais vadītājs. 

Andis 

Kozaks 

01.06.2014., 

Vidzemes 

koncertzāle 

„Cēsis”. 

Praktiskā horeogrāfiskā, 

pedagoģiskā un radoša 

darba pieredze 

Deju un dziesmu koncertuzveduma 

Kad balti mākoņi līgo horeogrāfs 

un mākslinieciskais vadītājs. 

Andis 

Kozaks 

21.06.2014., Cēsu 

Pils parka estrāde. 

Praktiskā horeogrāfiskā, 

pedagoģiskā un radošā 

darba pieredze 

Horeogrāfe, JVLMA Horeogrāfijas 

katedras un JVLMA Džeza 

mūzikas katedras radošajā projektā,  

koncertā Ir laiks džezam (Jazz 

band, Feeling good, Fināls) 

Alisa 

Košeļeva 

Rīga,  LNO Jaunā 

zāle 2014. gada 23. 

martā 

 

Horeogrāfa darba pieredze, 

pedagoģiskā un 

organizatoriskā pieredze. 

Organizatoriskais darbs 

Aktivitāte Docētājs Laiks/vieta Ietekme 

JVLMA Horeogrāfijas katedras un 

RISEBA Audiovizuālās 

komunikācijas katedras sadarbības 

projekts – koncerts Dejas izrāde 13 

daļās  

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece  

2014. gada 15. 

janvārī , Rīga, 

RISEBA zālē. 

Studējošo radošās 

aktivitātes veicināšana, 

darba pieredze radošā 

grupā, jauna radoša 

pieredze video dejas žanrā; 

darba metožu 

pilnveidošana. 

II Starptautiskā Baltijas baleta 

konkursa  

 organizēšana 

Regīna 

Kaupuža 

2014. gada  

15. – 20.  06. 

Iespēja iepazīt un izanalizēt 

Klasiskās dejas un 

mūsdienu  dejas  

horeogrāfiskā valodas  

attīstības tendences 



117 

 

Aktivitāte Docētājs Laiks/vieta Ietekme 

II Starptautiskā Baltijas baleta konkursa 

GALA koncerta 

 organizēšana 

Regīna 

Kaupuža 

2014.  

20. jūnijs 

Iespēja iepazīt un izanalizēt 

Klasiskās dejas un mūsdienu  

dejas  horeogrāfiskā valodas  

attīstības tendences 

Starptautiskas klasiskās 

dejas  meistarklases Mourisa Kousei( 

Moris Cousey ASV) un Klarisas Muči 

(Clarissa Mucci, Nacionālā  Romas 

dejas akadēmija)  vadībā  II 

Starptautiskā Baltijas baleta konkursa 

ietvaros (starptautisks sertifikāts, 36 

stundas ) 

Regīna 

Kaupuža 

RHV, 

2014. gada 

15.- 20.06. 

Starptautiskas sadarbības 

veicināšana, starptautiskas 

klasiskās dejas pedagoģiskās 

un metodiskās pieredzes 

iepazīšana un pārņemšana 

 Starptautiskie vasaras intensīvie kursi 

Krievu klasiskās dejas  metodika,  tās 

apguve,  izpratne un izmantošana 

pedagoģiskajā praksē A. Vaganovas 

Krievu  baleta akadēmijas profesoru 

L.  Safronova, , A. Stjopina un profesora 

M. Lazera vadībā  (starptautisks 

sertifikāts, 70  stundas). 

Regīna 

Kaupuža 

RHV, 

2014. gada 

15. 07.- 03. 

08. 

Starptautiskas sadarbības 

veicināšana, krievu klasiskās 

dejas pasniegšanas 

metodiskās pieredzes 

bagātināšana 

JVLMA Horeogrāfijas katedras un 

JVLMA Džeza mūzikas katedras 

radošais projekts -  koncerts Ir laiks 

džezam; piedalās JVLMA Horeogrāfijas 

katedras studenti, Latvijas Nacionālā 

baleta solisti. 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

Rīga,  LNO 

Jaunā zāle 

2014. gada 

23. martā 

 

Studējošo radošās aktivitātes 

veicināšana, intelektuālā 

potenciāla paplašināšana,  

darba metožu pilnveidošana. 

 

Kontakti ar viespasniedzējiem, 

viespasniedzēju darba organizēšana, 

meistarklašu organizēšana: Dino Verga 

(Romas NDA) Josephine Garibaldi, 

Paul Zmolek (ASV) 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

2013./2014. 

akad.gads 

Starptautiskas sadarbības 

veicināšana, studiju 

kvalitātes uzlabošana, darba 

metožu pilnveidošana. 

Koncerts IX Starptautiskā bērnu un 

jauniešu Horeogrāfijas festivāla 

ietvaros: JVLMA Horeogrāfijas 

katedras studentu kompozīcijas no 

radošajiem projektiem Dejas izrāde 13 

daļās un Ir laiks džezam 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

Alisa Košeļeva 

2014. gada 

25. aprīlī 

Maskavas 

namā. 

Studējošo radošās aktivitātes 

veicināšana, radošā 

potenciāla paplašināšana,  

darba metožu pilnveidošana.  

 

Kontakti ar viespasniedzējiem un 

meistarklašu plānošana 2014./2015. 

akadēmiskajam gadam. 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece, 

Regīna 

Kaupuža 

2013./2014. 

akad.gads 

Studiju kvalitātes 

uzlabošana, starptautisko 

kontaktu dibināšana, darba 

metožu pilnveidošana. 

JVLMA Horeogrāfijas katedras un  

RISEBA Audiovizuālās komunikācijas 

katedras sadarbības projekts – koncerts  

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemiece 

2014. gada 

22.maijs, 

Rīga, 

RISEBA 

zālē. 

Studējošo radošās aktivitātes 

veicināšana, radošā 

potenciāla paplašināšana,  

darba metožu pilnveidošana.  

Kontakti ar viespasniedzējiem, 

Starptautiskajā horeogrāfijas festivāla 

Rīgas pavasaris 2014 ietvāros 

Nadežda 

Beļajeva 

2014.gads 

aprīlis, 

Rīga 

Starptautiskas sadarbības 

veicināšana 

Rīgas horeogrāfijas studijas Romanti 

vadīšana 

Nadežda 

Beļajeva 

2013./2014. 

akad.gads 

Rīga 

Vadītājas pieredze 

Meistarklašu organizēšana dejas mākslā 

ar Gunas Ezermales piedalīšanos 

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā 

Andis Kozaks 03.12.2013. Praktiska organizatoriskā 

darba pieredze 
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Pētnieciskais darbs:  

Aktivitāte Docētājs Laiks/vieta Ietekme 

Publikācija Daugavpils 

universitātes Mākslas zinātņu 

institūta izdevumā ARS 

TEMPUS: The early days of 

Modern Dance in Latvia  

ISSN 2255-9396 

 

Valda 

Vidzemniece 

2013.g. 

oktobris 

Spēja sniegt studējošiem  

daudzpusīgu informāciju par 

horeogrāfijas mākslas attīstības 

specifiku Latvijā 20. gs. 1. pusē, 

patstāvīgā pētījuma materiālu 

izmantošana studiju kursā Dejas  

vēsture. 

Darbs pie Klasikās dejas 

terminu  vārdnīcas 

papildinājuma. 

Regīna 

Kaupuža 

2013./2014. 

akad.gads  

Klasiskās dejas teorijas un 

pasniegšanas metodikas 

pilnveidošana 

Grāmatas „Lembergs par 

Lembergu” izdošana atklāšana 

Regīna 

Kaupuža 

2014. gada 

jūnijs 

Latvijas baleta vēstures izpēte; spēja 

sniegt studējošiem  daudzpusīgu 

informāciju par individualitātes 

nozīmi personības veidošanā 

skatuves mākslā dejas jomā. 

Dalība  Daugavpils universitātes 

Mākslas zinātņu institūta 2. 

Rudens konferencē  

ar referātu: Modernisma 

tendences LNO baleta 

repertuārā 20. gadsimta 20. – 

30.gados. 

Valda 

Vidzemniece  

2013. gada 

26. oktobrī, 

Daugavpils 

Profesionālā pilnveidošanās, 

pētnieciskā darba pieredze. Zināšanu 

pilnveidošana dejas un baleta 

vēsturē. Spēja sniegt studējošajiem  

daudzpusīgas  zināšanas  Latvijas 

dejas vēsturē. 

Publikācijas sagatavošana 

(angļu valodā) DU MZI 

izdevumam ART TEMPUS: 

Trends of Modernism in the 

Repertoire of the LNO Ballet 

Company in the 20s-30s of the 

20th century. 

Valda 

Vidzemniece 

2014.g. 

janvāris 

Spēja sniegt studējošiem  

daudzpusīgu informāciju par 

horeogrāfijas mākslas attīstības 

specifiku Latvijā 20. gs. 1. pusē, 

patstāvīgā pētījuma materiālu 

izmantošana studiju kursā Dejas  

vēsture. 

Kultūrvēsturisks pētījums 

Modernā deja Latvijā 20. 

gadsimta pirmajā pusē. 

Valda 

Vidzemniece 

2013./2014. 

akad.gads 

Spēja sniegt studējošiem  

daudzpusīgu informāciju par 

horeogrāfijas mākslas attīstības 

specifiku Latvijā 20. gs. 1. pusē, 

patstāvīgā pētījuma materiālu 

izmantošana studiju kursā Dejas  

vēsture. 

LKA 3.kursa studentes Sabīnes 

Paugas kursa darba recenzēšana: 

Balets operu iestudējumos. LNO 

pieredze 21. gadsimtā. 

Valda 

Vidzemniece 

2014.g. maijs Profesionālā pilnveidošanās, jauna 

darba pieredze. 

Maģistru diplomreferāta 

vadīšana:   

Modernās un laikmetīgās dejas 

apguve baleta mākslinieku 

profesionālajā izglītībā 

(Anna Soboļeva) 

Valda 

Vidzemniece 

2013.g. 

janvāris 

Pētnieciskā darba aktivizēšana 

JVLMA Horeogrāfijas katedrā 

Maģistra diplomreferāts: 

Modernās un laikmetīgās dejas 

apguve baleta mākslinieku 

profesionālajā izglītībā 

Anna 

Soboļeva 

2013.g., 

janvāris 

Patstāvīgā pētījuma materiālu 

izmantošana studiju procesā un 

radošajā darbā 
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Festivāla patronese, X 

Starptautiskais bērnu un 

jauniešu horeogrāfijas festivāls 

Rīgas pavasaris 2014.  

Zita Errsa 2013.g. 

aprīlis 

Iespēja iepazīt un izanalizēt horeogrāfijas 

mākslas un dejas pedagoģijas attīstības 

 virzienus un   tendences. Darba pieredze 

starptautiskā projektā. 

Meistarklašu vadīšana Klasiskās 

dejas tehnikā un Klasiskā baleta 

repertuārā  

Zita Errsa, 

Regīna 

Kaupuža 

2014.g. 

10.03.-15.03. 

Roma, Itālija 

Starptautiska pedagoģiskā pieredze; 

iepazīšanās ar citu augstskolu (Romas 

Nacionālā Dejas akadēmijia) studiju 

programmu un darba metodiku. Iespēja 

iepazīt un izanalizēt klasiskās dejas 

pedagoģijas attīstības virzienus un   

tendences. Starptautisku kontaktu 

dibināšana 

Meistarklašu vadīšana modernās 

dejas tehnikā Erasmus 

mobilitātes programmas ietvaros  

Anna 

Soboļeva 

2013.g. 

novembris, 

Turku, 

Somija 

Starptautiska pedagoģiskā pieredze; 

iepazīšanās ar citu augstskolu studiju 

programmu un darba metodiku. 

Starptautisku kontaktu dibināšana 

Darbs Latvijas Kultūras 

ministrijas Dejas padomē 

Zita Errsa 2013./2014. Dejas nozares attīstības veicināšana, 

nozares stratēģiskā attīstības plāna izstrāde 

Darbs Latvijas Nacionālā 

Kultūras centra Dejas padomē 

Valda 

Vidzemniece 

2013./2014. Latviešu skatuviskās tautas dejas nozares 

darba plānošana, radošu un organizatorisku 

jautājumu risināšana 

Zitas Errs Baleta studijas dalība 

X Starptautiskajā bērnu un 

jauniešu horeogrāfijas festivālā 

Rīgas pavasaris 2014. 

Zita Errsa 2014.g. 

aprīlis 

Praktiskā horeogrāfa darba pieredze, 

pedagoģiskā un organizatoriskā pieredze. 

Žūrijas komisijas locekle Bērnu 

baleta festivālā Liepājā 

Zita Errsa 2013. gada 

26.oktobrī, 

Liepājā 

Iespēja iepazīt un izanalizēt klasiskās dejas 

pedagoģijas attīstības virzienus un   

tendences.  

RHV centrlizētā profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu 

komisijas priekšsēdētāja 

vietniece 

Zita Errsa 2014.g.aprīli

s 

Spēja analizēt un izvērtēt klasiskās dejas 

pasniegšanas metodikas principus un 

vērtības, spēja sniegt studējošiem  izvērstu 

analīzi balstītu pegagoģiskās prakses 

pieredzē.   

Pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Antverpenes Karaliskās 

konservatorijas Dejas nodaļu 

personāla mobilitātes 

programmas ietvaros 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

2013.g. 

15.11.-19.11. 

Antverpene, 

Beļģija 

Iepazīšanās ar citu augstskolu studiju 

programmas saturu, darba organizācijas 

metodēm, pedagoģiskajām metodēm. 

Starptautisku kontaktu dibināšana; darba 

metožu pilnveidošana. 

RHV udzēkņu  sagatavošana 

dalībai  II Starptautiskajam 

Baltijas baleta konkursam  

Regīna 

Kaupuža  

2014.g. 

jūnijā 

Praktiskā pedagoģiskā un metodiskā 

pieredze klasiskajā dejā 

Rīgas horeogrāfijas vidusskolas 

audzēkņu  viesizrādes II 

starptautiskajā bērnu  baleta un 

dejas festivālā Liepājas teātrī  ar 

U. Prauliņa baletu bērniem 

„Sniegbaltīte un septiņi  rūķīši”  

Kaupuža  

Regīna  

 

Liepāja 

2013.g.25.10

. 

Klasiskā baleta popularizēšana Latvijas 

reģionos.  Klasiskā baleta leksikas 

piemērojamības izpēte 20.  gadsimta  

mūzikas interpretācijā 

Rīgas horeogrāfijas vidusskolas 

audzēkņu   

viesizrādes 

ar  koncertprogrammu Kuldīgā 

Kaupuža  

Regīna  

 

Kuldīga, 

2014. gada 

06. 03.  

 

Klasiskā baleta popularizēšana Latvijas 

reģionos   

Radošā konkursa Tatjaņin deņ 

žūrijas komisijas locekle 

Janīna 

Martinsone 

2013.g. 21. 

janvāris 

Iespēja iepazīt un izanalizēt horeogrāfijas 

mākslas un dejas pedagoģijas attīstības 

 virzienus un   tendences 



120 

 

Aktivitāte Docētājs Laiks/vieta Ietekme 

 Meistarklašu vadīšana: PO 

defilē programmu veidošana un 

apmācības metodika; VISC 

rīkotais seminārs pūtēju orķestru 

diriģentiem un horeogrāfiem. 

Valda 

Vidzemniece 

2013.g. 

oktobris 

Pedagoģisko metožu pilnveidošana un 

izmantošana praksē, jaunu atziņu iegūšana 

darbam ar studējošajiem 

Semināra vadīšana: Lietišķā 

etiķete Konstantīna Bogomolova 

imidža skolā 

Janīna 

Martinsone 

2013. gada 

oktobris, 

2014.g. 

aprīlis 

Pedagoģisko metožu pilnveidošana un 

izmantošana praksē 

Darbs Starptautiskā deju konkursa  

Aušrine žvaigžde (Lietuva) žūrijas 

komisijā, žūrijas komisijas 

priekšsēdētāja  

Janīna 

Martinsone 

2014. gada 

26. aprīlis, 

Šauļi, 

Lietuva 

Iespēja iepazīt un izanalizēt horeogrāfijas 

mākslas un dejas pedagoģijas attīstības 

 virzienus un   tendences. Darba pieredze 

starptautiskā projektā. 

Cittautu deju meistarklašu vadīšana 

projekta Skatuves kultūras skola  

ietvaros 

Janīna 

Martinsone 

 2014.g.  

1. februāris,  

15. augusts, 

 Saldus 

Pedagoģisko metožu pilnveidošana un 

izmantošana praksē 

Dalība Starptautiskajā dejas 

festivālā/konkursā Rīgas 

pavasaris 2014 ar horeogrāfijas 

studiju Romanti 

Nadežda 

Beļajeva 

2014.g., 

aprīlis, Rīga 

Praktiska organizatoriskā darba pieredze, 

pieredze starptautiskā pasākumā, 

Pedagoģisko metožu pilnveidošana un 

izmantošana praksē 

Dalība Starptautiskajā dejas 

festivālā Dejas forums ar 

horeogrāfijas studiju Romanti 

Nadežda 

Beļajeva 

2014.g., 

februāris, 

Rīga 

Praktiska organizatoriskā darba pieredze, 

pieredze starptautiskā pasākumā, 

Pedagoģisko metožu pilnveidošana un 

izmantošana praksē 

Dalība 2.Starptautiskajā bērnu 

baleta festivālā ar horeogrāfijas 

studiju Romanti 

Nadežda 

Baļajeva 

2013.g., 

oktobris, 

Liepāja 

Praktiska organizatoriskā darba pieredze, 

pieredze starptautiskā pasākumā, 

Pedagoģisko metožu pilnveidošana un 

izmantošana praksē 

Dejas pasniedzēja Rīgas 

klasiskās dejas studijā Freska 

Nadežda 

Beļajeva 

2013.-

2014.gg. 

Pedagoģisko metožu pilnveidošana un 

izmantošana praksē 

Dalība Starptautiskajā dejas 

festivālā/konkursā Rīgas 

pavasaris 2014 ar deju studiju 

Grande 

Anna 

Soboļeva 

2014.g., 

aprīlis, Rīga 

Praktiska organizatoriskā darba pieredze, 

pieredze starptautiskā pasākumā, 

pedagoģisko metožu pilnveidošana un 

izmantošana praksē 

Dalība Starptautiskajā dejas 

festivālā Dejas forums ar dejas 

studiju Grande 

Anna 

Soboļeva 

2014.g., 

februāris, 

Rīga 

Praktiska organizatoriskā darba pieredze, 

pieredze starptautiskā pasākumā, 

pedagoģisko metožu pilnveidošana un 

izmantošana praksē 

Dejas pasniedzēja deju studijā 

Grande 

Anna 

Soboļeva 

2013.-

2014.gg. 

Pedagoģisko metožu pilnveidošana un 

izmantošana praksē 

Piedalīšanās Smiltenes apriņķa 

vokālistu un radošā konkursa 

žūrijas komisijas darbā. 

Andis 

Kozaks 

12.10.2013, 

Smiltenes 

k/n 

Horeogrāfiskā un radošā darba pieredze. 

Iespēja iepazīt un izanalizēt horeogrāfijas 

mākslas un dejas pedagoģijas attīstības 

 virzienus un   tendences. 

Piedalīšanās žūrijas komisijas 

darbā Ritmikas un horeogrāfijas 

konkursā 7.-9.kl. un 10.-

12.klašu grupās Cēsu Valsts 

ģimnāzijā. 

Andis 

Kozaks 

19.12.2013., 

Cēsu Valsts 

ģimnāzija 

Horeogrāfiskā un radošša darba pieredze. 

Iespēja iepazīt un izanalizēt horeogrāfijas 

mākslas un dejas pedagoģijas attīstības 

 virzienus un   tendences. 

Piedalīšanās žūrijas komisijas 

darbā Valmieras k/n mūsdienu 

deju konkursā, skatē. 

Andis 

Kozaks 

18.02.2014., 

Valmieras 

k/n 

Horeogrāfiskā un radošā darba pieredze. 

Iespēja iepazīt un izanalizēt horeogrāfijas 

mākslas un dejas pedagoģijas attīstības 

 virzienus un   tendences. 
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Aktivitāte Docētājs Laiks/vieta Ietekme 

Piedalīšanās skolēnu deju 

kolektīvu deju skatē 10.-

12.klašu grupā, I pakāpe 

Andis 

Kozaks 

17.04.2014., 

Jaunpiebalga

s k/n 

Horeogrāfiskā, pedagoģiskā un radošā 

darba pieredze 

Piedalīšanās Cēsu apriņķa deju 

kolektīvu skatē. Iegūtas 2 

augstākās pakāpes diplomi. 

Andis 

Kozaks 

08.06.2014., 

Vidzemes 

koncertzāle 

„Cēsis”. 

Horeogrāfiskā, pedagoģiskā un praktiskā 

darba pieredze. 

Piedalīšanās XIV Latviešu 

Dziesmu un deju svētkos 

„Dziesmu un deju pinu latvju 

tautas vainagā” Kanādā, 

Hamiltonā. 

Andis 

Kozaks 

02.-

13.07.2014., 

Kanāda, 

Hamiltona 

Horeogrāfiskā, pedagoģiskā un praktiskā 

darba pieredze. Starptautisku sakaru 

dibināšana. 

 

Tālākizglītība, meistarklases, kursi, semināri: 

Aktivitāte Docētājs Laiks/vieta Ietekme 

Dino Verga meistarklases 

Kaningema modernās dejas 

tehnikā un kompozīcijas 

metodēs  

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece, 

Nadežda 

Beļajeva, Annla 

Soboļeva 

2014.g. 

februāris 

 Starptautiskas pieredzes pārņemšana. 

Iepazīšanās ar modernās dejas apmācības 

metodēm un treniņu sistēmām, 

pedagoģiskās pieredzes bagātināšana. 

 

JosephineA. Garibaldi 

Paul Zmolek  meistarklases 

modernās un laikmetīgās 

dejas tehnikā 

Vidzemniece, 

Nadežda 

Beļajeva, Annla 

Soboļeva 

2014. gada 

februāris 

Starptautiskas pieredzes pārņemšana. 

Iepazīšanās ar modernās dejas apmācības 

metodēm un treniņu sistēmām, 

pedagoģiskās pieredzes bagātināšana. 

Studijas Latvijas Kultūras 

akadēmijas doktorantūrā 

Valda 

Vidzemniece 

2013./2014. Profesionālā pilnveidošanās, jaunu zināšanu 

un pieredzes apguve 

Promocijas darba 

sagatavošana  RPIVA 

doktorantūrā 

Regīna Kaupuža 2013./2014. Profesionālā pilnveidošanās, jaunu zināšanu 

un pieredzes apguve 

Izieta Pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programma 

Globālā pasaule: izglītība, 

kultūra, apliecības Nr.306-A, 

un programmas ietvaros 

novadīta dejas mākslas 

meistarklase skolu 

audzēkņiem, Cēsu novada 

pašvaldības izglītības nodaļa 

Andis Kozaks 11.04.2014 Profesionālā pilnveidošanās, jaunu zināšanu 

un pieredzes apguve 

Tālākizglītības kursi 

mūzikas, mākslas un dejas 

skolotājiem Saskarsmes 

daudzveidības izpratne un 

pozitīvas saskarsmes 

veicināšanas iespējas 

pedagoga darbā Cēsu 

kultūras centrā.   

Andis Kozaks 05.05.2014 Profesionālā pilnveidošanās, jaunu zināšanu 

un pieredzes apguve 

Kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursi , 

profesionālā radošā 

apvienība  Eventus 

Nadežda 

Beļajeva 

Rīga, 

oktobris, 

aprīlis 2011. 

Starptautiskas pieredzes pārņemšana. 

profesionālā pilnveidošanās, jaunu zināšanu 

un pieredzes apguve 
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Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos 

 

Aktivitāte Docētājs Laiks/vieta Students Ietekme 

JVLMA 

Horeogrāfijas 

katedras un RISEBA 

Audiovizuālās 

komunikācijas 

katedras sadarbības 

projekts – koncerts 

Dejas izrāde 13 daļās 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece 

2014.gada 

15.janvārī, 

Rīga, 

RISEBA 

zālē. 

Rūta Auziņa, Ēvalds Ābelskalns, 

Margarita Ļitvinova, Māris 

Konstants, Edgars Siliņš, Anna 

Russke, Donāts Rudzītis, Kristaps 

Jaunžeikars, Jekaterina Judičeva, 

Dominika Pavlova, Dana 

Jākobsone, Evija Abaroviča 

Studējošo radošās 

aktivitātes 

veicināšana, darba 

pieredze radošā 

grupā, jauna radoša 

pieredze video dejas 

žanrā; darba metožu 

pilnveidošana. 

 

JVLMA 

Horeogrāfijas 

katedras un JVLMA 

Džeza mūzikas 

katedras radošais 

projekts -  koncerts Ir 

laiks džezam; piedalās 

JVLMA 

Horeogrāfijas 

katedras studenti, 

Latvijas Nacionālā 

baleta solisti. 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece

Alisa 

Košeļeva 

Rīga,  LNO 

Jaunā zāle 

2014. gada 

23. martā 

 

Rūta Auziņa, Ēvalds Ābelskalns, 

Margarita Ļitvinova, Māris 

Konstants, Edgars Siliņš, Anna 

Russke, Donāts Rudzītis, Kristaps 

Jaunžeikars, Jekaterina Judičeva, 

Dominika Pavlova, Dana 

Jākobsone, Evija Abaroviča, 

Anete Klapkalne, Diāna Gavare, 

Lāsma Andžāne, Laura Grāvere, 

Ilona Perceva, Sabīne Šiškanova, 

Juris Gogulis, Santa Maļinovska 

Studējošo radošās 

aktivitātes 

veicināšana, jauna 

radoša pieredze 

džeza dejas žanrā; 

pieredze strādājot 

radošā grupā, darba 

metožu 

pilnveidošana. 

 

JVLMA Horeogrāfijas 

katedras un  

RISEBA 

Audiovizuālās 

komunikācijas 

katedras sadarbības 

projekts – koncerts 

Zita Errsa, 

Valda 

Vidzemniece    

2014. gada 

22.maijs, 

Rīga, 

RISEBA 

zālē. 

Rūta Auziņa, Ēvalds Ābelskalns, 

Margarita Ļitvinova, Māris 

Konstants, Edgars Siliņš, Anna 

Russke, Donāts Rudzītis, Kristaps 

Jaunžeikars, Jekaterina Judičeva, 

Dominika Pavlova, Dana 

Jākobsone, Evija Abaroviča, 

Anete Klapkalne, Ruslans 

Kurlovičs, Gunda Ģēģere 

Studējošo radošā 

potenciāla 

veicināšana,  

studentu piedalīšanās 

koncertā ar patstāvīgi 

veidotajām 

horeogrāfijām 

Jauno horeogrāfu 

radošā darba vakars 

Iespējams III LNO 

Jaunajā zālē 

Zita Errsa Rīga, 2014. 

gada maijs 

Anna Russke, Donats Rudzītis, 

Kristaps Jaunžeikars, Ilona 

Perceva 

Studējošo radošā 

potenciāla 

veicināšana  

 

Studējošo dalība 

XVIII Jaunrades deju 

konkursā 

Valda 

Vidzemniece 

Andis 

Kozaks 

2014.g. 

janvāris, 

Valmiera       

Juris Gogulis (2. vieta), Māris 

Konstants, Aija Upīte 
Studējošo radošā 

potenciāla 

veicināšana  

JVLMA Horeogrāfijas 

katedras studentes 

iestudējums RHV  

absolventu koncertā 

Regīna 

Kaupuža 

Latvijas 

Nacionālā 

opera 

2014. g. 

maijs 

Anna Romenkova Studējošo radošā 

potenciāla 

veicināšana  

 

JVLMA Horeogrāfijas 

katedras studentes 

iestudējums  

II Starptautiskajā 

Baltijas Baleta 

konkursā un Gala 

koncertā 

Regīna 

Kaupuža 

Latvijas 

Nacionālā 

operā, 

2014. jūnijs 

Anna Romenkova Pieredze klasikā 

baleta konkursa 

programmas izstrādē 

un  īstenošanā 
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Aktivitāte Docētājs Laiks/vieta Students Ietekme 

Dalība Starptautiskajā 

horeogrāfijas konkursā 

Rīgas Pavasaris   

Nadežda 

Baļajeva 

Rīga, 2014.gada 

aprīlis 

Jūlija 

Ruseviča 

Studējošo radošā potenciāla 

veicināšana, starptautiska 

konkursa pieredze 

JVLMA Horeogrāfijas 

katedras studentu un 

absolventu iestudējumi L. 

Beiris vadītajā Rīgas 

pilsētas baleta teātra 

koncertizrādēs 

Zita Errsa 2014.g. maijs, 

augusts 

 Studējošo radošā potenciāla 

veicināšana,  

Studentu piedalīšanās koncertā 

ar patstāvīgi veidotajām 

horeogrāfijām 

I Starptautiskais Baltijas 

Baleta konkurss, Rīgā 

2013, Latvijā 

Zita Errsa, 

Regīna 

Kaupuža 

Dailes teātris 

2014. gada 

jūnijā 

 Iespēja iepazīt un izanalizēt 

ārvalstu  horeogrāfijas skolu  

virzienu,  tendences, tehniku, 

stilu, saturu  

 

1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts atskaites periodā.  

ZPC darbinieku publikācijas (7):  

 Boiko M. Die These der verlorenen Klage in der lettischen geisteswissenschaftlichen Literatur des 

20. Jahrhunderts. Eine inter disziplinäre Fallstudie. In: Forschungen zur baltischen Geschichte, 9. 

Tartu, 2014, S. 25-49. 

 Fūrmane L. Über die Aufführungen einiger Werke Wagners in Riga: Inszenierungspraxis und 

Kulturkontexte. In: Richard Wagner. Persönlichkeit, Werk und Wirkung, hrsg. von Helmut Loos. Sax-

Verlag, 2013, S. 385–392.  

 Grauzdiņa I. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā. In: Latvieši un Latvija, IV, Latvijas 

kultūra, izglītība, zinātne. Rīga: Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013, 412.–443. lpp. 

 Jaunslaviete B. Alfrēda Kalniņa vokālā kamermūzika 20. gadsimta sākuma vācu un krievu mūzikas 

kritiķu skatījumā. In: Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, V. Daugavpils: Saule, 2013, 

167.–175. lpp.  

 Jaunslaviete B. Novella Genre in the Composer's Approach: The Main Forms of Interaction 

between Literary and Musical Aspects. In: Ars Tempus (DU Mākslas zinātņu institūta žurnāls), 2013, 

pp. 64–74. 

 Jaunslaviete B. Jāzeps Vītols in the Eyes of Rīga German and Russian Press. Music in Latvia 2013, 

Riga: LMIC, 2013, pp. 34–37 

 Pāne I. Dimentions of creativity in derivation, formation and modification of musical practice: the 

cycle of spring jubilation songs of South-West Kurzeme. In: Local and global understandings of 

creativities. Multipart music making and the construction of ideas, contexts and contents. Ardian 

Ahmedaja (Ed.).  Cambridge Scholar Publishing (ISBN (10): 1-4438-4741-0, ISBN (13): 978-1-4438-

4741-4) 

                 Zinātniskās publikācijas 

profesore, Dr. art. Anda Beitāne 

 Beitāne, Anda. 2013. Multipart singing in Latvian Traditional Music: Awards and everyday 

practise. In Local and Global Understandings of Creativities: Multipart Music Making and the 

Construction of Ideas, Contexts and Contents. Ardian Ahmedaja, ed. Cambridge Scholars 

Publishing. 314–329. 

Iesniegts publicēšanai: 

 Beitāne, Anda. 2014 (2015). The Sound of Medņeva: local multipart singing practice as an instrument 

of identity in north-eastern Latvia. In European Voices III. The Instrumentation and 

Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Cultures and Politics in Europe. In 

commemoration of Gerlinde Haid. Ardian Ahmedaja, ed. Schriften zur Volksmusik. Band 25. Vienna: 

Böhlau. 
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 Beitāne, Anda. Who Influences Whom? Educated Musicians and Their Influence on Local 

Multipart Music Practice in Eastern Latvia.  The Third Symposium of the ICTM StG on 

Multipart Music in Budapest. 
 

profesors, Dr. philol. Mārtiņš Boiko  

 Boiko, Mārtiņš. Die These der verlorenen Klage in der lettischen geisteswissenschaftlichen 

Literatur des 20. Jahrhunderts. Eine interdisziplinäre Fallstudie.“ In: Mati Laur und Karsten 

Brügemann (Hrsg.) Forschungen zur baltischen Geschichte 9, Tartu: Akadeemiline Ajalooselts: 

2014: 25-49. 
 

profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane 

 Fūrmane, Lolita. Vītola sakari ar krievu mūziķiem pēc viņa aizbraukšanas no Sanktpēterburgas 

(par retiem vītoliānas avotiem Latvijas Mūzikas akadēmijā). ~56.000 rakstu zīmes (ar telpiņu), 

klāt tabula un vizuālie materiāli  

 Fūrmane, Lolita. Beethovens Missa solemnis in der deutschen Chorpraxis zu Riga. ~20.000 

rakstu zīmes (ar telpiņu). 
 

profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 

Krājumu sastādītāja: 

 Sastādītāja, galvenā redaktore un priekšvārda autore zinātnisko rakstu krājumam Mūzikas zinātne 

šodien: pastāvīgais un mainīgais, VI. Sast. Ilma Grauzdiņa, Ēvalds Daugulis. Daugavpils: DU 

Akadēmiskais apgāds "Saule", 2014.g. maijs, 316 lpp. 

Publicētie raksti: 

 Grauzdiņa, Ilma. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā. Grām.: Latvieši un Latvija. 

Akadēmiskie raksti. IV sēj. Latvijas kultūra, izglītība, zinātne. Atb. red. V.Hausmanis un 

M.Kūle. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. 412.–443.lpp.  

 Grauzdiņa, Ilma. Paliek tikai tas, ko tu atdod citiem... Atsauksme par Arnolda Klotiņa grāmatu 

No zobena dziesma. Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā. Krāj. Letonika 2013, 

Nr. 25. 121.–124. lpp. 

 Grauzdiņa, Ilma. Jāzepam Vītolam – 150. Ievadraksts Jāzepa Vītola 6. starptautiskā pianistu 

konkursa bukletam. JVLMA 2013. g. oktobris. 

 Grauzdiņa, Ilma. Jāzeps Vītols un kordziesma. Ievadraksts J.Vītola Starptautiskā kordiriģentu 

konkursa bukletam. JVLMA 2013. g. decembris. 

 Grauzdiņa, Ilma. Jāzeps Vītols: personība, mūzika, ieguldījums Latvijas kultūrvides veidošanā . 

Mācību palīglīdzeklis interaktīvām darbībām skolā. Rīga: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 

un Valsts izglītības satura centrs, 2014. Materiāls pieejams elektroniski UNESCO un VISC 

mājaslapās interaktīvas spēles un metodiskā līdzekļa veidā. 42 lpp.  

Iesniegts publicēšanai: 

 Grauzdiņa, Ilma. Raksts Latviešu komponisti un mūziķi grāmatai Latviešu vārdi Krievijas vēsturē, 

izd. Amber Bridge Baltic fonds. Raksta korektūras krievu un latviešu valodas versijās. Nodots 

ražošanā 2014.g. februārī. 

 Grauzdiņa, Ilma. Raksts Situācijas gleznas Jāzepa Vītola a cappella kormūzikā Jāzepa Vītola 

150. gadskārtas atceres zin. rakstu krājumam. Nodots 2014.g. martā. 

 Grauzdiņa, Ilma. Raksts Vēlreiz par dzejas un mūzikas mijiedarbi Jāzepa Vītola kordziesmās  

Rēzeknes konferences krājumam, paredzēts izdot 2014. gada septembrī.  

 Grauzdiņa, Ilma. Anotācija nošu izdevumam Roberts Liede Dziesmas bērniem. Musica Baltica, 

2014. gada jūnijs. 

 

docente, Dr. art. Baiba Jaunslaviete   

 Jaunslaviete, Baiba Novella Genre in the Composer's Approach: The Main Forms of Interaction 

between Literary and Musical Aspects. Ars Tempus, Vol. 1. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds 

Saule, 2013, 64–74. 
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lektore, Dr. art. Jūlija Jonāne 

1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 

 Jonāne, Jūlija. Denominational Features of Latvian Professional Sacred Music Beginning  // Art 

Tempus. Vol.1. Institute of Art, Daugavpils University, p.75-83. 2013. gada oktobrī. 

Iesniegts publicēšanai: 

 Jonāne, Jūlija. Ieskats reliģiskās mūzikas terminoloģijas specifikācijā // Mūzikas akadēmijas 

raksti. 

  Jonāne, Jūlija. Sacred Music – a Forbidden Fruit: Musical and Non-Musical Ways of Survival // 

Musicological Annual. Ljubljana (Slovēnija). Iesniegts 2013. gada oktobrī. Publikācija paredzēta 

2014. gada jūnijā. 

 Jonāne, Jūlija. View on Sacred Minimalism and Music by Pēteris Vasks as incarnation of 

Theological ideas // Emanuel University Press. Oradea (Romania). Iesniegts 2014. gada martā. 

Publikācija paredzēta 2014. gada rudenī. 

 Jonāne, Jūlija. Jāzepa Vītola reliģiskās mūzikas revīzija.  JVLMA rakstu krājumam. 

 

asociētais profesors, Dr. art. Jānis Kudiņš 

 Kudiņš, Jānis (2014). Former outburst of creativity in Latvia. The some most important results and 

cognitions today. In: Music That Changed Time: The Baltic Outburst of Creativity After 1970. 

Vilnius, Lithuaninan Academy of Music and Theatre. 

 Kudiņš, Jānis (2014). Folk-music allusion as Pēteris Vasks symphonic works style mark. Some 

issues about the national element in the music of contemporary composer. In: The National 

Element in Music, Athens University, Pp. 410–421. 

Iesniegts publicēšanai: 

 Kudiņš, Jānis. Balancing Personal Artistic Interests and the Demands of the Totalitarian Regime: 

Jānis Ivanovs' Symphonic Music as a Vivid Example of Stylistic Moderate Modernism in Latvia after 

World War II. In: Sociocultural crossings and borders: musical microhistories, Lithuanian Academu 

of Music and Theatre, International Musicological Society. 

 Kudiņš, Jānis. Jāzeps Vītols Eiropas mūzikas vēsturē: daži pieturas punkti latviešu klasiķa 

estētisko uzskatu un mūzikas stila sapratnes meklējumos. Krāj.: Mūzikas akadēmijas raksti, 

JVLMA. 

 Kudiņš, Jānis. Jānis Ivanovs' unfinished last symphony: some issues of individual style and 

authorship. In: Musical work and its creators, Bydgoszcz: Akademia Muzycna im. Feliksa 

Nowowiejskiego. 

 

lektore, Mg. art. Baiba Kurpniece 

 Kurpniece, Baiba. Totalitārisms un mūzika 20. gadsimta kontekstā. Grām.: Māksla un mūzika 

kultūras diskursā: II strarptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes augstkola, 

2013, ISBN 978-9984-119-1. 

 

profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva 

 Ļebedeva, Jeļena. Koncertžanrs latviešu mūzikā. Krāj.: Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 

mainīgais, VI. Sast. Ilma Grauzdiņa, Ēvalds Daugulis. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds 

Saule, 2014. 

 

lektore, Mg. art. Ieva Pāne 

 Pāne, Ieva.  Dimentions of creativity in derivation, formation and modification of musical practice: 

the cycle of spring jubilation songs of South-West Kurzeme, Local and global understandings of 

creativities. Multipart music making and the construction of ideas, contexts and contents” Ardian 

Ahmedaja (Ed.), publicēts izdevniecībā Cambridge Scholar Publishing (ISBN (10): 1-4438-4741-0, 

ISBN (13): 978-1-4438-4741-4) 
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Iesniegts publicēšanai: 

 Pāne, Ieva. “The influence of creative persons on the natural course of traditional multipart singing in 

Bārta village” - sagatavots un iesniegts publicēšanai starptautiskā rakstu krājumā. Izdevējs - 

Cambridge Scholar Publishing, redaktore Lujza Tari. 

 

profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis  

 Raksts izdevumam Mūzikas akadēmijas raksti Kontrapunkta aspektu dažādība (vai polifonijas 

mācības pamati), 1 autorloksne.  

 

lektore, Mg. art. Ieva Rozenbaha  

 Rozenbaha, Ieva. Elements of Folklore in the Requiems of Latvian Composers. In: The National 

Elementi in Music, ed. Niko Maliaras, Athens University, 2014, Pp. 422–427. 

Publikācijas izstrāde 

 Sagatavota publikācija III starptautiskajai zinātniski praktiskajai konferencei Māksla un mūzika 

kultūras diskursā Rēzeknes augstskolā 2014.g.19.-21.septembrī Fūga latviešu komponistu 

sakrālajos vokāli instrumentālajos darbos. 

 

lektore, Mg. art. Ieva Tihovska 

 Tihovska, Ieva. Ethnic identity, assimilation and the notion of ‘half-Roma’ among the Roma in 

Latvia, žurnāls Review of Artistic Education nr. 7–8. Romania: Artes Publishing House. 

 Tihovska, Ieva. Kas ir pusčigāni? Latvijas čigānu etniskā identitāte un asimilācija , LU SZF 2. 

starptautiskās studentu konferences rakstu krājums Identitāte: personīgā, lokālā, globālā. 

 Tihovska, Ieva. Kurš rada čigānu mūziku? Nečigāni un biedrības “Čigānu draugs” koris (1932–

1933), iesniegts publicēšanai krājumā Mūzikas akadēmijas raksti. 

 

Asoc.profesors A.Vecumnieks 

 Totalitārisms un mūzika. / Māksla un mūzika kultūras diskursā. 2. Starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences materiāli. Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2013  

 Dramaturģijas daudzveidība J. Karlsona instrumentālajos koncertos / Mūzikas zinātne šodien: 

pastāvīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krājums VI. Daugavpils Universitātes akadēmiskais 

apgāds Saule, 2014 
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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:  

- 18 katedras ar 13 klasēm; 

- Zinātniskās pētniecības centrs. 

1.13.1. 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 doc. Terēze Zīberte-Ijaba 

Kokles klase doc. Teiksma Jansone 

Pūšaminstrumentu katedra asoc.prof. Jānis Retenais 

Metāla pūšaminstrumentu klase asoc.prof. Jānis Retenais  

Koka pūšaminstrumentu klase doc. Guntis Kuzma 

Sitaminstrumentu klase asoc. prof. Edgars Saksons 

Senās mūzikas katedra asoc. prof. Māris Kupčs 

Kora diriģēšanas katedra pieaic. docētājs Māris Sirmais 

Dziedāšanas klase doc. 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 asoc. prof. Jānis Kudiņš 

Mūzikas vēstures klase asoc. prof. Jānis Kudiņš 

Mūzikas teorijas klase prof. Ilma Grauzdiņa 

Etnomuzikoloģijas klase prof. Anda Beitāne 

Horeogrāfijas katedra 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra 

asoc. prof. Zita Errs  

doc. Toms Ostrovskis 

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  
 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianisma vēsture +   Klavierspēle 

Klavierspēle +   

Kolokvijs specialitātē +   

Brīvā improvizācija   + Klavierspēle 

Akordeona spēle 

u.c. 

Vispārējā metodika/taustiņ-

instrumentu spēles metodika 

 + 

 

 

 

 Taustiņ-instrumentu 
spēle (klavierspēle, 

akordeona spēle, 

ērģeļspēle) 

Klavierspēles metodika  + 

 

 

 

 

C2 

 

C1 

Klavierspēle  
Kompozīcija, 

Mūzikas vēsture un 

teorija 
Ērģeļspēle 

Klavierspēles pedagoģiskā prakse  + 

 

 

 

 

 

C2 

 

C1 

Klavierspēle  
Kompozīcija, 

Mūzikas vēsture un 

teorija 
Ērģeļspēle 

 

 

Ērģeļu klase 

Ērģeļbūve un vēsture +    

Ērģeļspēle Teoloģijas pamai +   

Liturģika +   

Himnoloģija +   

Ērģeļspēle +   

Liturģiskā spēle +   

Ērģeļpavadījums un ansamblis +   

Improvizācija +   

Diriģēšana +   

Kolokvijs specialitātē +   

Ērģeļspēle    C1 Klavierspēle 

Ērģeles    C2 

Ērģeles    C2 Klavesīna spēle 

Dziedāšana ērģeļu pavadījumā   + Vokālā mūzika 

Ērģeles   + Kompozīcija 

Radniecīgais instruments: 

Ērģeļspēle  

+   Klavierspēle 

Ērģeļspēles metodika  + 

 

 

C1 

Ērģeļspēle 

Klavierspēle 

Ērģeļspēles pedagoģiskā prakse  + 

 

 

C1 

Ērģeļspēle 

Klavierspēle 

 

Akordeona 

klase 

Akordeona spēle +   Akordeona spēle/ 

 Akordeona spēles vēsture +   

Kolokvijs specialitātē +   

Akordeona uzbūve, apkope, 

remonts 

  + 

Akordeona spēles metodika  +  

 

Akordeona spēle 

Akordeona spēles pedagoģiskā 

prakse 

 + 

 

 Akordeona spēle 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas 

 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

Klaviermūzikas literatūra  +  Klavierspēle 

Pianisma vēsture, stils un 

interpretācija 

 +  Klavierspēle 

 

Solo klavierspēle  +  Klavierspēle 

 Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Inovācijas pianisma 

metodikā 

  

+ 

 

 Klavierspēle 

 

Klavierspēle   + Kameransamblis 

(klavierspēle),  

Klavierpavadījums, 

Klavieru duets 

 

 

Ērģeļu klase 

Ērģeļmūzikas literatūra  +   

Ērģeļspēle Ērģeļmākslas vēsture  +  

Ērģeļspēle  +  

Inovācijas ērģeļspēles 

metodikā 

 +  

Ērģeļpavadījums/ 

ansamblis 

  + 

Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Ērģeļspēle   + Klavierspēle, 

Klavierpavadījums, 

Kameransamblis 

(klavieres), 

Klavesīna spēle, 

Kompozīcija 

 

 

 

Akordeona 

klase 

Akordeona literatūra  +   

Akordeona spēle 

 
Akordeona un radniecīgo 

instrumentu vēsture, stils 

un interpretācija 

  

+ 

 

Akordeona spēle  +  

Akordeonu ansamblis  +  

Akordeona būve, 

labošana un apkope 

  + 

Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 Valsts  

pārbaud. 
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Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

Klavieru katedra /akordeona klase/ ērģeļu klase Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

 

2) Vispārējās klavieru katedras kompetence studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, 

valsts 

pārbaudīju

mus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

 

 

 

 

Vispārējā 

klavieru 

katedra 

Klavierspēle +   Mūzikas vēsture un teorija 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Kora diriģēšana 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Simfoniskā orķestra 

diriģēšana Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Pūtēju orķestra diriģēšana 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Vokālā mūzika 

Klavierspēle +   Instrumentālā mūzika 

Ērģeļspēle Klavierspēle   + 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle   + Instrumentālā mūzika 

Klavesīna spēle Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Instrumentālā mūzika 

Akordeona spēle Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Stīgu instrumentu spēle 

(vijole, alts, čells, kontrabass, 

arfa,  kokle) 
Klavierspēle   + 

 

Klavierspēle +   Pūšaminstrumentu / 

sitaminstrumentu spēle Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Kompozīcija 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Horeogrāfija 

Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Skaņu režija 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

Vispārējā 

klavieru 

katedra 

Klavierspēle 

 

  + Akordeona spēle; Stīgu 

instrumentu spēle; Pūšam-

instrumentu/ 

sitaminstrumentu spēle 

Klavierspēle 

 

  + Kompozīcija  

Klavierspēle 

 

  + Diriģēšana: Kora diriģēšana, 

Pūtēju orķestra diriģēšana, 

Simfoniskā orķestra 

diriģēšana 

Klavierspēle 

 

  + Kamerdziedāšana; 

Operdziedāšana 
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3) Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, 

valsts 

pārbaudī-

jumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

 

Kamer-

ansambļa 

un klavier-

pavadījuma 

katedra 

Kameransamblis 

/jauktais/ 

+ 

Prakse 

 + Pūtēju orķestra diriģēšana 

Klavierpavadījums +   + Klavierspēle 

Kameransamblis +  + Klavierspēle 

Stīgu instrumentu spēle 

Koncertmeistara diriģenta 

asistenta māksla 

  + Klavierspēle 

Kameransamblis +  + Akordeona spēle 

Kameransamblis +  + Stīgu instrumentu spēle (arfa, 

kontrabass) 

Kameransamblis /jauktais/   + Pūšaminstrumentu/ sitam-

instrumentu spēle 

Klavieru duets   + Klavierspēle 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Kamer-

ansambļa 

un klavier-

pavadījuma 

katedra 

Kameransambļa literatūra  +  Kameransamblis 

(Taustiņinstrumentu spēle ) un 

Kameransamblis 

Stīgu instrumentu spēle  

*) Pūšaminstrumentu spēle 

Kameransambļa vēsture, 

stils un interpretācija 

 +  

Inovācijas kamermūzikā  +  

Kameransamblis 

*) Kameransamblis 

(jauktais) 

 +  

Klavierpavadījuma 

literatūra 

 +   

 

Klavierpavadījums Klavierpavadījuma vēsture, 

stils un interpretācija 

 +  

Klavierpavadījums  +  

Klavieru dueta literatūra  +   

 

Klavieru duets 
Klavieru dueta vēsture, 

stils un interpretācija 

 +  

Klavieru duets  +  

Koncertprakse       Prakse   

Kameransamblis 

Klavierpavadījums, Klavieru 

duets 

Asistenta prakse       Prakse  

Meistarklase             Prakse  

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana         

 Valsts  

pārbaud. 

 

Klavierpavadījums   + Kameransamblis 

(klavierspēle); 

Klavieru duets 

Kameransamblis   + Visu specializāciju un profilu 

jauktie instrumentālie ansambļi 

un klavieru duets 

Klavieru duets   + Kameransamblis 

(klavierspēle); 

Klavierspēle (solo); 

Klavierpavadījums 

Kameransamblis (jauktais)  +  Kokles spēle 
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4) Džeza mūzikas katedras kompetence studiju kursu īstenošanā 

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Džeza 

mūzikas 

katedra 

Džeza un estrādes 

mūzikas vēsture un 

literatūra 

+   Pūtēju orķestra diriģēšana 

Džeza un estrādes 

mūzikas aranžēšana 

+   

Improvizācija +     

Instrumentālā mūzika  

Džeza mūzika 

Vokālā mūzika Džeza vokāls 

Džeza teorija +   

Džeza mūzikas vēsture +   

Roka un popmūzikas 

vēsture 

+   

Džeza solfedžo +   

Basa spēles pamati +   

Perkusiju spēle +   

Džeza klavierspēle +   

Džeza kombo 

(ansamblis) 

+   

Džeza mūzikas 

praktikums 

+   

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles pamati 

+   

Kolokvijs specialitātē, 

džeza mūzikas vēsture 

un teorija 

+   

Džeza mūzikas mācības 

metodika 

 +  

Džeza mūzikas mācības 

pedagoģiskā prakse 

 +  

Džeza instrumenta spēle +   Instrumentālā mūzika  

Džeza mūzika 

Džeza vokāls +   

Elektronisko 

taustiņinstrumentu spēle 

  + Džeza klavierspēle 

Basģitāras vai 

kontrabasa spēle 

  + Basa spēle 

Izvēles instruments   + Instrumentālā mūzika  

Džeza mūzika 

Vokālā mūzika Džeza vokāls 

Džeza vokāls +    

Vokālā mūzika Džeza vokāls Džeza vokālais 

ansamblis 

+   

Džeza vokālais 

ansamblis - prakse 

+   

Kompozīcija un 

aranžēšana 

+   Džeza vokāls, 

Džeza instrumenta spēle 

Džeza mūzika   + Visas prof. bakalaura studiju 

programmas 

Džeza un populārās 

mūzikas vēsture 

+   Skaņu režija 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju programma/ 

apakšprogramma  

specializācija/ profils 
 

A daļa 

 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

Džeza mūzikas 

katedra 

 

 

 

 

 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Pūšaminstrumentu 

spēle 

Kameransamblis 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Akordeona spēle 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Klavierspēle 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Klavierpavadījums 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Kameransamblis 

(klavierspēle) 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Mūzika un izglītība 

Džeza dziedāšana   + Kamerdziedāšana 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Simfoniskā orķestra 

diriģēšana 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Kora diriģēšana 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Sitaminstrumentu 

spēle 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

  + Pūšaminstrumentu 

spēle 

Džeza mūzikas 

mācības metodika 

  + Mūzika un izglītība 

Džeza mūzikas 

vēsture un literatūra 

 +   

 

 

Džeza mūzika 

 

 

 

Džeza mūzikas stils un 

interpretācija 

 +  

Džeza mūzikas 

aranžēšana 

 +  

Džeza instrumenta 

spēle 

 +  

Džeza mūzikas  

notācija 

 +  

Pavadījums   + 

Ansamblis   + 

Mūsdienu džeza 

mūzikas notācija 

  + 

Koncertprakse  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase  +  

Diploma 

diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 +  

Džeza dziedāšana  +  
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5) Koncertmeistaru katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaud.) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

 

Koncert-

meistaru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmika +   Mūzikas vēsture un teorija 

Kora diriģēšana +    

Kora diriģēšana Dziedāšana +  + 

Ritmika   + 

Blokflautas spēle   + 

Orķestra diriģēšana   + 

Koris +   

Diriģēšana +   Simfoniskā orķestra diriģēšana 

Operas iestudēšana +   

Diriģēšana +    

 

Pūtēju orķestra diriģēšana 
Pūšaminstrumenta vai 

sitaminstrumentu spēle 

+   

Simfoniskā orķestra diriģēšana   + 

Instrumenta spēle   + 

Kameransamblis +   
Akadēmiskā dziedāšana +    

 

Vokālā mūzika 
Skatuves kustība un deja +   

Ritmika +   

Operdziedāšana +   

Vokālais ansamblis +   

Laikmetīgā dziedāšana   + 

Kamerdziedāšana +   

Diriģēšana +   Instrumentālā mūzika Ērģeļspēle 

Dziedāšana   + 

Diriģēšana un partitūras spēle  +  Instrumentālā mūzika Akordeona 

spēle Akordeona spēle +   

Vijoļspēle/alta spēle/čella spēle/ +   Stīgu instrumentu spēle Vijoles, 

Alta, čella spēle Instrumenta spēle   + 

Diriģēšanas pamati   + 

Kontrabasa spēle +   Stīgu instrumentu spēle 

Kontrabasa spēle Instrumenta spēle   + 

Diriģēšanas pamati   + 

Arfas spēle +   Stīgu instrumentu spēle Arfas 

spēle Diriģēšanas pamati   + 

Dziedāšana   + Instrumentālā mūzika 

Solo dziedāšana +   Stīgu instrumentu spēle Kokles 

spēle Kokles spēle +   

Diriģēšana un partitūras spēle  +  

Pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta 

spēle 

+  +  

Pūšaminstrumentu/ 

Sitaminstrumentu spēle Radniecīgais instruments +   

Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu 

kameransamblis 

+  + 

Instrumenta spēle   + 

Diriģēšanas pamati   + 

Diriģēšanas pamati +   Kompozīcija 

Orķestra diriģēšana   + 

Ritmika +    

 

Horeogrāfija 

Latviešu deja +   

Vēsturiskā deja +   

Skatuviskā tautas deja +   

Sarīkojumu deja +   

Klasiskā deja +  + 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
 

A daļa 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Koncert- 

meistaru  

katedra 
 

Diplomdarba programmas 

sagatavošana un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbau-

dījums 

 Horeogrāfija 

Tautu deja   + 

Vijoļspēle/alta spēle/čella 

spēle/kontrabasa 

spēle/arfas spēle/kokles 

spēle 

 +   

Stīgu instrumentu spēle 

Pūšaminstrumentu spēle 

(konkrēts nosaukums) 

 +  Pūšaminstrumentu spēle 

(solo) 

Sitaminstrumentu spēle  +  Sitaminstrumentu spēle 

Kora diriģēšana, darbs ar 

kori 

 +  Kora diriģēšana 

Orķestra diriģēšana  +  Simfoniskā orķestra/Pūtēju 

orķestra diriģēšana 

Kamerdziedāšana  +  Kamerdziedāšana  

Operdziedāšana  +  Operdziedāšana 

Instrumenta spēle 

(stīgu, pūšam/sitam-

instrumenti) 

 +  Mūzika un izglītība 

Instrumenta spēles mācība 

Orķestra diriģēšana   +  

Prof. maģ. studiju 

programma Mūzika 
Kora diriģēšana   + 

Profilinstrumenta spēle   + 

Stīgu 

instrumentu/pūšaminstru

mentu/sitaminstrumentu 

spēle 

  + 

Kamerdziedāšana   + 

Operdziedāšana   + 

Ansamblis   + 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

Koncertprakse Atbilstošās specializācijas: Stīgu instrumentu spēle/ Pūšaminstrumentu 

spēle 

B daļa apakšnozare Vokālā mūzika 

Studiju kurss  

Koncertprakse Atbilstošās specializācijas 

B daļa apakšnozare  Diriģēšana 

Studiju kurss  

Koncertprakse Diriģēšana  
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6) Stīgu instrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaud.) 

B 

daļa 
(ierobež

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

Stīgu instrumentu tehnika +   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Stīgu instrumentu tehnika +   Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Vijoļspēle/alta spēle/čella 

spēle/kontrabasa spēle/arfas spēle 

+    

 

Stīgu 

instrumentu 

spēle 

Orķestra repertuārs +   

Orķestra literatūra   + 

Stīgu instrumentu atskaņotājmākslas 

vēsture 

+   

Stīgu kvartets +   

Stīgu instrumenta spēle   + 

Stīgu instrumentu uzbūve un apkope   + 

Kolokvijs specialitātē (vijole, alts, 

čells, kontrabass, arfa) 

Valsts 

pārbaud. 

  

Vispārējā metodika/ stīgu 

instrumentu spēles metodika 

 + 

 

 Stīgu 

instrumentu 

spēle  

Vijoļspēles/alta spēles metodika  + 

 

 Vijoļspēle, alta 

spēle 

Čella  spēles metodika  + 

 

+ Čella spēle, 

Kontrabasa 

spēle 

Kontrabasa spēles metodika  + 

 

 

+ 

Kontrabasa 

spēle, 

Čella spēle 

Arfas spēles metodika  +  Arfas spēle 

Vijoļspēles/alta spēles pedagoģiskā 

prakse 

 + 

 

 Vijoļspēle, alta 

spēle 

Čella  spēles pedagoģiskā prakse  + 

 

 

+ 

Čella spēle, 

Kontrabasa 

spēle 

Kontrabasa spēles pedagoģiskā 

prakse 

 + 

 

 

+ 

Kontrabasa 

spēle, 

Čella spēle 

Arfas spēles pedagoģiskā prakse  +  Arfas spēle 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 

 

 

Kokles 

klase 

 

 

 

 

Kokles vēsture un mūzikas literatūra +    

Kokles spēle Kokles spēle +   

Radniecīgo instrumentu spēle +   

Kokles uzbūve un apkope   + 

Kameransamblis (kokļu)   + 

Brīvais pavadījums un improvizācija +   

Kokļu ansamblis +   

Kolokvijs specialitātē (kokles spēle) Valsts 

pārbaud. 

  

Kokles spēles metodika  +  

Kokles spēles pedagoģiskā prakse  +  
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 Vijoļspēles/alta 

spēles/čella 

spēles/kontrabasa spēles/ 

arfas spēles literatūra 

 +  Stīgu instrumentu 

spēle 

Stīgu kvarteta literatūra  +  Stīgu kvartets 

Stīgu kvartets  +  

Stīgu kvartets   + Kameransamblis, 

Stīgu instrumentu 

spēle 

Stīgu instrumentu 

mūzikas vēsture, stils un 

interpretācija 

 +  Stīgu instrumentu 

spēle; 

Stīgu kvartets 

Inovācijas stīgu 

instrumentu spēles 

metodikā 

 +  Kameransamblis, 

stīgu instrumentu 

spēle, Stīgu 

kvartets 

Vijoļspēle/alta spēle/čella 

spēle/kontrabasa spēle, 

arfas spēle 

 +  Stīgu instrumentu 

spēle 

Instrumenta spēle   + Kameransamblis, 

Stīgu instrumentu 

spēle;  

Stīgu kvartets 

Koncertprakse  

 

Prakse   

 

Stīgu 

instrumentu 

spēle;  

Stīgu kvartets 

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Diploma 

koncerteksāmena 

programmas sagatavošana 

un atskaņojums 

  

Valsts  

pārbaud. 

 

Instrumenta spēle   + Kokles spēle 

 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 

 

 

Kokles 

klase 
 

 

Kokles literatūra  +   

 

 

Kokles spēle 

Kokles un radniecīgo 

instrumentu vēsture, stils 

un interpretācija 

 +  

Kokles spēle  +  

Kameransamblis (kokļu)  +  

Kokļu būve, labošana, 

apkope 

  + 

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase    

Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 
 

Diploma 

koncerteksāmena 

programmas sagatavošana 

un atskaņojums 

  

Valsts  

pārbaud. 
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Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

sadarbībā ar katedru, kuras kompetencē nodots studiju kurss  
Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

Brīvās izvēles studiju kursi 

 

 

7) Pūšaminstrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 Pūšaminstrumentu 

tehnika 

+   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Pūšaminstrumentu 

atskaņotājmākslas vēsture 

+ 

 

  Pūšam-

instrumentu 

spēle/Sitam-

instrumentu 

spēle 

Kolokvijs specialitātē 

 

 

Valsts 

pārb. 

  Pūšam-

instrumentu 

spēle/Sitam-

instrumentu 

spēle 

Vispārējā metodika/ 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu spēles 

metodika 

 + 

 

 

 

 

 

C1 

Pūšam-

instrumentu 

spēle, 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Pūšaminstrumenta spēles 

metodika  

(atsevišķi pa 

specializācijām) 

 + 

 

 

 

C1 

 

C1 

Pūšam-

instrumentu 

spēle, 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Pūšaminstrumenta spēles 

pedagoģiskā prakse 

 

 

 

 

 

+ C1 

 

C1 

Pūšaminstrum

entu spēle, 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koka 

pūšam-

instrumentu 

klase 

Koka pūšaminstrumentu 

spēle 

  + Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

+    

Pūtēju orķestra 

diriģēšana Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

  C1 

Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

  C2 

Koka 

pūšaminstrumentu 

kameransamblis 

+   

Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

+    

Koka pūšam-

instrumentu 

spēle 
Orķestra repertuārs +   

Radniecīgais instruments +   

Koka pūšaminstrumentu 

kameransamblis 

+   

Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

  C1 

Koka pūšaminstrumentu 

uzbūve un apkope 

  C2 

Pūšaminstrumenta spēle   C2 

Orķestra literatūra   C2 

Metāla 

pūšam-

instrumentu 

klase 

Metāla pūšaminstrumentu 

spēle 

  + 

 

Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

+    

Pūtēju orķestra 

diriģēšana Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

  C1 

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

  C2 

Metāla pūšaminstrumentu 

kameransamblis 

+   

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

+    

Metāla 

pūšaminstrume

ntu spēle 
Orķestra repertuārs +   

Radniecīgais instruments +   

Metāla pūšaminstrumentu 

kameransamblis 

+   

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

  C1 

Metāla pūšaminstrumentu 

uzbūve un apkope 

  C2 

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

  C2 

Orķestra literatūra   C2 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 
Sitam-

instrumentu 

klase 

 

 

 

Sitaminstrumentu spēle +    

Sitaminstrumentu 

spēle 
Orķestra repertuārs +   

Sitaminstrumentu 

kameransamblis 

+   

Orķestra literatūra    + 

Sitaminstrumentu uzbūve 

un apkope 

  + 

Sitaminstrumentu spēles 

metodika 

 + 

 

 

 

 

 

Sitaminstrumentu 

spēle 

 

Sitaminstrumentu spēles 

pedagoģiskā prakse 

 

 + 

 

 

 Sitaminstrumentu 

spēle 

 

 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Pūšam-

instrumentu 

katedra 
 

 

 Pūšaminstrumentu vēsture, 

stils un interpretācija 

 +  Pūšaminstrumentu 

spēle (solo) 

Inovācijas pūšaminstrumentu 

spēles metodikā 

 +  Pūšaminstrumentu 

spēle, 

Kameransamblis 

Kameransamblis  +   

Pūšaminstrumentu 

spēle profils  

Kameransamblis 

 

Kameransamblis  Prakse  

Kameransambļa literatūra  +  

Kameransambļu vēsture, stils 

un interpretācija 

 +  

Koncertprakse  +  

Asistenta prakse  +  

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

  

Valsts  

pārbaud. 

 

Ansamblis   + Pūšaminstrumentu 

spēle (solo) 

Meistarklase  Prakse  Pūšaminstrumentu 

spēle (solo); 

Sitaminstrumentu 

spēle 

Kameransamblis 

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Koka 

pūšam-

instrumentu 

klase 

Koka  pūšaminstrumentu 

literatūra 

 +  Koka 

pūšaminstrumentu 

spēle (solo) 

Koka pūšaminstrumentu spēle 

(konkrēts nosaukums) 

 +  Koka 

pūšaminstrumentu 

spēle (solo) 

Koka pūšaminstrumentu būve, 

labošana, apkope  

  + Pūšaminstrumentu 

spēle (solo); 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Kameransamblis; 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

 

Koka pūšaminstrumentu spēle 

   

+ 

Koncertprakse  Prakse  Koka 

pūšaminstrumentu 

spēle (solo); 

 

Asistenta prakse   

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

  

Valsts  

pārbaud. 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metāla 

pūšam-

instrumentu 

klase 

Metāla pūšaminstrumentu 

literatūra 

 +   

Metāla pūšam-

instrumentu spēle 

(solo) 

 

Metāla  pūšaminstrumentu 

spēle (konkrēts nosaukums) 

 +  

 

Metāla  pūšaminstrumentu 

būve, labošana, apkope  

   

+ 

Metāla pūšam-

instrumentu spēle 

(solo) 

Kameransamblis 

 

Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 

   

+ 

Pūšam-

instrumentu spēle 

(solo); 

Kameransamblis; 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana, u.c. 

Koncertprakse  Prakse   

Pūšam-

instrumentu spēle 

(solo) 

 

Asistenta prakse   

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

  

Valsts  

pārbaud. 

 

 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Pūšam-

instrumentu 

katedra 
 

 
Sitam-

instrumentu 

klase 

 

 

 

Sitaminstrumentu mūzikas 

literatūra 

 +   

Sitam-

instrumentu 

spēle 
 

 

 

Sitaminstrumentu spēle  +  

Ansamblis   + 

Sitaminstrumentu būve, 

labošana, apkope 

  + 

Inovācijas 

sitaminstrumentu spēles 

metodikā 

 +  

Koncertprakse   

Prakse 

 

Asistenta prakse  

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana 

un atskaņojums 

 Valsts  

pārbaud. 

 

 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 

 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

sadarbībā ar katedru, kuras kompetencē nodots studiju 

kurss 
Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

Brīvās izvēles studiju kursi 
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8) Senās mūzikas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 
Senās 

mūzikas 

katedra 

Senā baznīcas mūzika +    

Kora diriģēšana Latīņu valodas pamati +   

Senās mūzikas 

ansamblis 

  + 

Latīņu valodas pamati   + Vokālā mūzika 

Senās mūzikas 

ansamblis 

  + 

Gregoriskā dziedāšana   + Ērģeļspēle 

Ģenerālbass   + 

Ģenerālbass   + Klavesīna spēle 

Senās mūzikas 

ansamblis 

  + Stīgu instrumentu spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle 

(flauta, oboja, fagots)  

Baroka orķestris   + Stīgu instrumentu spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle 

Blokflauta/traversflauta   + Flautas spēle 

Klavesīna spēle +  C2 Instrumentālā mūzika 

Ērģeļspēle 

Klavesīna spēle +  C1,  

C2 

Instrumentālā mūzika 

Klavierspēle 

Taustiņinstrumentu 

spēles vēsture un 

teorija 

+   Vēsturisko instrumentu 

spēle Taustiņinstrumentu 

spēle – klavesīna spēle, 

ērģeļspēle 
Klavesīna 

spēle/Ērģeļspēle 

+   

Radniecīgā instrumenta 

spēle 

+   

Klavesīna/Ērģeļ-

pavadījums (continuo) 

+   

Klavesīna 

spēles/ērģeļspēles 

metodika 

 +  

Klavesīna 

spēles/ērģeļspēles 

pedagoģiskā prakse 

 +  

Stīgu instrumentu 

spēles vēsture un 

teorija 

+   Vēsturisko instrumentu 

spēle 

Stīgu instrumentu spēle 

Instrumenta spēle +   

Radniecīgā instrumenta 

spēle 

+   

Stīgu instrumentu 

spēles metodika 

 +  

Stīgu instrumentu 

spēles pedagoģiskā 

prakse 

 +  
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Senās 

mūzikas 

katedra 

Pūšaminstrumentu 

spēles vēsture un teorija 

+   Vēsturisko instrumentu 

spēle 

Pūšaminstrumentu spēle Instrumenta spēle +   

Radniecīgā instrumenta 

spēle 

+   

Pūšaminstrumentu 

spēles metodika 

 +  

Pūšaminstrumentu 

spēles pedagoģiskā 

prakse 

 +  

Vēsturiskās 

dziedāšanas māksla 

+    

Vokālā mūzika 

Senā mūzika Senās mūzikas 

dziedāšana 

+   

Klavesīna spēle +   

Baroka operas projekts/ 

Baroka operas 

uzvedums 

+   

Vēsturiskā teātra un 

runas māksla 

+   

Galma žesti un dejas +   

Senās mūzikas 

dziedāšanas mācīšanas 

metodika 

 +  

Senās mūzikas 

dziedāšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  

Sakrālās mūzikas 

dziedāšana 

  + 

Latīņu valodas pamati   + 

Brīvā ornamentiskā 

improvizācija 

+   Vēsturisko instrumentu 

spēle  

Taustiņinstrumentu spēle 

Stīgu instrumentu 

spēle 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Vokālā mūzika 

Senā mūzika 

Senās mūzikas 

ansamblis 

+   

Kolokvijs specialitātē Valsts pārb.   

Senās 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

  + 

 

Baroka orķestris 

 

+ 

  Vēsturisko instrumentu 

spēle  

Stīgu instrumentu 

spēle 

Pūšaminstrumentu 

spēle 
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Katedra 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju programma A daļa 

(Obligātā 

daļa) 

B daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C daļa 

(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

Senās 

mūzikas 

katedra 

Sakrālās mūzikas interpretācija   + Kora diriģēšana 

Sakrālās mūzikas interpretācija   + Kamerdziedāšana; 

Operdziedāšana 

Senās mūzikas interpretācija   + Simfoniskā orķestra 

diriģēšana 

Senās mūzikas interpretācija   + Kameransamblis, 

klavieru duets 

Senās mūzikas interpretācija   + Klavierpavadījums 

Senās mūzikas interpretācija   + Ērģeļspēle; 

Klavesīna spēle 

Senās mūzikas interpretācija   + Stīgu instrumentu spēle 

Senās mūzikas literatūra un instrumenti  +   

 

 

Senā mūzika 

Instrumentālā mūzika 

 

 

Senās mūzikas notācija un ornamentika  +  

Ģenerālbass  +  

Baroka orķestris  +  

Senās mūzikas ansamblis  +  

Koncertprakse  +  

Orķestra/ansambļa darba prakse  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase   +  

Diploma koncerteksāmena  programmas 

sagatavošana un atskaņojums 

 +  

Diplomreferāt izstrāde un aizstāvēšana  +  

Instrumenta spēle  + + 

Senās mūzikas ansamblis   + Vokālā mūzika 

Kamermūzika 

Senās mūzikas literatūra   +   

 

 

Senā mūzika 

Vokālā mūzika 

Senās mūzikas notācija un ornamentika  +  

Ģenerālbass  +  

Senās mūzikas dziedāšana/izrādes 

projekts  

 +  

Senās mūzikas ansamblis  +  

Koncertprakse  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase   +  

Diplomreferāt izstrāde un aizstāvēšana  +  

Diploma koncerteksāmena  programmas 

sagatavošana un atskaņojums 

 +  

Senās mūzikas dziedāšana   + 

Senās mūzikas ansamblis   + 

Sakrālās mūzikas interpretācija   + 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju programma/ 

apakšprogramma  

specializācija/ profils 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

 

Senās 

mūzikas 

katedra 

 

 

 

Klavesīna mūzikas 

literatūra 

 +   

Klavesīna spēle 

Taustiņinstrumentu 

vēsture 

 +  

Inovācijas klavesīna 

spēles metodikā 

 +  

Klavesīna spēle  +  

Baroka 

kameransamblis un 

pavadījums 

 +  

Pavadījums/ 

ansamblis 

  + 

Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts  

pārbaud

. 

 

Diploma 

koncerteksāmena 

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 Valsts  

pārbaud

. 

 

Klavesīna spēle   + Klavierspēle; 

Ērģeļspēle 

Klavesīna spēle   + Klavierpavadījums; 

Kameransamblis (klavieru), 

klavieru duets 

Klavesīna spēle   + Kompozīcija 

 

 

 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 
B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  

sadarbībā ar katedru, kuras kompetencē nodots 

studiju kurss 
Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

Brīvās izvēles studiju kursi 
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9) Kora diriģēšanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Kora 

diriģēšanas 

katedra 

 Kora literatūra un 

stilistika 

+    

Kora diriģēšana 

Kora darba metodika +   

Kora diriģēšana +   

Koris un kora darba 

prakse 

+   

Darbs ar kori +   

Bakalaura 

diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana  

+   

Kolokvijs kora 

diriģēšanā 

+   

Darbs ar kori +   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Darbs ar kori +   Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Vispārējā metodika/ 

diriģēšanas metodika; 

kora diriģēšanas 

metodika 

 +  Diriģēšana  

 

 

Kora diriģēšanas 

mācīšanas metodika 

 +  Kora diriģēšana 

 

Kora diriģēšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  

 

Kora 

diriģēšanas 

katedra 

 

 

Dziedāšanas 

klase 

 

Dziedāšana 

 

+   Kora diriģēšana 

Mūsdienu mūzikas 

vokālās tehnikas 

  C3 

 

Kora diriģēšana 

Vokālā prakse   C3 Kora diriģēšana 

Balss nostādīšana +   Ērģeļspēle 

Solo dziedāšana +   Kokles spēle 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

Kora 

diriģēšanas 

katedra 

 Laikmetīgā kora 

literatūra 

 +   

 

 

Kora diriģēšana 
Mūsdienu 

profesionālo koru 

programmas, stils un 

interpretācija 

 +  

Inovācijas kora 

darba metodikā 

 +  

Kora diriģēšana, 

darbs ar kori 

 +  

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 
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10) Orķestra diriģēšanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus

) 

B 

daļa 
(ierobež

. izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Orķestra 

diriģēšanas 

katedra 

Simfoniskā orķestra diriģēšanas 

vēsture 

+   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana Simfoniskā orķestra diriģēšana +   

Darbs ar orķestri +   

Simfoniskā orķestra diriģēšana   + Visas prof. 

bakalaura studiju 

programmas   
Simfoniskā orķestra diriģēšanas 

pamati 

  + 

Diriģēšanas pamati +   Kompozīcija 

Pūtēju orķestru vēsture un literatūra +   Pūtēju orķestra  

diriģēšana Pūtēju orķestra diriģēšana +   

Darbs ar orķestri +   

Pūtēju orķestra diriģēšana   + Visas prof. 

bakalaura studiju 

programmas 
Pūtēju orķestra diriģēšanas pamati   + 

Simfoniskā orķestra diriģēšanas 

mācīšanas metodika 

 +  Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Pūtēju orķestra diriģēšanas 

mācīšanas metodika 

 +  Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Simfoniskā orķestra diriģēšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Pūtēju orķestra diriģēšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Diriģēšana un partitūru spēle  +   

Akordeona 

spēle 
Darbs ar ansambli vai orķestri  +  

Diriģēšana un partitūras spēle  +  Kokles spēle 

Darbs ar ansambli vai orķestri  +  

Simfoniskā 

orķestra 

klase 

Orķestris un Orķestra prakse +   Stīgu 

instrumentu 

spēle  

Pūšaminstr./ 

sitaminstr. 

spēle  

Orķestra pianists   + Klavierspēle 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež

. izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Orķestra 

diriģēšanas 

katedra 

Simfoniskā orķestra diriģēšana  +  Kora diriģēšana 

Orķestra mūzikas vēsture un 

interpretācija 

 +   

 

Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

 

 

 

 

 

 

 

Inovācijas simfoniskā orķestra 

darba metodikā 

 +  

Simfoniskā orķestra diriģēšana  +  

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

  

Valsts 

pārbaud. 

 

Simfoniskā orķestra diriģēšana   + Mūzika 

Pūtēju orķestra diriģēšana   + Mūzika 

Pūtēju orķestra mūzikas vēsture  +   

Pūtēju orķestra  

diriģēšana 
Izcilākie orķestra diriģenti,  

programmas, stills, 

interpretācija  

 +  

Inovācijas pūtēju orķestra darba 

metodikā 

 +  

Pūtēju orķestra diriģēšana  +  

Koncertprakse  

 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Diploma koncerteksāmena 

programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

  

Valsts 

pārbaud. 

 

Diriģēšanas pasniegšanas metodika 

un prakse 

  + Diriģēšana 

Simfoniskā 

orķestra 

klase 

Orķestra prakse  +  Stīgu 

instrumentu 

spēle 

(vijole/alts/čells/ 

kontrabass/arfa) 

Kameransamblis; 

Stīgu kvartets; 

Pūšaminstr./ 

sitaminstr. spēle 

(solo, 

kameransambis) 
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11) Vokālās katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 

A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Vokālā 

katedra 

 

 

 Darbs ar  vokālistiem +   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana 

Akadēmiskā 

dziedāšana 

+    

Vokālā 

mūzika Dziedāšana ērģeļu 

pavadījumā 

  + 

Vokālais ansamblis +   

Kamerdziedāšana +   

Kolokvijs specialitātē +   

Skatuves kustība un 

deja 

+   

Ķīnas kustību un 

veselības māksla 

  + 

Vokālā darba metodika +   Kora 

diriģēšana 

Vispārējā (vokālā) 

metodika 

 

 

+ 

 

 

 

Vokālā 

mūzika 

Vokālā darba metodika  

 

+  

 

Balss nostādīšanas 

metodika (bērnu, zēnu 

un jauniešu balss 

nostād.) 

 

 

 

 
C2 

 

Kora 

diriģēšana 

 

Pedagoģiskā prakse  +  Vokālā 

mūzika 

Kora vokālā pedagoga 

balss nostādīšanas 

prakse 

 

 

 

 

C2 

 

Kora 

diriģēšana 

 

Operdziedā-

šanas klase 

Aktiermeistarība +    

Vokālā 

mūzika 
Grims +   

Skatuves runa +  + 

Operdziedāšana +   

Operas režija un 

aktiermeistarība 

+   Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana Operas iestudēšana +   

Skatuves runa +   Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

Skatuves runa +   Kora 

diriģēšana 
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Vokālā 

katedra 

 Vokālās 

kamermūzikas 

literatūra 

 +  Kamerdziedāšana 

Vokālās 

kamermūzikas 

stils un 

interpretācija 

 +  

Inovācijas 

kamerdziedāšanas 

metodikā 

 +  

Kamerdziedāšana  +  

Inovācijas 

operdziedāšanas 

metodikā 

 +   

Operdziedāšana 

Operdziedāšana  +  

Ansamblis   + Kamerdziedāšana;  

 

Operdziedāšana 
Asistenta prakse  +  

Meistarklase  +  

Kamerdziedāšana   + Operdziedāšana 

Operdziedāšana   + Kamerdziedāšana 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 +  Operdziedāšana 

Kamerdziedāšana 

Vokālā darba 

metodika un 

prakse 

 

 

 

 

 

+ 

 

Mūzika/ 

Diriģēšana, 

Vokālā mūzika, 

Mūzikas mācība 

Operdziedāšanas 

klase 

Operas 

dramaturģija 

 

  + 
Operdziedāšana 

Kamerdziedāšana 

Operdziedāšanas 

prakse 

 +  
Operdziedāšana 
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12) Mūzikas skolotāju katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju programma A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Mūzikas 

skolotāju  

katedra 

 

Psiholoģija  +   

Profesionālās bakalaura 

studiju programmas, t.sk. 

Skaņu režija  

Pedagoģija  +  

Pedagoga ētika  +  

Vispārējā 

metodika 

 +  

 

Ritmika +   Mūzikas vēsture un teorija 

Ritmika +   Vokālā mūzika 

Ritmika   + Kora diriģēšana 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

Mūzikas 

skolotāju 

katedra 

Mūzikas 

augstskolu 

didaktika 

+   Mūzika 

visas apakšprogrammas, 

Horeogrāfija 

 

13) Kompozīcijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

Kompozīcijas 

katedra 

Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas 

+   Kompozīcija 

Kompozīcija +   

Partitūras spēle +   

Instrumentācija +   

Notācija  un improvizācija +   

Instrumentu mācība +   Kompozīcija, Mūzikas vēsture un 

teorija, Simfoniskā orķestra 

diriģēšana 
Orķestra stilu vēsture +   

Partitūras spēle un 

instrumentācija 

+   Mūzikas vēsture un teorija 

Partitūras spēle +   Kora diriģēšana 

Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas 

+    

Simfoniskā orķestra diriģēšana 

Partitūras spēle +   

Instrumentācija +   

Partitūras spēle +   Pūtēju orķestra diriģēšana 

Instrumentācija +   

Aranžēšana  +  Akordeona spēle 

Aranžēšana  +  Kokles spēle 

Kompozīcija   + Studiju kursu var izvēlēties visu 

studiju programmu studenti Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas 

  + 

Instrumentu mācība +  + Skaņu režija 

Mūzikas notācija un 

interpretācija 

+   

Mūzikas notācijas mācība   + 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

 

Kompozīcijas 

katedra 

 

 

 

 

Laikmetīgās 

mūzikas analīze 

 +   

 

 

 

Kompozīcija 

 

 

Stils un 

interpretācija 

 +  

Kompozīcija  +  

Instrumentācija  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase  +  

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud. 

 

Mūsdienu mūzikas 

notācija un 

partitūru analīze 

  + 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas un 

elektroakustiskā 

mūzika 

  + 

Kompozīcijas 

mācības metodika 

un prakse 

  + 

Algometriskā 

kompozīcija 

 +  

Mūsdienu mūzikas 

notācija un 

partitūru spēle 

 + + Simfoniskā orķestra 

diriģēšana; 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana Instrumentācija   + 

Partitūru spēle   + 

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

 +  Klavierspēle; 

Klavierpavadījums; 

Klavieru duets; 

Kameransamblis; 

Akordeona spēle; 

Stīgu instrumentu 

spēle,  

Stīgu kvartets; 

Pūšam/sitam-

instrumentu  spēle 
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas 

 

Kompozīcijas 

katedra 

 

 

Improvizācija   + Pūtēju orķestra diriģēšana 

Mūsdienu mūzikas 

notācija un 

partitūru spēle 

  + Kora diriģēšana 

Mūzika un izglītība 

Aranžēšana   + 

Partitūru spēle   + 

Ģenerālbass un 

improvizācija 

  + Ērģeļspēle 

Aranžēšana   + Akordeona spēle 

Kokles spēle Partitūru spēle   + 

Improvizācija   + 

Instrumentācija   + 

 

 

 

Stīgu instrumentu spēle 

(solo; kameransamblis; 

stīgu kvartets) 

Pūšam/sitam- 

instrumentu spēle (solo; 

kameransamblis) 

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

  + Mūzika 

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas 

notācija un 

interpretācija 

  + Vokālā mūzika 

 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 

 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas notācija 

B daļa apakšnozare Vokālā mūzika 

Studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas notācija 

B daļa apakšnozare  Kompozīcija 

Studiju kurss 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas 

Mūsdienu mūzikas notācija 

Augstskolas asistenta prakse 

Kompozīcija un instrumentācija 

 

B daļa apakšnozare  Diriģēšana 
Studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas notācija 
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14) Mūzikas tehnoloģiju katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 

(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura/ maģistra studiju programmas 

 

Mūzikas 

tehnoloģiju 

katedra 

Akustika  +    

 

 

Skaņu režija 

Elektrotehnika un 

elektronika  

+   

Digitālo signālu  

mācība un apstrāde 

+   

Skaņu ierakstu tehnoloģijas  +   

Audio sistēmu komponenti 

un sistēmu veidošana 

+   

Elektroakustiskā mūzika  +   

Skaņu ierakstu producēšana  +   

Daudzkanālu ierakstu 

sistēmas  

+   

Skaņu ieraksta gala apstrāde 

(māsterings)  

+   

Mūzikas tehnoloģiju  

mācības metodika 
 +  

Pedagoģiskā prakse  +  

 Apskaņošanas prakse +   

Skaņu ierakstu prakse +   

Kolokvijs mūzikas 

tehnoloģijās  

+  

Valsts pārb. 

  

Skaņu režija (apskaņošana) + 

Valsts pārb. 

  

Skaņu ierakstu producēšana + 

Valsts pārb. 

  

Elektroakustiskā mūzika   + Studiju kursu var 

izvēlēties visu 

studiju programmu 

studenti 

Elektroakustiskā mūzika +   Kompozīcija 

Mūzikas tehnoloģijas +   
Džeza mūzika 

Ierakstu producēšana    

Spec. programma Sibelius   + Studiju kursu var 

izvēlēties visu 

studiju programmu 

studenti un 

maģistranti 

Mūzikas tehnoloģijas  +  Akadēm. maģistra 

studiju programma 

Mūzika 

apakšprogramma 

Kompozīcija 
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15) Muzikoloģijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju 

programma A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 

katedra 

 

 

 

 

Bakalaura darbs, 

bakalaura darba izstrāde 

un aizstāvēšana 

+    Mūzikas vēsture 

un teorija (izņemot 

etnomuzikoloģiju) 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

Valsts 

pārbaud. 

  Mūzikas vēsture un 

teorija, 

Kompozīcija 

Muzikoloģija +   Mūzikas vēsture un 

teorija 

Kolokvijs mūzikas 

vēsturē un teorijā 

Valsts 

pārbaud. 

  Instrumentālā 

mūzika, Vokālā 

mūzika, 

Diriģēšana, 

Horeogrāfija 

Arhīvu prakse +   Mūzikas vēsture un 

teorija, Etno-

muzikoloģija Lektora prakse +   

Redaktora prakse +   

Publicistikas prakse +   

Žurnālistikas prakse +   

 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

 

+ 
  Instrumentālā 

mūzika, Vokālā 

mūzika, 

Diriģēšana,  

Mūzikas vēsture un 

teorija 

+   Skaņu režija 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

 

Muzikoloģijas 

katedra 

 

 

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

+   Mūzika; 

Horeogrāfija 

Mūzikas psiholoģija +   

Zinātniskā darba pamati +   Mūzika; 

Horeogrāfija 
Stils un interpretācija +   

Tradicionālā kultūra 

mūsdienu kontekstā 

 

 

 

+ 

 

 

Kokles spēle 

Opermūzikas  literatūra  +  Operdziedāšana 

Opermūzikas vēsture  +  

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

 +  Mūzika 

Diplomreferāta 

izvērtēšana un 

aizstāvēšana  

 Valsts 

pārbaudījums 

 Mūzika 

Horeogrāfija 
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Katedra 

 

Klase 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju 

programma A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Akadēmiskā  maģistra studiju programma 

 

 

Muzikoloģijas 

katedra 

 Mūzikas antropoloģija +   Mūzika 

Stils un interpretācijas  

māksla 

+   

Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

+   

Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

 +  Muzikoloģija 

 

Etno-

muzikoloģija  
Specializācijas 

profilkursi  

 +  

Audiālā uztvere un 

uzmanība 

 +  

Baltijas mūzika 21.gs. 

sākumā 

 +  

Mūzikas terminoloģija  +  

Akadēmisko tekstu 

stilistika un rediģēšana 

 +  

Zinātnisko pētījumu 

aprobācijas prakse 

 +  

Maģistra darbs  +  

Brīvās izvēles studiju 

kursi 

  + 

Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

 +  Instrumentālā 

mūzika 

Vokālā mūzika 

Kompozīcija 

Diriģēšana 

Zinātniskā darba prakse  +  

Maģistra darbs    

Mūzikas analīzes 

koncepti 

 +  

Mūzikas stilu un žanru 

teorijas 

 +  

Instrumentālās mūzikas 

stili   

 +  Instrumentālā 

mūzika 

Interpretācijas māksla  +  

Vokālās mūzikas stili    +  Vokālā mūzika 

Interpretācijas māksla  +  

Mūzikas stili    +  Kompozīcija 

Mūzikas stili       

Diriģēšana Interpretācijas māksla    
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 
A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Akadēmiskā  doktora  studiju programma  Muzikoloģija 
 

 

Muzikoloģijas 

katedra/ 
doktora studiju 

programmas 

direktors 
 

 Promocijas darba izstrāde 

un literatūras studijas 

+    

Vēsturiskā 

muzikoloģija 

 

Sistemātiskā 

muzikoloģija 

 

Etnomuzikoloģi

ja 

Pētniecības metodoloģija 

un metodes 

 +  

Vēsturiskā 

muzikoloģijas 

specializācijas un 

profilkursi 

 +  

Sistemātiskās 

muzikoloģijas 

specializācijas un 

profilkursi 

 +  

Etnomuzikoloģijas 

specializācijas un 

profilkursi 

 +  

Brīvās izvēles studiju 

kursi 

  + 

Zinātniskā darba aprobācijas prakse 

Akadēmiskā darba 

prakse 

 +  

Zinātniskā darba prakse  +  
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 
A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 

katedra 

 

Mūzikas 

vēstures 

klase 

 

 

 

 

Mūzikas vēsture 

 

+ 

 

   Mūzikas 

vēsture un 

teorija, 

Kompozīcija, 

Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana, 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

 

 

Latviešu mūzikas 

vēsture 

 

+ 

  

Mūzikas 

vēsture/Ievads 

mūzikas vēsturē 

+   Instrumentālā 

mūzika 

 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

+   

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture un 

estētika 

+   Prof. bak  stud. 

progr., izņemot 

Orķestra diriģēšana 

un Mūzikas vēsture 

un teorija 

Mūzikas vēsture/ 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

+   Kora 

diriģēšana, 

Vokālā mūzika  

Latvijas Mūzikas 

literatūra 

+   

Mūzikas vēsture/ 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

+    

Etno-

muzikoloģija 

Latvijas Mūzikas 

literatūra 

+   

Mūzikas vēsture +   Horeogrāfija 

Sakrālās mūzikas 

vēsture 

+   Ērģeļspēle 

Vokālās mākslas 

vēsture 

+   Vokālā mūzika 

Džeza mūzikas 

vēsture 

+   Mūzikas 

vēsture un 

teorija Populārās mūzikas 

vēsture 

+   
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaud.) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 

katedra  

 

 

 

 

 

Mūzikas 

teorijas 

klase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonija +   Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija, 

Simfoniskā 

orķestra 

diriģēšana, 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

Polifonija +   

Solfedžo +   

Mūzikas forma +   

Solfedžo +    

Etnomuzikoloģija Mūzikas teorija un analīze +   

Muzikālās dzirdes attīstības 

praktikums 

+   Skaņu režija 

Mūzikas teorija +    

Vokālā mūzika Solfedžo +   

Mūzikas teorija un analīze +   

Mūzikas teorija +   Horeogrāfija 

Mūzikas teorija un analīze +    

Kora diriģēšana Solfedžo +   

Mūzikas teorija un analīze +   Instrumentālā 

mūzika Solfedžo +   

Mūzikas teorija un analīze +    

Vēsturiskā mūzika Solfedžo +   

Vispārējā metodika/ 

mūzikas teorētisko priekšmetu 

mācīšanas metodika 

 + 

 

 

 

 

Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija 

Etnomuzikoloģija 

Mūzikas teorētisko priekšmetu 

mācīšanas metodika/ 

Solfedžo un mūzikas 

literatūras mācīšanas 

metodika/ 

Mūzikas teorētisko priekšmetu 

mācīšanas metodika 

 +  

 

 

 

Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija 

 

Mūzikas teorētisko priekšmetu 

pedagoģiskā prakse 

 +  Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija 

  



160 

 

 

 

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 

Muzikoloģijas 

katedra  

 

 

 

Etno-

muzikoloģijas 

klase 

 

 

 

 

Bakalaura darbs +    

Etnomuzikoloģija 

 
Etnomuzikoloģija +   

Džeza vēsture +   

Populārā mūzika +   

Pasaules tautu 

mūzika 

+   

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika 

+   

Latviešu 

tradicionālās 

dziedāšanas stili 

+   

Tradicionālais 

instrumentārijs un 

instrumentālā 

mūzika 

+   

Folklora +   

Kultūras 

antropoloģija 

+   

Transkripcija +   

Tradicionālā 

dziedāšana 

+   

Tradicionālo 

instrumentu spēle 

+   

Ansamblis +   

Tradicionālās 

mūzikas ansambļa 

prakse 

Prakse   

Instrumenta spēle   

 

Lauka pētījumi 
+ 

  

 

+ 

Etnomuzikoloģija, 

Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija 

Folklora un 

etnogrāfija 
+ 

  
Horeogrāfija 

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika 

+   Mūzikas vēsture 

un teorija, 

Kompozīcija 

Pasaules tautu 

mūzika un 

instrumenti 

+   

Kokles spēle 

Tradicionālā mūzika +   Kokles spēle,  

Tradicionālās 

mūzikas mācīšanas 

metodika 

 +  

Etnomuzikoloģija 

 

 

 
Tradicionālās 

mūzikas 

pedagoģiskā prakse 

 +  
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16) Horeogrāfijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

Horeogrāfijas 

katedra 

 

Dejas vēsture +    

 

Horeogrāfija 
Režijas pamati 

scenogrāfija 

+   

Kostīmu vēsture +   

Dejas kompozīcija +   

Klasiskās dejas 

teorija un prakse 

+   

Modernā deja +   

Latviešu deja +   

Džeza deja +   

Funkcionālā 

anatomija 

+   

Diplomdarba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

+   

Kolokvijs 

specialitātē 

+   

Laikmetīgās 

horeogrāfijas 

repertuārs 

- + 

 

  

 

 

Baleta horogrāfija 
Somatiskās treniņu 

metodes 

-  

Klasiskā baleta 

repertuārs 

-  

Improvizāciju 

tehnoloģijas (vai 

Lābana kustību 

analīze) 

-  

Cittautu tautas dejas - +  Deju  horogrāfija 

Džeza deja -  

Latviešu deja -  

Vēsturiskā deja -  

Modernā deja   + 

Sarīkojumu deja   

Klasiskā deja   

Steps   

Hip-hops   

Vēsturiskās dejas   

Ritmika   

Somatiskās treniņu 

metodes 

  

Džeza deja   

Vispārējā metodika 

/dejas mācīšana 

 +   

Horeogrāfija 
Dejas pasniegšanas 

metodika 

 +  

Dejas pasniegšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  
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Katedra 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 

valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 

izvēles) 

 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 

 
Horeogrāfijas 

katedra 

Dejas kompozīcija  +   

 

Profesionālā maģistra 

studiju programma 

Horeogrāfija   

Baletpedagoģijas 

vēsture un teorija 

 +  

Dejas mākslas stili 

un interpretācija 

 +  

Dejas treniņa 

sistēmas 

 +  

Deju mūzikas 

literatūra 

 +  

Inovācijas dejas 

teorijā un metodikā 

 +  

Inovācijas dejas 

literatūrā 

 +  

Laikmetīgā deja  +  

Modernā deja   + 

Tautu deja   + 

Baletuzvedumu 

teorija un prakse 

  + 

Sarīkojumu deja   + 

Uzvedumu 

veidošanas prakse 

  

Prakse 

 

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud

. 

 

Diplomdarba 

programmas 

sagatavošana un 

aizstāvēšana 

 Valsts 

pārbaud

. 

 

Vēsturiskā deja   + Senā mūzika 
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17) Vispārizglītojošo studiju kursu  katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
 

B 

daļa 
(ierobežotā 

izvēle) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

 

 

Vispārizglītojošo studiju kursu  

katedra  

 

 

 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi Mūzikas vēsture 

un teorija; 

Diriģēšana; 

Vokālā māksla; 

Instrumentālā 

mūzika; 

Kompozīcija; 

Horeogrāfija 

Etnomuzikoloģija 

Skaņu režija 

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 

  + 

 

Vispārizglītojošo 

studiju kursu  

katedra  

 

 

Svešvalodu 

klase 

 

 

 

 

Svešvaloda 

(vācu, angļu, franču) 

+  + 

 

 

Visu bakalaura 

studiju progr. 

studenti, t.sk. 

Skaņu režija 

Krievu valoda   + Visu bakalaura 

studiju progr. 

studenti, t.sk. 

Skaņu režija 

Profesionālie studiju kursi 

Vispārizglītojošo 

studiju kursu  

katedra  

 

Svešvalodu 

klase 

 

Itāļu valoda + 

 

   

 

Vokālā mūzika Angļu, vācu, franču 

valodas fonētika 

+   

Svešvalodu fonētika 

 

  + 

Franču valodas 

pamati 

+   Vokālā mūzika 

Vēsturiskā mūzika 

Itāļu valodas pamati +   
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Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
 

B 

daļa 
(ierobežotā 

izvēle) 

C 

daļa 
(brīvās 

izvēles) 

Profesionālās/akadēmiskās maģistra studiju programmas  

 

Vispārizglītojošo studiju kursu  

katedra  

 

 

Kultūras socioloģija +    

Mūzika, 

Horeogrāfija 
Kultūras projektu 

vadība 

+   

Profesionālā etiķete +   

Mūsdienu māksla   + 

Mūsdienu literatūra   + 

Mūzikas projektu 

vadība 

  + 

Projektu 

menedžments 

  + Horeogrāfija 

 

Vispārizglītojošo 

studiju kursu  

katedra  

 

 

 

Svešvalodu 

klase 

 

 

Svešvaloda 
 

+ 

  Mūzika, 

Horeogrāfija 

Ortoepijas pamati  

svešvalodās 

(angļu, vācu, 

franču, itāļu) 

  + Mūzika 

Horeogrāfija 

Lietišķā franču 

valoda 
 +  Horeogrāfija 

 

 

 

 

Katedra 

 

 

Klase 

 

 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  

 

Studiju 

programma 

A daļa 
 

B 

daļa 
(ierobežotā 

izvēle) 

C 

daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Doktorantūra 

Vispārizglītojošo 

studiju kursu  

katedra  

 

 

Svešvalodu 

klase 

Svešvalodas  + + Doktora studiju 

programma 

 

 

 1.13.2. 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 mūzikas jomā.   

         ZPC nodrošina saikni starp JVLMA īstenotajām izglītības programmām un zinātnisko 

darbību mūzikas un horeogrāfijas jomā, sekmē jauno zinātnieku, tai skaitā maģistrantu un 

doktorantu iekļaušanos nacionālā mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas 

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 

 1.15.1. 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 un docētāju profesionālās meistarības pilnveides nodrošināšana.  

JVLMA prakses un sadarbības līgumus ir noslēgusi: 

- ar izglītības iestādēm ir noslēgti 178 pedagoģiskās prakses līgumi; 

mākslinieciskās prakses līgumi ir noslēgti: 

- ar Rīgas Latviešu biedrību;  

- ar SIA JVLMA operas  studiju Figaro; 

- ar Latvijas Nacionālo operu; 

- ar Rīgas Domes Kultūras departamentu par koncertprakses organizēšanu Sv. Pētera baznīcā;  

- ar Rīgas profesionālo pūtēju orķestri; 

- ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru; 

- ar Valsts aģentūru Kultūras informācijas sistēmas; 

- ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (sadarbība Letonika veidošanā un attīstībā); 

- ar VBS Latvijas Radio; 

- ar SIA KM SOUND (par apskaņošanas mācību praksi) 

(1.15.1. punktā nosauktie 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) 

 

http://www.aecinfo.org/
http://www.abam.dk/
http://www.elia-artschools.org/
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1.15.2. 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 (RTU – 

Skaņu režijas specializācijas studenti, LU - akadēmiskās maģistra studiju programmas maģistranti 

un doktoranti, LKA – profesionālo bakalaura studiju programmu studenti brīvās izvēles tudiju 

kursus svešvalodās); 

- docētāji profesionālās meistarības pilnveides nolūkā klausās GURU lekcijas; 

- tiek īstenoti kopīgie 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 ar 100 Eiropas mūzikas 

augstskolām. 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ERASMUS ietvaros, kas piedāvā unikālu iespēju 

pavadīt mācību periodu no 3 mēnešiem līdz vienam mācību gadam, kā arī NORDPLUS ietvaros,  

partneru augstskolās 2013./2014.akadēmiskajā gadā studēja 41 studējošais (iepriekšējā gadā –45 

studējošie). No tiem 7 studenti mācību līgumu noslēdza uz  pilnu akadēmisko gadu (iepriekšējā gadā – 

5 studējošie), bet 3 studentiem bija dota iespēja pagarināt studiju periodu no 6 mēnešiem līdz vienam 

gadam, līdz ar to pilnu akadēmisko gadu partneru augstskolās mācījās 10 studenti (iepriekšējā gadā 13 

studējošie).    

 

1.15.3. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros, norādot 

apmaiņas programmu un valsti:  

ERASMUS studenti 2013/2014 
Nr. Vārds, uzvārds Semestris Vieta Studiju periods 

Klavieru katedra 

1. Veronika Zubairova 3.sem.maģ. Vīne 25.09.2013.-31.01.2014. 

Kameransambļu katedra 

2. Jekaterina Pavlova 3.sem.maģ. Diseldorfa 01.10.2013.-28.02.2014. 

Stīgu instrumentu katedra 

3. Arta Abaroniņa 
5.sem.  

+6.sem. 
Manheima 

01.10.2013.-28.02.2014. 

01.03.2014.-17.07.2014. 

4. Ilze Ābola 5.,6.sem. Lozanna 09.09.2013.-21.06.2014. 

5. Lelde Cīmure 5.sem. Milāna 01.11.2013.-28.02.2014. 

6. Miķelis Cukurs 6.sem. Grāca 24.02.2014.-28.06.2014. 

7. Otto Trapāns 6.sem. Milāna 01.03.2014.-30.06.2014. 

8. Jekaterina Rosuščana 7.sem. Roma 01.11.2013.-31.01.2014. 

9. Jūlija Makarina 3.sem.maģ. Grāca 23.09.2013.-01.02.2014. 

Pūšaminstrumentu katedra 

10. Māris Evelons 3.,4.sem. Māstrihta 02.09.2013.-30.06.2014. 

11. Evija Putniņa 5.sem. Māstrihta 02.09.2013.-09.02.2014. 

12. Santa Bukovska 
5.sem.  

+6.sem. 
Trieste 

01.11.2013.-28.02.2014. 

01.03.2014.-30.06.2014. 
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Nr. Vārds, uzvārds Semestris Vieta Studiju periods 

13. Anna Gāgane 5.,6.sem. Lībeka 07.10.2013.-15.07.2014. 

14. Mikus Runka 6.sem. Codarts 01.02.2014.-30.06.2014. 

15. Austris Apenis 7.sem. Enshede 01.09.2013.-31.01.2014. 

16. Elizabete Balčus  7.sem. Roma 01.11.2013.-28.02.2014. 

17. Jānis Ansons 3.sem.maģ. Dublina RIAM  16.09.2013.-20.12.2013. 

18. Kārlis Catlaks 3.sem.maģ. Milāna 01.11.2013.-28.02.2014. 

Džeza katedra 

19. Evilena Protektore 5.,6.sem. Roma 01.11.2013.-30.06.2014. 

20. Rūdolfs Dankfelds 7.sem. Komo  01.11.2013.-28.02.2014. 

Senās mūzikas katedra 

21. Gertruda Jerjomenko 
3.sem.  

+4.sem. 
Bāzele 

16.09.2013.-25.01.2014. 

26.01.2014.-04.07.2014. 

22. Darja Zemele 3.,4.sem. Liona 23.09.2013.-28.06.2014. 

23. Dārta Treija 5.,6.sem. Liona 23.09.2013.-28.06.2014. 

24. Baiba Urka 3. maģ. Porto 16.09.2013.-07.02.2014. 

Nr. Vārds, uzvārds Semestris Vieta Studiju periods 

Skaņu režija 

25. Lilita Dunska 5.,6.sem. Hāga (19.03.) 01.09.2013.-01.07.2014. 

Orķestra diriģēšanas katedra 

26. 
Kaspars Puikevics-

Puikevskis 
3.sem.  ArtEZ 01.09.2013.-31.01.2014. 

27. Krišjānis Kārkliņš 7.sem. Tallina  01.09.2013.-22.01.2014. 

Etnomuzikoloģijas klase 

28. Ivars Hermanis 5.sem. Kordoba 15.09.2013.-28.02.2014. 

Vokālā katedra 

29. Dmitrijs Agiševs 7.sem. Roma  01.11.2013.-28.02.2014. 

30. Zane Jankuna 7.sem. Māstrihta  02.09.2013.-09.02.2014. 

31. Raimonds Počs m 7.sem. Viļņa  01.09.2013.-22.01.2014. 

Horeogrāfijas katedra 

32. Lāsma Andžāne 3.sem. Skotija 23.09.2013.-31.01.2014. 

33. Laura Grāvere 3.sem. Roma 1./4.11.2013.-28.02.2014. 

 

ERASMUS prakses studējošie 2013/2014 
Nr. Vārds, uzvārds Vieta Semestris Studiju periods 

Stīgu instrumentu katedra 

1. Miķelis Cukurs Tallina 5.sem. 01.10.2013.-28.12.2013. 

2. Dace Zālīte Stavangera 3.sem.maģ. 01.12.2012.-30.04.2014. 

Pūšaminstrumentu katedra 

3. Raivis Māgurs Stokholma 1.sem.maģ. 01.11.2013.-30.04.2014. 

4. Zane Jurēvica Luksemburga 3.sem.maģ. 01.10.2013.-01.03.2014. 

5. Jānis Pusplatais Helsinki 3.sem.maģ. 01.09.2013.-31.03.2014. 

Orķestra diriģēšanas katedra 

6. Māra Zandersone Enshede 5.sem. 10.09.2013.-10.02.2014. 

Kora diriģēšanas katedra 

7. Krista Audere Amsterdama 1.sem.maģ. 01.09.2013.-31.01.2014. 

Senās mūzikas katedra 

8. Baiba Urka Porto 4.sem.maģ. 17.02.2014.-30.04.2014. 
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1.15.4. ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā Māksla kopumā,  kā arī sadalījumā pa 

studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti. 

Atskaites periodā studēja 14 studējošie, t.sk. 
Ārvalstu studējošo skaits 

pa studiju programmām 

Studiju programma Studiju ilgums Valsts 

1 Instrumentālā mūzika /bakalaura 

līmenis/ 

4 gadi Turcija 

1 Instrumentālā mūzika /bakalaura 

līmenis/ 

4 gadi Ukraina 

1 Instrumentālā mūzika /bakalaura 

līmenis/ 

4 gadi Lietuva 

1 Vokālā mūzika /bakalaura līmenis/ 4 gadi Krievija 

1 Vokālā mūzika /bakalaura līmenis/ 4 gadi ASV 

1 Instrumentālā mūzika /Džeza 

ģitāra/ bakalaura līmenis/ 

1 gads Norvēģija 

1 Instrumentālā mūzika /bakalaura 

līmenis/ 

1 semestris Vācija 

1 Mūzikas vēsture un 

teorija/Etnomuzikoloģija 

 /bakalaura līmenis/ 

1 semestris Somija 

1 Instrumentālā mūzika /maģistra 

līmenis/ 

2 gadi Uzbekistāna 

1 Mūzika/kompozīcija /maģistra 

līmenis/ 

2 gadi ASV 

1 Mūzika/Flautas spēle /maģistra 

līmenis/ 

1 gads Dānija 

1 Mūzika/Vijoļspēle /maģistra 

līmenis/ 

1 semestris Polija 

1 Mūzika/Klarnetes spēle /maģistra 

līmenis/ 

1 semestris Polija 

1 Mūzika/Trombona spēle /maģistra 

līmenis/ 

1 semestris Itālija 

 

Studiju virziena Mākslas raksturojumu par 2013./2014.akadēmisko gadu veica Studiju 

programmu direktore I.Baltābola, pamatojoties uz JVLMA katedru un klašu vadītāju 

iesniegtajiem katedru darba pašnovērtēšanas ziņojumiem. 

 

 

 

 

 Rektors                                                                                             profesors A.Sīmanis 
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Studiju virziena Mākslas pašnovērtējuma ziņojums  
 

 

II.  

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas 

studiju programmu  

raksturojums 

 

 

par  

2013./2014.akadēmisko gadu 
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2.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Instrumentālā mūzika“ 
kods 42212   

 

apakšprogrammu: 

- Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, ērģeļspēle, akordeona spēle); 
- Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, arfas 

spēle, kokles spēle); 

- Pūšaminstrumentu spēle (Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga 

/ trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle) 

- Sitaminstrumentu spēle 
- Džeza mūzika 
- Vēsturisko instrumentu spēle  

 

raksturojums 
 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Klavieru katedras vad. profesors J.Kalnciems 

Stīgu instrumentu katedras vad. docente T.Zīberte-Ījaba 

Pūšaminstrumentu katedras vad. asoc.profesors  J.Retenais 

Senās mūzikas katedras vad. asoc. profesors  M.Kupčs 

Džeza mūzikas katedras vad. docents I.Veitners 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras vad. profesore G.Sproģe 

Muzikoloģijas katedras vad. asoc.profesors J.Kudiņš 

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 profesionālo mūziķu 

atskaņotāmākslinieku sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos 

sakņotas, instrumentu mūziķa profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas 

profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt mūziķu profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti 

profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu 

pamatuzdevumu, ievēro humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, 

individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus, respektē  Latvijas tautas intereses, 

iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras 

mantojumu. 

Uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt atskaņotājmākslinieka augstāko profesionālo 

kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un atbilstoša instrumenta spēles pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām bakalaura studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 

formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās pētniecības  

darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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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 daļas - profesionālo un vispārizglītojošo studiju 

kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Instrumentu mūziķis profesijas standartā iestrādātajām 

prasībām, lai veiktu instrumentu mūziķa pienākumus profesionālajos orķestros, uzstājoties 

publiskajos koncertos un citos radošajos projektos. Students ir ieguvis zināšanas instrumentu spēles 

vēsturē, mūzikas formas mācībā, harmonijā un polifonijā, mūzikas notācijas un muzikālās dzirdes 

attīstības aspektos, izpratni par mūzikas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes 

līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to 

daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām, zinātniskās pētniecības metodēm, par dažādas 

sarežģītības pakāpes instrumentālo skaņdarbu iestudēšanas tehnoloģijām, par skaņdarba 

atskaņojuma tehniskā un mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par mākslinieciskās 

individualitātes izpausmes iespējām skaņdarbu interpretācijās, par instrumentālā žanra 

mākslinieciskā repertuāra atlases un koncertprogrammas veidošanas principiem, par mūziķa 

profesionālo ētiku.  

B daļas - profesionālās izglītības instrumenta spēles pedagoga studiju kursu 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 pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un 

audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā procesa 

plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības 

motivēšanas metodēm, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, mācību materiālu 

sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo mūzikas mācību 

priekšmetu satura apguves metodēs,  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 zinātnes nozarei un instrumentu mūziķa 

profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 

vēsturē un teorijā, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas nozares 

attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu - 

instrumentu spēles vēsturē, skaņdarbu interpretācijas mākslā un mūzikas instrumenta spēles apguves 

metodikā - atbilst instrumentu mūziķa profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Instrumentu mūziķis 

spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas 

izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu apguves metodēm un to daudzveidību. 
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Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti 

Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 

svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesionālos 

teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (instrumenta spēle, orķestris, ansambļa spēle, mākslinieciskā 

darba prakse, pedagoģiskā prakse)  ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas instrumenta mūziķa 

pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā Instrumentu 

mūziķis prasmju daļā iestrādātajām prasībām. Instrumentu mūziķis ieguvis prasmes analizēt 

instrumentālos skaņdarbus, spēlēt vismaz divus mūzikas instrumentus solo, ansamblī vai orķestrī, 

iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus, spēlēt iepriekš 

nesagatavotus dažādu stilu un žanru skaņdarbus pēc notīm, transponēt tos, improvizēt, atlasīt 

instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  koncertprogrammas, novērtēt atskaņojuma 

tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas, veikt darbu individuāli un grupā, pilnveidot 

savu profesionālo meistarību. Pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes 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, 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, izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot mācību 

metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās saziņas 

līmenī, lietot mūzikas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, prot ievērot 

darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispārējās prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, piedaloties JVLMA 

organizētajos projektos. 

Kompetence 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt instrumentu mūziķa un 

mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus - pielietot zināšanas atskaņotājmākslas jomā, 

pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām, izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, 

analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus, radīt pozitīvu un radošu atmosfēru, prognozēt 

un sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu, brīvi spēlēt dažādu stilu un žanru iepriekš 

nesagatavotus skaņdarbus pēc notīm, transponēt tos, improvizēt, patstāvīgi iestudēt un publiski 

atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus, atlasīt instrumentālā žanra 

māksliniecisko repertuāru un sastādīt  koncertprogrammas, organizēt un plānot savu un muzicējošā 

kolektīva darbu, izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu 

programmas mūzikas skolām un vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, 

plānot, organizēt un vadīt mācību stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās 

zināšanas un prasmes, 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 mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē un instrumentu mūziķa 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, 
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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 Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Instrumenta spēles vēsture, Mūzikas 

priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā 

students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  

pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju - informācijas meklēšana 

ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, elementāru aprēķinu veikšana MS 

Excel programmā, mūzikas materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT programmu, 

sintezēt mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes 

fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas  

mūziķa profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un 

iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas nozarē. 

 Kompetence 

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 

instrumentu mūziķa profesijā, parādīt, ka izprot mūziķa un pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt 

atskaņotājmākslinieka profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties mūzikas 

profesionālās un kultūrizglītības 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) 

specializācija Klavierspēle 
 

Studiju kursi 
 

ECTS  

KP 
 

 

 
N

o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 

skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits  

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 46,5 KP 

Pianisma 

vēsture 

6 G 70 90 30iv/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

30E/3      

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       
Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5        

Mūzikas teorija 
un analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/3       

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/7,

5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas 

mūzikas vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  73,5KP 

Klavierspēle 33 I 667 213 48 E/ 
15 

38 E/3 23E/3 23E/3 23
E/

3 

23E/3 35E/3  

Klavier-
pavadījums 

15 I 296 104  15i/ 
1,5 

15iv 
/1,5 

10iv/ 
1,5 

10iv/ 
1,5 

13
E/

3 

13E/3 28 E/3  

Kamer-

ansamblis 

19,5 I 350 178  30i/ 

1,5 

33 E/3 23E/3 23E/3 23 

E/
3 

23E/3 23E/3  

 

Radniecīgais 
instruments 

 

 

 

6 

 

I 

 

110 

 

50 

Ērģeļ- 

spēle 
10i 

 

 
1,5 

Ērģeļ- 

spēle 
10i 

 

 
1,5 

Ērģeļ-

spēle 

vai 

klavesī

na 
spēle 

15 

iv/1,5 

Ērģeļ-

spēle 

vai 

klavesī

na 
spēle 

15 

iv/1,5 

    

Klavesī

na 

spēle 
10i 

Klavesī

na 

spēle 
10i 

    

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 
valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmēj-

darbības 

pamati  
(Darba 

tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 
aizsardzība, 

civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Literatūra 

mūzikā 

4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,,5 

    

Uzņēmēj-

darbības pamati 
(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

1,5 

20/10i/ 

3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 
estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 
1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

 

 
 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,  pārbaudījuma veids/kredītpunkti  

 (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

B daļa – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  19,5 
Psiholoģija 

 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā 

metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Klavierspēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga 

ētika (t.sk. 
uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP (drīkst izvēlēties tikai vienu individuālo nodarbību studiju kursu) 

C1 – profesionālās izglītības ērģeļspēles vai klavesīna spēles pedagoga  studiju kursi 
Ērģeļspēle vai 

klavesīna 

spēle 

4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta 

spēles 

metodika 

1,5 G 25 15      15i/1,5 

DE 

kopā ar 
ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/

3 

 

C2 – vispārējie studiju kursi 
Koncert-

meistara 
diriģenta 

asistenta māksla 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
  

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15         15 

i/3 

Elektroakustis-
kā mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,5 15i/ 

1,5 

 

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/1,5 15i/ 

1,5 

 

Klavier- 

pavadījums 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/1,5   

Kamer-

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Ērģeles 6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3 

Klavieru duets 3 G 42 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Klavesīns 6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3 

Brīvā 

improvizācija 

1,5 G 25 15      15i/1,5   

3 G 50 30       15i/1,5 15i/ 

1,5 
 

4,5 G 75 45       15i/1,5 15i/ 
1,5 

15i/1
,5 

Orķestra 

pianists 

3 G 50 30       15i/1,5 15i/ 

1,5 

 

Ievads 

akustikā 

3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Kopā 9     
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

 

 
 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,  pārbaudījuma veids/kredītpunkti  

 (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Prakse – 39 KP 
Klavierspēle 24 I 570 70  10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/3 10i/6 10i/3 10i/3 10i/6 

Kameransamblis 7,5 I 150 50   10i/1,5 10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

 

Klavier-

pavadījums 

7,5 I 175 25   5i/1,5 5i/ 

1,5 

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

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE/3 

Koncert-

eksāmens 

klavierspēlē 

6 I 125 35         35 DE/6 

Klavier- 

pavadījums 

4,5 I 90 30         30 DE/ 

4,5 

Kamer-

ansamblis 

4,5 I 90 30         30 DE/ 

4,5 

 

specializācija Ērģeļspēle 

 

 
Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 58,5 KP 
Ērģeļbūve un 

vēsture 

6 G 85 75    15i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/3   

Teoloģijas 

pamati 

1,5 G 25 15  15i/ 

1,5 

       

Liturģika 1,5 G 25 15   15i/ 

1,5 

      

Himnoloģija 3 G 20 60   30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

    

Sakrālās 

mūzikas 

vēsture 

6 G 40 120 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 
    

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5        

Mūzikas 

teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/9 30iv/ 

1,5 

30iv/3 

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Praktiskā daļa –  61,5 KP 

Ērģeļspēle 36 I 747 213 48E/ 

13,5 

38E/ 

4,5 

23E/3 23E/3 23E/6 23E/3 35E/3  

Ērģeļu 

pavadījums un 

ansamblis 

4,5 I 90 30 15iv/ 

1,5 

15E/3       

Klavier- 

spēle 

7,5 I 140 60 15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

Klavesīna 

spēle 

4,5 I 90 30     15i/3 15iv/ 

1,5 

  

Balss 

nostādīšana 

3 I 65 15   15i/3      

Diriģēšana 6 I 100 60     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi –  30 KP 
Latviešu 

valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmēj-

darbības pamati  
(Darba 

tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 
aizsardzība, 

civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Literatūra 

mūzikā 

4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,5 

    

Uzņēmēj-

darbības pamati 
(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/3 20/10i/ 

1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Ērģeļspēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga ētika 

(t.sk. uzņemuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C1 –mūzikas skolas klavierspēles pedagoga  studiju kursi 
Klavierspēle 4,5 I 75 45 (60)     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Klavierspēles 

metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 

1,5 

DE 
kopā ar 

ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/3  

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

māksla 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15        15i/3 

Elektro-

kustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/1,5  

Gregoriskā 

dziedāšana 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/1,5  

Ģenerālbass 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/1,5  

Instrumenta 

spēle 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/1,5  

Kamer-
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Ievads 

akustikā 

3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Pavadījums 3 G 65 15     15i/3    

Prakse – 39 KP 
Ērģeļspēle 18 I 410 70  10i/ 

1,5 

10i/3 10i/ 

1,5 

10i/3 10i/ 

1,5 

10i/6 10i/ 

1,5 

Ērģeļu 

pavadījums 

un ansamblis 

12 I 230 90   15iv/ 

1,5 

 

15iv/ 

1,5 

15iv/3 15E/3 30iv/3  

Liturģiskā 

spēle 

3 I 50 30   15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

    

Improvi-

zācija 

6 I 115 45     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/3  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens 

ērģeļspēlē 

9 I 205 35        35 DE 

/9 

Ērģeļu 

pavadījums 

un ansamblis 

6 I 130 30        30DE 

/6 
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specializācija Akordeona spēle 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP P) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 

A daļa  – 129 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 99 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 KP 
Akordeona 
spēles vēsture 

4,5 G 90 30 15i/ 
1,5 

15E/3       

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5        

Mūzikas teorija 
un analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 
estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas 

vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/9 30iv/ 

1,5 

30iv/3 

Latvijas 

mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       

Praktiskā daļa –  54 KP 

Akordeona 

spēle 

31,5 I 627 213 48E/ 

13,5 

38E/3 23E/3 23E/3 23E/3 23E/3 35E/3  

Kamer-

ansamblis 

15 G 240 160 30iv/ 

1,5 

30E/3 20iv/ 

1,5 

20E/3 20iv/ 

1,5 

20E/3 20iv/ 

1,5 
 

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/1,5 15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu 

valodas 

kultūra 

(lietišķie 

raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 
1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmēj-
darbības 

pamati  

(Darba 
tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, 
civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Literatūra 

mūzikā 
4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,5 

    

Uzņēmēj-

darbības 

pamati 
(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

3 

20/10i 

/1,5 

    

Mākslas 

vēsture 

4,5 P 60 60     30i/3 30i/ 

1,5 

  

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/ 

1,5 

24i/1,5 28E/3     
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 

B daļa – profesionālās izglītības akordeona spēles pedagoga studiju kursi  – 45 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Akordeona 

spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga 

ētika (t.sk. 

uzņemuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 25,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
 

Diriģēšana un 

partitūras 

spēle 

12 I 200 120 15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/3 15E 
vērtē-

jums kopā 

ar studiju 

kursu 
darbs ar 

ansambli 

Aranžēšana 3 I 35 45       30i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Darbs ar 

ansambli vai 

orķestri 

6 I 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9  KP  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15        15i/3 

Ievads 

akustikā 

3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Elektroakustis

-kā mūzika 

3 G 65 15        15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,

5 

15i/ 

1,5 

 

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/1,

5 

15i/ 

1,5 

 

Kamer-

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Viendabīgais 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Instrumenta 

spēle 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Akordeona 

uzbūve, 

apkope un 

remonts 

3 G 65 15      15i/3   

Prakse – 39 KP 
Akordeona 

spēle 

31,5 I 770 70  10i/ 

1,5 

10i/ 

7,5 

10i/3 10i/ 

12 

10i/ 

1,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

1,5 

Kamer-

ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens 

akordeona 

spēlē 

10,5 I 245 35         35 DE 

/10,5 

Kamer-

ansamblis 

4,5 G 90 30         30DE 

/4,5 

 

apakšprogramma Stīgu instrumentu spēle   

specializācijas Vijoļspēle, alta spēle, čella spēle 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 
stundu 

skaits 

 
 

 

Kontakt-

stundu 
skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP ) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 

Stīgu 

instrumentu 

atskaņotāj-

mākslas vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5        

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

 

Praktiskā daļa –  76,5 KP 

Vijoļspēle vai 

alta spēle vai 

čella spēle 

28,5 I 487 273 48E/9 48E/3 33E/ 

4,5 

33E/3 33E/3 33 E/3 45E/3  

Kameransamblis 

 

7,5 I/*)G 80 40/*)80   10/*) 

20iv/ 

1,5 

10/*) 

20iv/ 

1,5 

10/*) 

20E/3 

10/*) 

20iv/ 

1,5 

  

Orķestra 

repertuārs 

10,5 I 190 90  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/3  

Stīgu kvartets 12 G 140 180 30i/ 

1,5 

 

 

30iv/ 

1,5 

30E/3 30iv/ 

1,5 

30E/3 30iv/ 

1,5 

  

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/ 

1,5 

 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

Orķestris 10,5 

 

G 80 200 100i/ 

7,5 

100i/ 

3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP ) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 
pamati, vides 

aizsardzība, 

civilā 
aizsardzība)  

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,,5 

    

Uzņēmēj- 
darbības pamati 

(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i/ 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija  un 
estētia 

4,5 P 60 60       30i/ 
1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

*) Kopā ar studiju programmas Instrumentālā mūzika  apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle 

Klavierspēles specializācijas studiju kursu. 

 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

B daļa – profesionālās izglītības vijoļspēles/ alta spēles vai čella spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Instrumenta 

spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 

  

Pedaoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  

C1 – profesionālās izglītības pedagoga  studiju kursi ( čellistam – kontrabasa spēles studiju kursi) 

Instrumenta 

spēle 

4,5 I 75  45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta 

spēles metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 

1,5 

DE 

kopā 

ar ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/

3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C2 – vispārējie studiju kursi 

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improvizācija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Stīgu instr. 

uzbūve un 

apkope 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Baroka orķestris 6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/1,

5 

15i/ 

1,5 

 

Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Instrumenta 

spēle 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Prakse – 39 KP 

Stīgu kvartets 

 

1,5 

 

G 

 

10 

 

30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30iv/ 

1,5 

 

 

Kameransamblis 

 

1,5 

 

I/*)G 

 

10 

 

10/*)20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/*)20 

iv/1,5 

 

 

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 

4,5 

100i/ 

4,5 

100i/9 100i/6 100i/9 100i/3 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15DE/3 

Koncert-

eksāmens 

vijoļspēlē vai 

alta spēlē, vai 

čella spēlē 

7,5 I 155 45         45 DE/ 

7,5 

Kameransamblis 

 

3 I/*G 40 10/*)30        10/*)30

DE/3 

Stīgu kvartets 4,5 G 90 30         30 DE/ 

4,5 
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specializācija  Kontrabasa spēle 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 
stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 
skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 
Stīgu instrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       
Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/ 
7,5 

30iv/ 
3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  76,5 KP 
Kontrabasa spēle 31,5 I 567 273 48E/9 48E/3 33E/6 33E/3 33E/ 

4,5 

33E/3 45E/3  

Orķestra repertuārs 10,5 I 190 90  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/3  

Kameransamblis 16,5 G 260 180 30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

30E/3 30E/3 30E/ 

4,5 

30E/3   

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

Orķestris 10,5 

 

G 80 200 100i/ 

7,5 

100i/ 

3 

      

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra  (lietišķie 
raksti) 

1,5 P 10 30 30i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/1,5       

Uzņēmējdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 
aizsardzība, civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 
pamati (Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i/ 
1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības kontrabasa spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    

Kontrabasa spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

 

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  

C1 – profesionālās izglītības čella spēles pedagoga  studiju kursi  
Instrumenta spēle 4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta spēles 
metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 
1,5 

DE 
kopā ar 

ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

2 I 65 15       15DE/3  

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improvizācija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Stīgu instr. 

uzbūve un 

apkope 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,5 15i/ 

1,5 

 

Baroka orķestris 6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
  

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/1,5 15i/ 

1,5 
 

Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Instrumenta 

spēle 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Prakse – 39 KP 

Kamer-

ansamblis 

3 G 50 30        30E/3  

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 

4,5 

100i/ 

4,5 

100i/9 100i/6 100i/9 100i/3 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 
un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens 

kontrabasa spēlē 

10,5 I 235 45         45 DE/ 

10,5 

Kamer-

ansamblis 

4,5 G 90 30         30 DE/ 

4,5 
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 specializācija  Arfas spēle 
Studiju kursi ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 

Stīgu 
instrumentu 

atskaņotāj-

mākslas vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       
Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija 
un analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/7,

5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas 

mūzikas vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa – 76,5 KP 

Arfas spēle 31,5 I 567 273 48E/9 48E/3 33E/6 33E/3 33E/ 

4,5 

33E/3 45E/

3 
 

Orķestra 

repertuārs 

10,5 I 190 90  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/

3 
 

Kamer-

ansamblis 

16,5 G 260 180 30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

30E/3 30E/3 30E/ 

4,5 

30E/3   

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15E/3     

Orķestris 10,5 
 

G 80 200 100i/ 
7,5 

100i/ 
3 

      

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, 
civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Literatūra 
mūzikā 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu 
izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

3 

20/10i/ 

1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 
estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 
1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības arfas spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Psiholoģija 

 

6 P 100 60  30i/3 30E/3       

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Arfas spēles 

metodika 

3 G 50 30      30D

E/ 3 
  

Pedagoga  ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 



187 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

 

Kontaktstundu 
skaits  

 

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  

C1 – profesionālās izglītības kokles  spēles pedagoga  studiju kursi  
Instrumenta 

spēle 

4,5 I 75  45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta 

spēles 

metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 

1,5 

DE 

kopā 

ar ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/

3 

 

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improvizācija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Stīgu 
instrumentu 

uzbūve un 

apkope 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Baroka orķestris 6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Kamer- 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Orķestra 
literatūra 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Ievads 

akustikā 

3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Prakse – 39 KP 

Kamer- 

ansamblis 

3 G 50 30       30E/3  

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 

4,5 

100i/ 

4,5 

100i/9 100i/6 100i/9 100i/3 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens arfas 

spēlē 

10,5 I 235 45        45 DE 

/10,5 

Kamer-

ansamblis 

4,5 G 90 30         30DE 

/4,5 
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specializācija   Kokles spēle 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma 
veidi: i – ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 132 KP  

I. Profesionālie studiju  kursi – 102 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 54 KP 

Kokles vēsture un 

mūzikas literatūra 

4,5 G 60 60     30i/ 

1,5 

30E/3   

Pasaules tautu mūzika un 

instrumenti 

4,5 G 60 60       30i/ 

1,5 

30E/3 

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       
Ievads mūzikas vēsturē 1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija un 
analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/7,

5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas vēsture 4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Tradicionālā mūzika 4,5 G 60 60 30i/3 30iv/ 
1,5 

      

Praktiskā daļa –  48 KP 

Kokles spēle 28,5 I 547 213 48E/ 

10,5 

38E/6 23E/3 23E/ 

4,5 

23iv/ 

1,5 

23iv/ 

1,5 

35iv/ 

1,5 
 

Radniecīgo instrumentu 
spēle 

3 G/I 20 30/30      30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

 

Brīvais pavadījums un 

improvizācija 

3 I 20 60    

 

 

 

30i/1,5 

 

30i/ 

1,5 

 

  

Solo dziedāšana 6 I 100 60 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

    

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras analīzē 1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, autortiesību 

un blakus tiesību 

pamati, vides 
aizsardzība, civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,,5     

Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i/ 
1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības kokles spēles pedagoga studiju kursi  –  42 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 
   

Kokles spēles metodika 3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga     ētika 

(t.sk. uzņēmuma vadības 
stili) 

3 P 50 30       30i/3  
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

 

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

Praktiskā daļa – 22,5 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 
20 DE 

/3 
 

Diriģēšana un 

partitūras spēle 

9 I 120 120   30i/3 30i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15 
vērtējums 

kopā ar 

studiju 
kursu 

darbs ar 

ansambli 

Aranžēšana 3 I 35 45       30i/3 15 
vērtējums 
kopā ar 

studiju 

kursu 
darbs ar 

ansambli 

Darbs ar ansambli vai 

orķestri 

6 I 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  

Informācijas tehnoloģijas 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Improvizācija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Kamer- 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Folkloras prakse 3 G 65 15        15i/3  

Instrumenta spēle 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Kokles uzbūve un 

apkope  

3 G 65 15        15i/3  

Prakse – 39 KP 
Kokles spēle 24 I 580 60  10i/ 

1,5 

10i/6 10i/ 

1,5 

10E/9 10i/ 

1,5 

10E/ 

4,5 

 

Kokļu ansamblis 15 G 250 150  30i/3 30iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3 15i/ 

1,5 

15 iv/ 

1,5 

30E/3  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs  

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens kokles 

spēlē 
10,5 I 235 45         45 DE 

/10,5 

Kokļu ansamblis 4,5 G 90 30         30 DE 

/4,5 
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apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle   
specializācijas Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / trompetes / trombona / eifonija / 

tubas spēle 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma 

veidi: i – ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

 

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 KP 
Pūšaminstrumentu 

/sitaminstrumentu 
atskaņotājmākslas 

vēsture 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3       

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5        

Mūzikas teorija un 
analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture un 
estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/6 30iv/ 

4,5 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  75 KP 
Flautas / obojas/ 

klarnetes/ fagota / 
saksofona/ mežraga 

/ trompetes / 

trombona / eifonija 
/ tubas spēle 

28,5 I 487 273 48E/ 

7,5 

48E/3 33E/ 

4,5 

33E/3 33E/ 

4,5 

33E/3 45E/3  

Orķestra repertuārs 10,5 I 190 90  15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/3  

Radniecīgais 
instruments 

1,5 I 25 15      15iv/ 
1,5 

  

Pūšaminstrumentu 

kameransamblis 

16,5 G 260 192  30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

33E/ 

4,5 

33E/3 33E/

3 

33E/3   

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15E/3     

Orķestris 10,5 G 80 200 100i/7,5 100i/3       

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15i/1,5       

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 
pamati, vides 

aizsardzība, 

civilā 
aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

1,5 

20/10i 

/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

 

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

B daļa – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta spēles (flautas / obojas/ klarnetes/ fagota / saksofona/ mežraga / trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle)  

pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Instrumenta spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 

  

Pedagoga ētika  
(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  

C1 – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta (cita ne kā B blokā)  spēles pedagoga  studiju kursi  
Instrumenta spēle 4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta spēles 

metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 

1,5 

DE 
kopā ar 

ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/3  

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/ 
3 

  

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Improvizācija 3 G 65 15        15i/3 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Pūšam-

instrumentu 

uzbūve un apkope 

3 G 65 15       15i/3  

Fagota mēlīši 

izgatavošana 

3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,5 15i/1,5  

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Baroka orķestris 
(flauta, oboja, 

fagots)  

6 G 115 45      15i/ 
1,5 

15i/3 15i/ 
1,5 

Senās mūzikas 

ansamblis (flauta, 
oboja, fagots) 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Blokflauta/travers 

flauta 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Pūšam-

instrumentu 

kamer-ansamblis 

 

3 

 

G 

 

47 

 

33 

       

33E/3 

 

Orķestris 36 G 360 600   100i/6 100i/3 100i/9 100i/6 100i/6 100i/6 
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

 

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 
mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-eksāmens 
instrumenta spēlē 

10,5 I 235 45         45 DE 
/10,5 

Pūšam-

instrumentu 

kameransamblis 

4,5 G 90 30        30DE 

/4,5 

apakšprogramma Sitaminstrumentu spēle 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

 

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 KP 

Pūšaminstrumentu 
/sitaminstrumentu 

atskaņotājmākslas 

vēsture 

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

30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       
Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5        

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/3       

Mūzikas vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/ 
7,5 

30iv/ 
3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  75KP 
Sitaminstrumentu 
spēle 

30 I 527 273 48E/ 
7,5 

48E/3 33 E/3 33 E/3 33 E/6 33 E/3 45 E/ 
4,5 

 

Orķestra repertuārs 10,5 I 190 90  15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/3  

Sitaminstrumentu 
kameransamblis 

16,5 G 248 192  30i/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

33E/ 
4,5 

33E/3 33E/3 33E/3   

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/1,5 15iv/ 

1, 

15i/1,5 15E/3     

Orķestris 10,5 
 

G 80 200 100i/7,5 100i/3       

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 
(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/1,5       

Uzņēmēj-darbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

1,5 

20/10i 

/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

 

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

B daļa – profesionālās izglītības sitaminstrumenta spēles  pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60   30i/3 30E/3     

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Instrumenta spēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Improvizācija 3 G 65 15        15 

i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Sitam-

instrumentu 

uzbūve un 

apkope 

3 G 65 15     15i/3    

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,5 15i/1,5  

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Instrumenta 

spēle 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
 

Prakse – 39 KP 
Sitam-

instrumentu 

kameransamblis 

3 G 47 33        33E/3  

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 

6 

100i/ 

3 

100i/9 100i/6 100i/6 100i/6 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens sitam-

instrumenta 

spēlē 

10,5 I 235 45         45  

DE 

/10,5 

Sitam-

instrumentu 

kamer-

ansamblis 

4,5 G 90 30        30DE 

/4,5 
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apakšprogrammas Vēsturisko instrumentu spēle  

specializācijas Taustiņinstrumentu spēle  profils Klavesīna spēle, Ērģeļspēle  

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
o
d
a

rb
ī

-b
u

 

ve
id

s 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 

Taustiņinstrumentu 

spēles vēsture un 
teorija 

7,5 G 140 60 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās mūzikas 
vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 375 225   30iv/ 

1,5 

30iv/3 45iv/ 

4,5 

45iv/

9 

30iv/ 

1,5 

45iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  72 KP 

Klavesīna/ērģeļspēle 

spēle 

31,5 I 627 2113  48i/ 

12 

38E/3 23E/3 23E/3 23E/3 23E/3 35E/ 

4,5 

 

Radniecīgā 

instrumenta spēle 

3 I 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Brīvā ornamentiskā  

improvizācija 

4,5 I 90 30  15i/3 15i/1,5       

Klavesīna/Ērģēļ 

pavadījums (continuo) 

15 I 280 120  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3 15i/ 

1,5 

15E/ 

3 

15i/1,5 30E/3  

Senās mūzikas 

ansamblis 

18 G 310 170 30i/1,5 30i/1,5 20E/3 20E/3 20E/3 20E/3 30E/3  

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību pamati, 
vides aizsardzība, 

civilā aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības klavesīna spēles/ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Klavesīna spēles 

/ērģeļspēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika  
(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40 (60)      20i 
/1,5 

20 
DE/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
ī

-b
u

 

ve
id

s 

Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

Kontakt-

stundu 
skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Aranžēšana/ 

Instrumentācija 

3 G 65 15       

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Senās 

atskaņotājmākslas 
vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Klavesīna/ 

ērģeļspēle spēle 

24 I 570 70  10i/ 

4,5 

10i/3 10i/ 

1,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

1,5 

10i/6 10i/3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

 

Klavesīna/Ērģēļ 

pavadījums 

(continuo) 

7,5 I 175 25   5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens 

klavesīna spēlē vai 

ērģēļspēlē 

9 I 205 35         35DE 

/9 

Senās mūzikas 

ansamblis 

6 G 130 30         30DE 

/6 
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specializācijas  Stīgu instrumentu spēle profili vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, vēsturiskā 

kontrabasa spēle (violone), lautas spēle) 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
ī-

b
u

 v
e
id

s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 

Stīgu instrumentu 
spēles vēsture un 

teorija  

7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture un 

estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 375 225   30iv/ 

1,5 

30iv/3 45iv/ 

4,5 

45iv/

9 

30iv/ 

1,5 

45iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  72 KP 

Instruments spēle  

(instrumenta 
nosaukums) 

31,5 I 627 213  48i/ 

12 

38E/3 23E/3 23E/3 23E/3 23E/3 35E/ 

4,5 

 

Radniecīgā 

instrumenta spēle 

3 I 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Brīvā ornamentiskā  
improvizācija 

4,5 I 90 30  15i/3 15i/1,5       

Baroka orķestris 19,5 P 310 210  30i/1,5 30i/1,5 30i/4,5 30i/3 30i/4,5 30i/1,5 30i/3  

Senās mūzikas 

ansamblis 

13,5 G 190 170 30i/ 

1,5 

30i/1,5 20i/1,5 20i/1,5 20i/1,5 20i/3 30E/3  

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/1,5       

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 
pamati, vides 

aizsardzība, civilā 

aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes 
un vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

1,5 

20/10i 

/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības stīgu instrumenta spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    

Instrumenta spēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Pedagoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 

DE/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
ī-

b
u

 v
e
id

s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   

Aranžēšana/ 

Instrumentācija 

3 G 65 15       

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,5 15i/ 

1,5 

 

Skatuves uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Senās 
atskaņotājmākslas 

vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Instrumenta  spēle 24 I 570 70  10i/ 

4,5 

10i/3 10i/ 

1,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

1,5 

10i/6 10i/3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

 

Baroka orķestris 7,5 G 175 25   5i/1,5 5i/1,5 5i/1,5 5i/1,5 5i/1,5  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens 

Instrumenta spēlē 

9 I 205  35         35DE 

/9 

Baroka orķestris 6 G 130  30         30 DE 

/6 

specializācijas  Pūšaminstrumentu spēle   profili  blokflautas spēle, traversflautas spēle, baroka obojas spēle, baroka 

klarnetes spēle, baroka fagota spēle, naturālā mežraga spēle, naturālās trompetes spēle, baroka trombona spēle  
 

Studiju kursi 
 

ECTS  

KP 

N
o
d
a

rb
ī-

b
u
 v

ei
d

s 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 
 

Kontakt-
stundu 

skaits  

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 

Pūšaminstrumentu 
spēles vēsture un 

teorija 

7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās mūzikas 
vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 375 225   30iv/ 

1,5 

30iv/3 45iv/ 

4,5 

45iv/9 30iv/ 

1,5 

45iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  72 KP 

Instruments spēle  

(instrumenta 
nosaukums) 

31,5 I 627 213  48i/ 

12 

38E/3 23E/3 23E/3 23E/3 23E/3 35E/ 

4,5 

 

Radniecīgā 

instrumenta spēle 

3 I 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Brīvā ornamentiskā  
improvizācija 

4,5 I 90 30  15i/3 15i/1,5       

Baroka orķestris 19,5 P 310 210  30i/1,5 30i/1,5 30i/4,5 30i/3 30i/4,5 30i/1,5 30i/3  

Senās mūzikas 

ansamblis 

13,5 G 190 170 30i/ 

1,5 

30i/1,5 20i/1,5 20i/1,5 20i/1,5 20i/3 30E/3  
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
ī-

b
u
 v

ei
d

s 

Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 
skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 
(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību pamati, 
vides aizsardzība, 

civilā aizsardzība)  

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības stīgu instrumenta spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    

Instrumenta spēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika  (t.sk. 
uzņēmuma vadības 

stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i/1,5 20 
DE/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   

Skatuves uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Ievads akustikā 3 G 65 

 

15 

 

      15i/3  

Aranžēšana/ 

Instrumentācija 

3 G 65 15       

 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Senās 

atskaņotājmākslas 
vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Instrumenta  spēle 24 I 570 70  10i/ 

4,5 
10i/3 10i/ 

1,5 
10i/ 
4,5 

10i/ 
1,5 

10i/6 10i/3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

 

Baroka orķestris 7,5 G 175 25   5i/1,5 5i/1,5 5i/1,5 5i/1,5 5i/1,5  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs specialitātē, 
mūzikas vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteksāmens 

Instrumenta spēlē 

9 I 205  35          35DE 

/9 

Baroka orķestris 6 G 130  30         30 DE 

/6 
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apakšprogrammas Džeza mūzika specializācijas  Klavierspēle/Akordeona 

spēle/Vijoļspēle/Kontrabasa spēle/Ģitāras spēle/Flautas / Klarnetes / Saksofona / 

Trompetes / Trombona/Vibrofona /Sitaminstrumentu komplekta spēle 

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 
 

 
Kontakt-

stundu skaits  

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 

Improvizācija 10,5 G 175 105 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 

 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5        

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Džeza teorija 9 G 150 90 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
30E/3    

Džeza mūzikas 

vēsture 

12 G 200 120 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
30E/3  

Roka un 

popmūzikas 

vēsture  

7,5 G 125 75   15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
30E/3   

Praktiskā daļa –  76,5 KP 

Džeza 

instrumenta 

spēle (galvenais 

instruments) 

28,5 I 538 222 30iv/7,5 33E/3 30iv/ 

4,5 

33E/3 30iv/ 

1,5 

33E/ 

6 

33E/3  

Džeza solfedžo 6 G 100 60 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
    

Kompozīcija un 

aranžēšana 

7,5 G 140 60     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
15E/3 

 
* Džeza 

klavierspēle 

9 I 162 78 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
18E/3    

Džeza vokāls 3 G 50 30 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
      

* 

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles  

 pamati 

7,5 I 125 75 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

   

* Basa spēles 

pamati 

6 I 100 60  15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
   

Perkusiju spēle 3 G 50 30      

 

 

 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

Mūzikas 

tehnoloģija 

6 G 100 60     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

* Studiju kurss nav jāapgūst studējošajiem, kuri apgūst attiecīgo instrumentu kā 

galveno instrumentu, bet kredītpunktus iegūst par radniecīgā instrumenta spēles 

apgūšanu. Studiju kursa nosaukumu konkretizē individuāli. 
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Studiju kursi 

 

ECTS  
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

 

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 
vēsturē 

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  
(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakustiesību 

pamati) 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

1,5 

20/10i/ 

3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 
1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības džeza mūzikas mācības pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Džeza mūzikas 
mācības metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  

(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
C1 daļa – džeza klavierspēle – 4,5 KP 
Elektronisko 

taustiņinstrumentu 
spēle 

4,5 G 75 45     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

C2 daļa – Basa spēle - 4,5 KP 

Basģitāras vai 

kontrabasa spēle 

4,5 G 75 45     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

 

C3 daļa – Saksofona spēle -  

Flautas spēle 4,5 G 75 45     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Klarnetes spēle 4,5 G 75 45     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

C4 – vispārējie studiju kursi  
Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

  

Izvēles 

instruments 

1,5 G 25 15      15i/ 

1,5 

  

Izvēles 
instruments 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Prakse – 39 KP 
Džeza kombo 

(ansamblis) 

21 G 245 315  45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45 

iv/3 

 

Džeza mūzikas 

praktikums 

12 G 200 120  15iv/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
30E/3  

Ierakstu 

producēšana 

6 I 140 20       10i/3 10iv/3 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

džeza mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens 

instrumenta 

spēlē 

7,5 I 170 30         30 DE 

/7,5 

Džeza kombo 

(ansamblis) - 

koncert-

eksāmens 

7,5 G 155 45         45 DE 

/7,5 
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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  

 

specializācijas Klavierspēle  
 

Studiju kursi 

ECTS 

 
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  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 46,5 KP 
Pianisma 

vēsture 

6 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par klavierspēles mākslas 

un klaviermūzikas attīstību vēsturiskajā skatījumā - 

komponistu un atskaņotājmākslinieku personībām, 

skaņdarbu interpretācijām. Studiju kursa apguves 

rezultātā students spēj identificēt skaņdarbu stilistisko 

ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā darbībā dažādu 

stilu un laikmetu klaviermūzikas literatūru, novērtēt 

skaņdarbu interpretācijas, atlasīt augstvērtīgus mūzikas 

paraugus savai koncertdarbībai. 
Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv 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. 

 
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 

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. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 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. 

Solfedžo 4,5 G 2 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.   

Praktiskā daļa –  73,5KP 

Klavierspēle 33 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu klavierspēles tehniku, 
atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt koncertprogrammu 

repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, patstāvīgi apgūt augstākās 

sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu klavierskaņdarbus solo 
un ar orķestri.  

Klavier-

pavadījums 

15 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 

laikmetu un stilu instrumentālos un vokālos skaņdarbus 
klavierpavadījumā, brīvi spēlēt no lapas un transponēt dažādu stilu un 

žanru skaņdarbu pavadījumus, pārvaldīt kora partitūru, vokāli 

instrumentālu skaņdarbu un simfoniju klavieru pārlikumu spēli, atlasīt 
kamermūzikas žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru 

koncertprogrammu sastādīšanai. 

Kamer-

ansamblis 

19,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus kameransambļiem, radīt un panākt 
kopmuzicēšanas radoša darba atmosfēru, brīvi spēlēt no lapas dažādu 

stilu un žanru skaņdarbus, atlasīt kamermūzikas žanra spilgtāko 

māksliniecisko repertuāru koncertprogrammu sastādīšanai.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 

Radniecīgais 
instruments 

(ērģeļspēle, 

klavesīna spēle) 

6 I 4 sem i Studiju kursa apguves rezultātā students ir iepazinis klavesīna spēles un 
ērģeļspēles tehnikas īpatnības, orientējas un ir ieguvis pamatprasmes  

dažādu stilu un laikmetu skaņdarbu interpretācijas īpatnībās,  izkopis 

stila izjūtu, attīstījis instrumentālo dzirdi, attīstījis no lapas lasīšanas 
prasmes. 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i 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. 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā par 

modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 
galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību dažādās 

reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un kultūrantropologu teorijām 

un to jaunākajām atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas veidojušās 
attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 
pamati) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 
nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 

vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 
darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 

pamatprincipiem. 

 

Literatūra 

mūzikā 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

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.  

Uzņēmējdarbības 
pamati 

(Projektu 

izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i 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. 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i 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. 

Filozofija un 

ētika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 

pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 

attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  filozofisko problēmu loku 
mūsdienās, filozofijas attīstības tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 

atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 
aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas zināšanas 

un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu komunicēšanos 
svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot jaunākos informācijas 

avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes  sapratnes, runāšanas 
un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību C2 līmenim.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 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 6 P 2 sem. E 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. 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

Klavierspēles 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas klavierspēles mācīšanas metodikā, mācību 

stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas 

tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura 

prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  

sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 

 

 

3 

 

 

 

P 

 

 

 

1 sem. 

 
 

 

 

i 

 
 

 

 

Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 

prasmēm. 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 – profesionālās izglītības ērģeļspēles vai klavesīna spēles pedagoga  studiju kursi 

Ērģeļspēle vai 

klavesīna 

spēle 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt ērģeļspēles vai klavesīna 

spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

repertuāru patstāvīgai pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt 

vidējās sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu 

skaņdarbus to demonstrēšanai mācību procesa vajadzībām.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 

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 

Instrumenta 

spēles mācīšanas 

metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kopā ar ped. 

praksi 

Studiju kursā students apgūst ērģeļspēles vai klavesīna spēles 

mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 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.  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Koncert-meistara 

diriģenta asistenta 

māksla 

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.  

Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Orķestra pianists 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Klavier- 
pavadījums 

3 G 2 sem. i 

Kameransamblis 3 G 2 sem. i 

Ērģeļspēle 6 G 3 sem. i 

Klavieru duets 3 G 2 sem. i 

Klavesīna spēle 6 G 3 sem. i 

Brīvā 

improvizācija 

1,5 – 

4,5 
G 1 – 3 sem. i 

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Klavierspēle 24 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot klavierspēles studiju kursā apgūto 

programmu. 

 

Kameransamblis 7,5 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot studiju kursā Kameransamblis apgūto 

programmu. 

 

Klavier-

pavadījums 

7,5 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot studiju kursā Klavierpavadījums apgūto 

programmu. 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP  
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 

Koncert-

eksāmens 

klavierspēlē 

6 I 1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 

60 minūtēm. Programmā jāiekļauj polifona stila skaņdarbs (ar 

fūgu), klasiķu vai romantiķu klaviersonāte vai tās daļas, 

latviešu komponista skaņdarbs un  izvērstas formas skaņdarbi 

vai skaņdarbu cikli.  

Klavier- 

pavadījums 

4,5 I 1 sem. DE Students kopā ar atskaņotājmāksliniekiem sagatavo un publiskā 

koncertā atskaņo dažādu stilu un laikmetu skaņdarbu 

klavierpavadījumus  (ārija – orķestra pārlikums, divas romances 

un instrumentāls skaņdarbs, vienam no skaņdarbiem jābūt 

latviešu komponista kompozīcijai), minimālā hronometrāža 20 

minūtes. 

Kamer 

ansamblis 

4,5 I 1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo izvērstas 

formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā hronometrāža 

20 minūtes. 

 

specializācija: Ērģeļspēle 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

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  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 58,5 KP 
Ērģeļbūve un 

vēsture 

6 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par ērģeļu attīstību, instrumenta 

veidiem, mehānisma darbību, skanējuma nosacījumiem, reģistru 

iedalījumu, dažādu palīgieroču darbību un pielietošanu, 

ērģeļbūves meistariem, ērģeļu apkopes un skaņošanas 

pamatprincipiem  

Teoloģijas 

pamati 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par galvenajām teoloģiskajām 

kategorijām, par kristietību, tās izcelsmi un galvenajām 

formām, par liturģiskās spēles ērģeļrepertuāru,   

Liturģika 1,5 G 1 sem. i Studiju kurss aplūko kristīgās baznīcas dievkalpojuma būtību, 

veidošanās vēsturi un daudzās atšķirīgās dievkalpojuma formas 

šodien.  

Himnoloģija 3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz ieskatu par dažādu laikmetu baznīcas 

dziedājumiem mūzikas vēstures un mākslas attīstības kontekstā, 

apskata daudzu šodien pazīstamu dziesmu oriģinālversijas, 

iepazīst svarīgākās dziesmu grāmatas. 

Sakrālās 

mūzikas vēsture 

6 G 4 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sakrālās mūzikas žanriem un 

to attīstību kristietības zemēs no viduslaikiem (gregorika) līdz 

20.gs., par izcilākajām Eiropas ērģeļmūzikas skolām, to 

autoriem un skaņdarbiem, par spilgtākajiem Eiropas vokālās 

liturģiskās mūzikas sacerējumiem. Studiju kursa apguves 

rezultātā students iegūst prasmes definēt dažādos sakrālās 

mūzikas žanrus, lietot specifisku, ar sakrālo kultūras telpu un 

liturģiskajām norisēm saistītu muzikālo terminoloģiju, atšķirt 

nozīmīgākās ērģeļmūzikas skolas.  

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa –  61,5 KP 

Ērģeļspēle 36 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu ērģeļspēles tehniku, 

atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 

patstāvīgi apgūt vidējās sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu 

un stilu skaņdarbus, pārvaldīt dažādu stilu ērģeļu iespējas un 

palīgierīces.   

Ērģeļu 

pavadījums un 

ansamblis 

4,5 I 2 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes atskaņot vidējās sarežģītības 

pakāpes ērģeļpavadījumus, muzicējot ar kori, ansambli, ar 

solistiem – vokālistiem un instrumentālistiem, pielāgoties 

solistu interpretācijai, sajust ansambļa dalībnieku muzicēšanu, 

atskaņot ērģeļpavadījumus diriģenta vadībā un veidot kopīgu 

saskanīgu priekšnesumu, aranžēt atsevišķus pavadījumus un 

ansambļa skaņdarbus atbilstoši ērģeļu iespējām un spēles 

īpatnībām, veidot pārlikumus ērģelēm no klavierizvilkumiem un 

dažādām partitūrām, orientēties ģenerāļbasa atskaņošanā.  

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas ērģelniekam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu 

un žanru klavierkompozīcijas, analizētu klaviermūzikā lietotās 

tehnikas.  

Klavesīna spēle 

 

 

 

4,5 

 

 

 

I 

 

 

 

2 sem. 

 

 

 

iv 

 

 

 

Studiju kurss attīsta klavesīna spēles prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas ērģelniekam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu 

un žanru kompozīcijas, analizētu lietotās kompozīcijas tehnikas 

un spēles paņēmienus.  

Balss 

nostādīšana 

3 I 1 sem. i Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās 

pamatprasmes, kas ir nepieciešamas ērģelnieka pienākumu 

veikšanai - sadzirdēt un novērst dziedājuma intonatīvās, 

tembrālās vai skaņveides neprecizitātes. 

Diriģēšana 6 I 4 sem. iv Studiju kurss attīsta manuālās tehnikas pamatprasmes, izpratni 

par diriģenta žesta nozīmi skaņdarba interpretācijā, iepazīst 

skaņdarba iestudēšanas darba paņēmienus. 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 

valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakus tiesību 

pamati) 

 

1,5 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

Skat. specializācija Klavierspēle 

 

 

 

 

Literatūra 

mūzikā 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 
izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 – profesionālās izglītības ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ērģeļspēles 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas ērģeļspēles mācīšanas metodikā, mācību 

stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas 

tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura 

prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  

sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā  

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga  studiju kursi 

Klavierspēle 4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt klavierspēles tehniku, atklāt 

skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt repertuāru patstāvīgai 

pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt vidējās sarežģītības 

pakāpes dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus to demonstrēšanai 

mācību procesa vajadzībām. 

Klavierspēles 

mācīšanas 

metodika 

1,5 G 1 sem  

i/DE kopā ar ped. 

praksi 

Studiju kursā students apgūst klavierspēles mācību stundas 

organizācijas didaktiskos principus, 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. 

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 

programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 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. 

 

 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Gregoriskā 

dziedāšana 

3 G 2 sem. i 

Ģenerālbass 3 G 2 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Kameransamblis 3 G 2 sem. i 

Pavadījums 

 

3 G 1 sem.  i 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

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 

Prakse – 39 KP 
Ērģeļspēle 18 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot ērģeļspēles studiju kursā apgūto programmu.  

Ērģeļu 

pavadījums un 

ansamblis 

12 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot studiju kursā Ērģeļu pavadījums un ansamblis 

apgūto programmu. 

Liturģiskā spēle 3 I 2 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes pavadīt uz ērģelēm korāļu un citus 

liturģiskus dziedājumus, harmonizēt, improvizēt, veidot 

dievkalpojumu un citu ceremoniju muzikālos noformējumus.  

Improvizācija 6 I 3 sem. E Studiju kurss veido prasmes dažādos stilos harmonizēt melodiju 

un attīstīt tematisko materiālu: t.sk. četrbalsīgā faktūrā ar 

cantus firmus, veidot čakonas un variāciju formu atonālā un 

aleatoriskā tehnikā, preludēt biciniuma un citās faktūrās, veidot 

fugetu un fūgu. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE  

Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

Koncert-

eksāmens 

ērģeļspēlē 

 

9 

I

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 

60 minūtēm. Programmā jāiekļauj J.S.Baha izvērstas formas 

polifonu skaņdarbu, romantiskās vai laikmetīgās mūzikas 

izvērstas formas skaņdarbu (var būt cikls vai vairākas cikla 

daļas), latviešu komponista skaņdarbu, vairākus mazas formas 

cita stila un rakstura skaņdarbus.   

Ērģeļu 

pavadījums un 

ansamblis 

 

6 

I

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Students kopā ar atskaņotājmāksliniekiem sagatavo un publiskā 

koncertā atskaņo dažādu stilu un laikmetu skaņdarbu 

ērģeļpavadījumus,  minimālā hronometrāža 20 minūtes. 

 

 specializācija: Akordeona spēle 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

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  – 129 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 99 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 KP 
Akordeona 

spēles vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par akordeona spēles mākslas un 

mūzikas attīstību vēsturiskajā skatījumā - komponistu un 

atskaņotājmākslinieku personībām, skaņdarbu interpretācijām. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj identificēt 

skaņdarbu stilistisko ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā 

darbībā dažādu stilu un laikmetu akordeona mūzikas literatūru, 

novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt augstvērtīgus mūzikas 

paraugus savai koncertdarbībai. 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
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Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

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 

Praktiskā daļa –  54 KP 

Akordeona 

spēle 

31,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu akordeona spēles 

tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 

patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus, pārvaldīt dažādu stilu akordeona 

spēles iespējas.  

Kamer-

ansamblis 

15 I 7 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus kameransambļiem, radīt un panākt 

kopmuzicēšanas radoša darba atmosfēru, brīvi spēlēt no lapas 

dažādu stilu un žanru skaņdarbus, atlasīt kamermūzikas žanra 

spilgtāko māksliniecisko repertuāru koncertprogrammu 

sastādīšanai. 

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas akordeonista pienākumu veikšanai, iepazīstina ar 

dažādu laikmetu, stilu un žanru klavierkompozīcijām, 

akordeona skaņdarbu klavierpavadījumiem.   

 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 
raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakus tiesību 
pamati)  

 
1,5 

 

 
 

 

 
P 

 

 
 

 

 
1 sem. 

 

 
 

 

 
I 

 

 
 

 

Skat. specializācija Klavierspēle 
 

 

 

Literatūra mūzikā 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Filozofija un 
estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

B daļa – profesionālās izglītības akordeona spēles pedagoga studiju kursi  – 45 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Akordeona 

spēles metodika 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 
 

 

 
 

 

 

DE 

 
 

 

 
 

 

 

Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas akordeona spēles mācīšanas metodikā,  

mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību 

stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta 

satura prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, 

audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 25,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 

 

 

 

 

I 

 

 

 

2 sem. 

 

 

 

DE 

 

 

 

Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 

Diriģēšana un 

partitūras spēle 

12 I 8 sem. E (vērtējums kopā ar 

studiju kursu darbs ar 
ansambli  

Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots 

patstāvīgam darbam ar profesionālajiem vai amatieru 

viendabīgajiem vai jauktiem akordeonistu ansambļiem vai 

orķestriem, spēj mācīt, vadīt un publiski diriģēt kolektīvās 

muzicēšanas vienības, spēj novērtēt skaņdarba tehnisko un 

māksliniecisko līmeni, piemērot atbilstošu manuālo tehniku 

skaņdarba interpretācijas prasībām.  

Studiju kursa saturā apgūst manuālo tehniku dažādu stilu un 

laikmetu skaņdarbu interpretācijai, skaņdarba demonstrācijas 

nolūkā apgūst ansambļu vai orķestru skaņdarbu partitūru spēles 

prasmes. 

Aranžēšana 3 I 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem 

un sastāviem ar klavieru vai citu instrumentu pavadījumu. 

Darbs ar 

ansambli vai 

orķestri 

 

6 

 

I 

 

3 sem. 

 

 

E 

Studiju kurss attīsta prasmes strādāt ar kolektīvu, pielietojot 

studiju kursā Diriģēšana un partitūras spēle iegūtās prasmes. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9  KP 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 1 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. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakus-tiskā 
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer- 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Viendabīgais 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta spēle 3 G 2 sem. i 

Akordeona 

uzbūve, apkope 

un remonts 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Akordeona 

spēle 

31,5 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot akordeona spēles studiju kursā apgūto 

programmu. 

Kamer-

ansamblis 

7,5 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot studiju kursā Kameransamblis apgūto 

programmu. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

Koncert-

eksāmens 

akordeona spēlē 

 

10,5 

I

I 

 

1 sem. 
 

DE 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 

60 minūtēm. Programmā jāiekļauj polifona stila skaņdarbs (ar 

fūgu), klasiķu, romantiķu vai laikmetīgās mūzikas izvērstas 

formas skaņdarbu (var būt cikls vai vairākas cikla daļas), 

vairākus mazas formas cita stila un rakstura skaņdarbus.   

Kamer-

ansamblis 

 

4,5 

I

I 

 

1 sem. 
 

DE 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo izvērstas 

formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā hronometrāža 

20 minūtes. 
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specializācija: Vijoļspēle, alta spēle, čella spēle vai kontrabasa spēle vai arfas spēle  
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

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  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 

Stīgu 

instrumentu 

atskaņotāj-

mākslas vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par stīgu instrumentu 

atskaņotājmākslas un mūzikas literatūras attīstības vēsturi, 

atskaņotājmākslinieku personībām, skaņdarbu interpretācijām. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj identificēt 

skaņdarbu stilistisko ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā 

darbībā dažādu stilu un laikmetu stīgu instrumentu mūzikas 

literatūru, novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt 

augstvērtīgus mūzikas paraugus savai koncertdarbībai. 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa –  76,5 KP 

Vijoļspēle vai 

alta spēle vai 

čella spēle/ vai 

kontrabasa 

spēle/ vai arfas 

spēle 

28,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu stīgu instrumentu 

spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 

patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus.  

Kamer-

ansamblis 

7,5 I/G 4 sem iv Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus kameransambļiem, radīt un panākt 

kopmuzicēšanas radoša darba atmosfēru, brīvi spēlēt no lapas 

dažādu stilu un žanru skaņdarbus, atlasīt kamermūzikas žanra 

spilgtāko māksliniecisko repertuāru koncertprogrammu 

sastādīšanai. 

 

Orķestra 

repertuārs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt dažādu laikmetu un stilu 

simfoniskā orķestra skaņdarbu instrumenta partijas, nodrošināt 

atskaņojuma kvalitāti, spēlēt neapgūtu skaņdarbu no notīm, 

spēlēt dažādas tehniskās un mākslinieciskās grūtības orķestra 

partijas. 

Stīgu kvartets/ 

Kontrabasa  

spēlē , arfas 

spēlē – kamer-

ansamblis 

12/ 

16,5 

G 6 sem. Iv/E Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu 

laikmetu, stilu un žanru kamermūziku stīgu kvartetiem 

vai kameransambļiem koncertatskaņojuma kvalitātē  un 

repertuāra uzkrāšanas nolūkā. 

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, 

kuras  ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu 

veikšanai, iepazīstina ar dažādu laikmetu, stilu un žanru 

klaviermūziku, skaņdarbu klavierpavadījumiem.   
 

Orķestris 

 

10,5 

 

 

G 

 

2 sem. 

 

i 
Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi 

atskaņot dažādu laikmetu un stilu simfoniskā orķestra 

skaņdarbus, nodrošināt atskaņojuma kvalitāti.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūra 

mūzikā 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
B daļa – profesionālās izglītības vijoļspēles/ alta spēles / čella spēles / kontrabasa/ arfas  spēles pedagoga studiju 

kursi  –  24 KP  

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Stīgu 

instrumentu 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas stīgu instrumentu spēles mācīšanas 

metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 

mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

 

C1 – profesionālās izglītības pedagoga  studiju kursi ( čellistam – kontrabasa spēles, kontrabasistam – čella spēles  

pedagoga studiju kursi) 
Kontrabasa 

vai čella  

spēle 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt kontrabasa spēles tehniku, 

atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt repertuāru 

patstāvīgai pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt vidējās 

sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus to 

demonstrēšanai mācību procesa vajadzībām. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 

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 

Kontrabasa vai 

čella spēles 

mācīšanas 

metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kopā ar ped. 

praksi 
Studiju kursā students apgūst kontrabasa spēles 

mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 

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. 

 
Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 

pedagoģiskajā praksē mūzikas skolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda 

savu kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 1 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. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustis-

kā mūzika 

3 G 1 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

 

3 G 1 sem. i 

Stīgu instr. 

uzbūve un 

apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Baroka orķestris 6 G 3 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer- 

Ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2 sem. i 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 2 sem. i 

Orķestra 

literatūra 

3 G 2 sem.  i 

Prakse – 39 KP 
Stīgu kvartets 

vai kamer-

ansamblis 

3 G 1 sem. E Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības 

prasmes publiski atskaņot kamermūziku stīgu 

kvartetiem.  
Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi 

publiski koncertsituācijā atskaņot dažādu laikmetu 

un stilu simfoniskā orķestra skaņdarbus, nodrošināt 

atskaņojuma kvalitāti. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

Koncert-

eksāmens 

vijoļspēlē vai 

alta spēlē, vai 

čella spēlē vai 

kontrabasa 

spēlē vai arfas 

spēle 

 

10,5 

 

 

 

 

 

 

 

I

I 

 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 

60 minūtēm. Programmā jāiekļauj polifona stila skaņdarbs solo, 

izvērstas formas skaņdarbi – koncerts I daļa vai II un III daļa 

(var būt cikls vai vairākas cikla daļas), vairākus mazas formas 

cita stila un rakstura skaņdarbus, no kuriem vienam jābūt 

latviešu komponista kompozīcijai un vienam virtuozam 

skaņdarbam.  

Stīgu kvartets, 

kontrabasa 

spēles un arfa 

spēles 

specializācijai – 

kamer-

ansamblis 

 

4,5 

 

 

 

 

I

G 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

Students ar stīgu kvartetu vai kameransambli sagatavo un 

publiskā koncertā atskaņo: 

Stīgu kvarteta programmā jāatskaņo divu dažādu stilu stīgu 

kvartetu divas daļas, katra kvarteta vienai daļai jābūt sonātes 

formā: hronometrāža 30  līdz 40 minūtes. 

Kameransamblim jāatskaņo izvērstas formas skaņdarbs vai 

skaņdarbu cikls , minimālā hronometrāža 20 minūtes. 
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specializācija: Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / trompetes / trombona 

/ eifonija / tubas spēle 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

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  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 

Pūšam-
instrumentu 

atskaņotāj-
mākslas vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu atskaņotājmākslas un mūzikas literatūras attīstības 

vēsturi, atskaņotājmākslinieku personībām, skaņdarbu interpretācijām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj identificēt skaņdarbu 

stilistisko ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā darbībā dažādu stilu 

un laikmetu pūšaminstrumentu vai sitaminstrumentu mūzikas literatūru, 
novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt augstvērtīgus mūzikas 

paraugus savai koncertdarbībai. 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa –  75 KP 
Flautas / obojas/ 
klarnetes/ fagota / 

saksofona/ 

mežraga / 
trompetes / 

trombona / 

eifonija / tubas 
spēle 

28,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu pūšaminstrumentu 

spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 

patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus.  

Orķestra 

repertuārs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt dažādu laikmetu un stilu 

simfoniskā orķestra skaņdarbu instrumenta partijas, nodrošināt 

atskaņojuma kvalitāti, spēlēt neapgūtu skaņdarbu no notīm, 

spēlēt dažādas tehniskās un mākslinieciskās grūtības orķestra 

partijas. 

Radniecīgais 

instruments 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes apgūt pamatpūšaminstrumenta 

radniecīgā instrumenta spēles tehniku, atklāt skaņdarba 

māksliniecisko saturu, uzkrāt radniecīgā instrumenta repertuāru 

orķestra darba vajadzībām, patstāvīgi apgūt dažādu laikmetu un 

stilu skaņdarbus:  

Pamatinstrumets    -    radniecīgais instruments: 

Flauta                         pikolo flauta, altflauta 

Oboja                         angļu rags 

Klarnete                     pikolo klarnete, basklarnete 

Fagots                        kontrafagots 

Mežrags                     alts 

Trompete                   pikolo trompete 

Trombons                  eifonijs 

Eifonijs                     tuba, trombons 

Tuba                          eifonijs 

Pūšam-

instrumentu 

kamer-

ansamblis 

16,5 G 6 sem. E Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu laikmetu, 

stilu un žanru kamermūziku pūšaminstrumentu ansambļiem 

koncertatskaņojuma kvalitātē  un repertuāra uzkrāšanas nolūkā.  

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu veikšanai, 

iepazīstina ar dažādu laikmetu, stilu un žanru klaviermūziku, 

skaņdarbu klavierpavadījumiem.   
 
Orķestris 

 
10,5 

 

 
G 

 

2 sem. 

 

i 

Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi atskaņot 

dažādu laikmetu un stilu simfoniskā orķestra skaņdarbus, 

nodrošināt atskaņojuma kvalitāti.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūra 

mūzikā 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 
Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
B daļa – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta spēles (flautas / obojas/ klarnetes/ fagota / saksofona/ mežraga / 

trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle)  pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Pūšam-

instrumentu 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas pūšaminstrumentu spēles mācīšanas 

metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 

mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 –profesionālās izglītības pūšaminstrumenta (cita ne kā B blokā)  spēles pedagoga  studiju kursi 
Pūšam-

instrumenta 

spēle 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt cita pūšaminstrumenta spēles 

tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt repertuāru 

patstāvīgai pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt vidējās 
sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus to 

demonstrēšanai mācību procesa vajadzībām. 

Pūšam-

instrumenta 

spēles mācīšanas 

metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kopā ar ped. 

praksi 

Studiju kursā students apgūst cita pūšaminstrumenta spēles mācību 
stundas organizācijas didaktiskos principus, 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.  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē 
mūzikas skolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba programmu.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci, 

kārtojot diplomeksāmenu. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 1 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. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Pūšam-

instrumentu 

uzbūve un 
apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 I 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer-ansamblis 3 G 2 sem. i 

Baroka orķestris 
(flauta, oboja, 

fagots)  

6 G 3  sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis (flauta, 

oboja, fagots) 

3 G 2 sem. i 

Blokflauta/ 
traversflauta 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta spēle 3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Diriģēšanas 
pamati 

3 G 2 sem. i 

Orķestra 
literatūra 

3 G 2 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Pūšam-

instrumentu 
kamer-ansamblis 

 

3 

 

G 

1 sem. E Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot kamermūziku pūšaminstrumentu ansambļiem.  

Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi publiski 

koncertsituācijā atskaņot dažādu laikmetu un stilu simfoniskā 

orķestra skaņdarbus, nodrošināt atskaņojuma kvalitāti.  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

Koncert-

eksāmens 

pūšam-

instrumenta 

spēlē 

 

10,5 

 

 

 

 

 

 

 

I

I 

 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  40 

minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu -

koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 

daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 

Pūšam-

instrumentu 

kamer-

ansamblis 

 

4,5 

 

 

 

 

I

G 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

Students ar kameransambli sagatavo un publiskā koncertā 

atskaņo izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, 

minimālā hronometrāža 20 minūtes. 
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apakšprogramma Sitaminstrumentu spēle 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 

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  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 

Pūšam/sitam-

instrumentu 

atskaņotāj-

mākslas vēsture 

4,5 G 2 sem. E Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa –  75 KP 

Sitamin-

strumentu spēle 

30 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu sitaminstrumentu 

spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 

koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 

patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu un stilu skaņdarbus.  

 

Orķestra 

repertuārs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt dažādu laikmetu un stilu 

simfoniskā orķestra skaņdarbu instrumenta partijas, nodrošināt 

atskaņojuma kvalitāti, spēlēt neapgūtu skaņdarbu no notīm, 

spēlēt dažādas tehniskās un mākslinieciskās grūtības orķestra 

partijas. 

 

Sitam-

instrumentu 

kamer-

ansamblis 

16,5 G 6 sem. E Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu laikmetu, 

stilu un žanru kamermūziku sitaminstrumentu ansambļiem 

koncertatskaņojuma kvalitātē  un repertuāra uzkrāšanas nolūkā. 

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle 
Orķestris 10,5 

 

G 2 sem. i Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 
raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūra 

mūzikā 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 – profesionālās izglītības sitaminstrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Sitam-

instrumentu 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas sitaminstrumentu spēles mācīšanas 

metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 

mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā  

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

Informātikas 

tehnoloģijas 

3 G 1 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. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Sitam-

instrumentu 

uzbūve un 

apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer-

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2  sem. i 

Diriģēšanas 

pamati 

3 G 2 sem. i 

Orķestra 

literatūra 

3 G 2 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Sitam-

instrumentu 

kameransamblis 

 

3 

 

G 

1 sem. E Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot kamermūziku sitaminstrumentu ansambļiem.  

Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi publiski 

koncertsituācijā atskaņot dažādu laikmetu un stilu simfoniskā 

orķestra skaņdarbus, nodrošināt atskaņojuma kvalitāti.  
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

Koncert-

eksāmens 

sitam-

instrumentu 

spēlē 

 

10,5 

 

 

 

 

I

I 
 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  40 

minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu -

koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 

daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 

Sitam-

instrumentu 

kamer-

ansamblis 

 

4,5 

 

 

I

G 
 

 

 

1 sem. 

 

 

 

DE 

 

 

 

Students ar kameransambli sagatavo un publiskā koncertā 

atskaņo izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, 

minimālā hronometrāža 15 minūtes. 

apakšprogramma Džeza mūzika specializācijas  Klavierspēle/Akordeona 

spēle/Vijoļspēle/Kontrabasa spēle/Ģitāras spēle/Flautas / Klarnetes / Saksofona / Trompetes / 

Trombona/Vibrofona /Sitaminstrumentu komplekta spēle   
 

Studiju kursi 

ECTS 

 
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  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 
 

 

 

Improvizācija 

 

 

 

10,5 

 

 

 

G 7 sem. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

iv 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

- brīvi improvizēt un spēlēt dažādā džeza un mūsdienu 

populārās mūzikas stilistikā; 

- radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba 

atmosfēru; 

- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 

vokālos skaņdarbus; 

- nodrošināt skaņdarbu pavadījumu atskaņojuma kvalitāti 

un 

- panākt  augstu interpretācijas kultūru; 

- izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarbu iestudēšanas 

procesā;  

- brīvi spēlēt no lapas un transponēt dažādu stilu un žanru 

skaņdarbu  pavadījumus; 

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza 

tēmas, veidot koncertprogtrammas;  

- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

- tēmu interpretāciju, veidot aranžējumus, izvērtēt 

sasniegumus un izdarīt korekcijas.  

Ievads mūzikas 

vēsturē 

 

 

 

1,5 P/G 1 sem. 

iv 

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas 

par būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru 

attīstību, kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, 

dažādu laikmetu mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, 

akcentējot Rietum- un  Austrumeiropas mūzikas kultūru 

parādības. 

 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

 

3 

 

P/G 

 

1 sem. 
iv 

 

 
 

 

 
 

 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes 

apzināti lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, 

atšķirt nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to 

estētiskajām nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc 

dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas 

stilu reprezentantus. 

  



223 

 

 

Studiju kursi 

ECTS 

 

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 

 

Džeza teorija 

 

9 

 

G 

 
5 sem. 

 
E 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

studiju kursa noslēgumā students: 

- pārvalda mūsdienu džeza harmonijas valodu, māk 

aranžēt un komponēt dažādās mūsdienu populārās 

mūzikas stilistikās; 

- prot pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē; 

- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 

vokālos skaņdarbus; 

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza 

tēmas, veidot koncertprogrammas;  

- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko 

līmeni, tēmu interpretāciju, veidot aranžējumus, 

izvērtēt sasniegumus un izdarīt korekcijas.  

 

 

Džeza mūzikas 

vēsture 

 

 

12 

 

 

G 

 
 

7 sem. E 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

studiju kursa noslēgumā students: 

- pārzina džeza mūzikas vēstures nozīmīgākos faktus; 

- atšķir un raksturo dažādus džeza mūzikas stilus un 

manieres; 

- atpazīst vadošos džeza atskaņotājmāksliniekus un 

ansambļus (orķestrus); 

- atpazīst un pārzina nozīmīgākos džeza mūzikas 

albumus un tēmas; 

- pārvalda mūsdienu un klasiskā džeza repertuāru; 

- prot analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 

vokālos džeza skaņdarbus; 

- prot novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko 

līmeni, tēmu interpretāciju.  

Roka un 

popmūzikas 

vēsture  

7,5 G 4 sem. 
E 
 

 

Studiju kursa saturs sniedz studentiem zināšanas par 

būtiskiem džeza un populārās mūzikas attīstības procesiem 

– dažādu stilu saknēm, attīstības procesiem, to spilgtāko 

pārstāvju iepazīšanu, mūzikas izteiksmes līdzekļiem un 

tehniskajām niansēm. 

Praktiskā daļa –  76,5 KP 

Džeza 

instrumenta spēle 

(galvenais 

instruments) 

 

 

28,5 

 

 

I 

 
 

7 sem. E 

Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu instrumentu 

spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, 

uzkrāt koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai 

koncertdarbībai, patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības 

pakāpes dažādu laikmetu un stilu džeza skaņdarbus.  

Džeza solfedžo  

6 

 

G 

 

4 sem. 
Iv 

Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot 

ar dzirdi džeza stila mūzikas valodas izteiksmes līdzekļus, 

pilnveido dzirdes un intonēšanas iemaņas, dažādu 

instrumentu spektrālo sastāvu. 

Kompozīcija un 

aranžēšana 

7,5 G 4 sem. 
E 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis 

zināšanas un pamatprasmes komponēt un aranžēt dažādiem 

instrumentu un vokāla kolektīvās muzicēšanas sastāviem 

dažādos džeza stilos. 

* Džeza 

klavierspēle 

9 I 5 sem. 
E 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis džeza 

klavierspēles pamatprasmes  solo un ansamblī, veidot 

improvizācijas uz klavierēm un harmonizēt melodijas 

Džeza vokāls 3 G 2 sem. 
Iv 

 
 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students pamatprasmju 

līmenī ir apguvis džeza dziedāšanas vokālo tehniku un 

skaņas veidošanas kultūru, ieguvis pamatzināšanas  

džeza dziedāšanas stilistikas paņēmienos, mūsdienu mūzikas 

stilu ritma izpildījumā un vokālajā improvizēšanā.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 

skaits 

Nodar 
bību 

veids 

Studiju 
kursa 

īstenoša

nas 
periods 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

*) 

Sitam 

instrumentu 

komplekta 

spēles  

pamati 

 

7,5 

 

I 

 

5 sem. 
iv 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un  

pamatprasmes: 

- zināšanas par ritma uzbūvi un pierakstiem, 

sitaminstrumentu komplekta funkcijām un 

pamatprincipiem dažādu džeza mūzikas stilu džeza 

ansambļu spēlē, par ritmiskās mūzikas stilistiku un 

sitaminstrumentu komplekta nozīmi tajā. 

Studiju kursa noslēgumā students spēj:  

- brīvi improvizēt un pavadīt dažādos taktsmēros (5/4, 

5/8, 7/4, 7/8, 9/4, 9/8. 11/4, 11/8. 13/4, 13/8); 

- noturēt tempu; 

- improvizējot, izmantot dažādus sešpadsmitdaļu un 

trioļu grupējumus; 

- veikt poliritmiskas modulācijas no 3/4 uz 4/4 taktsmēru 

un no 6/4 uz 4/4 taktsmēru;  

- spēlēt dažādus ritmiskās mūzikas stilus uz sitamo 

instrumentu komplekta (swing, rock, funk, reggae, 

Bossa nova, 16th note beat u.c.); 

- atpazīt sitaminstrumentu komplekta spēli dažādos 

džeza mūzikas virzienos; 

- brīvi lasīt dažādu ritma zīmējuma pierakstu gan 4/4, 

gan jauktos taktsmēros. 

* ) Basa 

spēles pamati 

6 I 4 sem. 
iv 

 

 
 

 
 

studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 

pamatprasmes: 

- zināšanas par basa instrumentiem, to skanējumu, 

pielietojumu un spēles pamatprincipiem, par basa 

instrumentu lomu dažādu mūzikas stilu skaņdarbu 

interpretācijā; 

- attīstījis improvizācijas prasmes 

* )Perkusiju 

spēle 

3 G 2 sem. 
iv 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 

pamatprasmes: 

- zināšanas par perkusiju instrumentiem, to skanējumu, 

pielietojumu un spēles pamatprincipiem, par perkusiju 

instrumentu lomu dažādos ritmiskās mūzikas stilos; 

- pamatprasmes ķermeņa koordinācijā, izmantojot 

perkusiju instrumentus; 

- attīstījis pulsa izjūtu un ritmiskās improvizācijas 

brīvību. 

Studiju kursa noslēgumā students spēj:  

- spēlēt pamatlīmenī populārākajos ritmiskās mūzikas 

stilos uz dažādiem perkusiju instrumentiem; 

- uz kongām radīt slap, bass, open toņus; 

- improvizēt, radīt jaunus ritmus, imitēt uz free style 

perkusijām; 

- pielāgoties dažādām matērijām; 

- brīvi justies poliritmiskajās modulācijās un improvizēt 

tajās; 

- veikt perkusiju instrumentu nošu pierakstu; 

- gaumīgi izmantot perkusiju instrumentus aranžējumos 

vai kompozīcijās. 

Mūzikas 

tehnoloģija 

6 G 4 sem. iv 

 

 
 

 

 
 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 

skaņu tehnoloģijas veidus, skaņu ierakstu principus un 

metodes, mikrofonu izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai 

nepieciešamo ierīču raksturojumus. 

Students prot: atpazīt ierakstā izmantoto tehnoloģiju, 

izvēlēties optimālo ieraksta tehnoloģiju konkrētai situācijai. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 

vēsturē 
1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību 
pamati) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūra mūzikā 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Uzņēmēj-
darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 
estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

B daļa – profesionālās izglītības džeza instrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Džeza mūzikas 
mācības metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas džeza instrumentu spēles mācīšanas metodikā, mācību 

stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas tipus, 

veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura 
plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu 

vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  

C1 daļa – džeza klavierspēle – 4,5 KP 
Elektronisko 

taustiņinstrumentu 

spēle 

4,5 I 3 sem. iv Studiju kurss attīsta elektronisko instrumentu spēles iemaņas un 

prasmes, kuras  ir nepieciešamas džeza atskaņotājmākslinieka 

pienākumu veikšanai.  

C2 daļa – Basa spēle  
Basģitāras vai 

kontrabasa spēle 

4,5 I 3 sem. iv Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, kuras  

ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu veikšanai.   

C3 daļa – Saksofona spēle/ flautas spēle/Klarnetes spēle – 4,5 KP 

Flautas spēle 4,5 I 3 sem. iv  

Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, 

kuras  ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu 

veikšanai.   
Klarnetes spēle 4,5 I 3 sem. iv 

Saksofona spēle 4,5 I 3 sem. iv 

C4 – vispārējie studiju kursi 
Svešvaloda 3 G 2 sem. iv Padziļina zināšanas un prasmes, kuras apgūtas studiju kursa 

obligātajā daļā. 

Izvēles 

instruments 

1,5 I 1 sem. iv Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, 

kuras  ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu 

veikšanai.   Izvēles 

instruments 

3 I 2sem. iv 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 

Prakse – 39 KP 

Džeza kombo 

(ansamblis) 

21 G 7 sem.  iv Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu 

laikmetu un stilu džeza mūzikas dažādos kolektīvās 

muzicēšanas sastāvos ar nolūku uzkrāt muzicēšanas pieredzi 

koncertatskaņojuma kvalitātē  un uzkrāt repertuāru.  
Džeza mūzikas 

praktikums 

12 G 7 sem. E 

Ierakstu 

producēšana 

6 I 2 sem. iv Studiju kursa saturs sniedz zināšanas un prasmes skaņu 

ierakstu producēšanā, skaņas modeļa izveidē un atbilstošu 

tehnisko līdzekļu izvēlē, apgūst mūziķim nepieciešamās 

saskarsmes prasmes ar producentiem un tehnoloģisko 

specifiku darbam skaņu ierakstu studijā. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

džeza mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un 

savu kompetenci students kolokvija veidā pierāda 

diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens 

instrumenta 

spēlē 

7,5 I

I 

1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  

40 minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu -

koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 

daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 

Džeza kombo 

(ansamblis) - 

koncert-

eksāmens 

7,5 G

G 

1 sem. DE Students ar ansambli sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā 

hronometrāža 20 minūtes. 

* Studiju kurss nav jāapgūst studējošajiem, kuri apgūst attiecīgo instrumentu kā galveno 

instrumentu, bet kredītpunktus iegūst par radniecīgā instrumenta spēles apgūšanu. Studiju kursa 

nosaukumu konkretizē individuāli. 

 
apakšprogramma Vēsturisko instrumentu spēle 

specializācija: Taustiņinstrumentu spēle,  specializācija: Stīgu instrumentu spēle 

specializācija: Pūšaminstrumentu instrumentu spēle 

 

Studiju kursi 

ECTS 

 

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  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 
Instrumentu 
spēles vēsture un 

teorija 

7,5 G 4 sem. 
 

 

 
 

 

 

E 
 

 

 
 

 

 

Studiju kurss sniedz zināšanas par senās mūzikas attīstību 
vēsturiskajā skatījumā - komponistu un atskaņotājmākslinieku 

personībām, skaņdarbu interpretācijām. Studiju kursa apguves 

rezultātā students spēj identificēt skaņdarbu stilistisko ievirzi, 
izmantot savā mākslinieciskajā darbībā dažādu stilu un laikmetu i 

mūzikas literatūru, novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt 

augstvērtīgus mūzikas paraugus savai koncertdarbībai.  

Solfedžo 4,5 G 2 sem. Eksāmens Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 
1 sem. iv 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija 
un analīze 

4,5 G 
2 sem. 

iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 

1 sem. 
iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

22,5 P/G 
6 sem. 

iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 
2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 

Praktiskā daļa –  72 KP 

Instruments spēle  

(instrumenta 

nosaukums) 

31,5 I 

7 sem. 

 

Eksāmens 

 

Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu instrumentu spēles tehniku, 

atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt koncertprogrammu 

repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, patstāvīgi apgūt augstākās 
sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus.  

Radniecīgā 

instrumenta spēle 

3 I 
2.sem. i 

Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas atskaņotājmākslinieka  pienākumu veikšanai.   

Brīvā 
ornamentiskā  

improvizācija 

4,5 I 

2.sem 

 
 

 

 
 

 

 
. 

i 

 
 

 

 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students: 

 lietošanas līmenī zina renesanses, baroka un  klasicisma 

laikmeta brīvās ornamentācijas pamatprincipus un to 

atšķirības;  

 izprot teorētiskās nostādnes  un ir ieguvis praktiskas 

iemaņas par dažādu brīvo  ornamentisko elementu  

uzbūvi, atšķirībām pielietojumā dažādās valstīs; 

 ir guvis izpratni par īpašajām fiksētajām ornamentālās 

improvizācijas uzbūvēm (kadence, adagio daļas), to 

pielietojumu solo, ansambļa un orķestra repertuārā. 
Baroka orķestris 19,5 P 7.sem. i Studiju kursa noslēgumā students: 

 atskaņo vidējas un augstākās grūtības pakāpes dažādu 

laikmetu(renesanse, baroks, klasicisms) un reģionu 

mūziku 

 praksē demonstrē atšķirības dažādu laikmetu mūzikas 

interpretācijā, īpaši pievēršot uzmanību reģionālajam 

principam 

 demonstrē zināšanas par konkrēta vēsturiskā perioda 

instrumentācijas principiem, instrumentu sastāvu, 

variēšanas iespējām ansamblī/orķestrī 

 balstoties uz kursā gūtajām zināšanām un pieredzi, 

spējīgs sagatavot mākslinieciski augstvērtīgu 

priekšnesumu vēsturiskā  atskaņošanas manierē 

 pārzina pasaules izcilāko interpretu pieredzi, orientējas 

pieejamajos audio un video materiālos 

 studējis virkni vēsturisko traktātu un 20.-21.gs pētījumu 

par senās mūzikas interpretācijas principiem 

 izveidojis stabilu repertuāra bāzi turpmākai 

koncertdarbībai  

 

 
 

Senās mūzikas 

ansamblis 

 

 
 

13,5 

 

 
 

G 

7.sem. 
 

 

 
 

 

 
 

 

E 

 
 

 

 
 

 

 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads kultūras 
vēsturē 

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-darbības 

pamati  
(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakus tiesību 

pamati) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūra mūzikā 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

B daļa – profesionālās izglītības vēsturisko instrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
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 

Instrumenta 

spēles 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas vēsturisko  instrumentu spēles mācīšanas 

metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos 

principus, mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, 

mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura 

apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, 

formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

 

 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 

pedagoģiskajā praksē mūzikas skolās un mūzikas 

vidusskolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 

programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP 

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 1 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.  

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Aranžēšana/ 

Instrumentācija 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 
Senās 

atskaņotājmākslas 
vēsture 

6 G 3 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta spēle 3 G 2 sem. i 

 

Prakse – 39 KP 

Instrumenta  

spēle 

24 I 7 sem. i Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē  praksē 

dažādās kultūras institūcijās, piedaloties koncertos gan solo, 

gan kolektīvās muzicēšanas sastāvos.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

māksliniecisko briedumu, kārtojot diplomeksāmenu. 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 5 sem. i 

Baroka 

orķestris/ 

ansamblis 

7,5 G 5 sem. i 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un 

savu kompetenci students kolokvija veidā pierāda 

diplomeksāmenā. 

 

Koncert-

eksāmens 

instrumenta 

spēlē 

9 

 

I

I 

1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  

40 minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu - 

koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 

daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 

 

Baroka 

orķestris/ 

ansamblis 

6 G 1 sem. DE Students ar orķestri sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 

izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā 

hronometrāža 30 minūtes. 
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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 atbilst mūzikas speciālistu izglītošanas prasībām, veicina 

iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un zinātnisko atziņu lietošanu mākslinieciski 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 0,35%  pret 0,65%, t.i. no 40 

darba stundām nedēļā studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas 

saturu apguva patstāvīgajā darbā. 

Studiju procesa īstenošanas, docēšanas  un studiju satura apguves kvalitātes kontroli 

un analīzi regulāri veica atbildīgās struktūrvienības.  

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 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. 

“A” daļā (obligātie studiju kursi 150 ECTS KP) ir iekļauti profesionālie studiju kursi 

(120 ECTS KP) un vispārizglītojošie studiju kursi (30 ECTS KP).  

Profesionālo studiju cikla apjomu katrā apakšprogrammā nosaka katras specializācijas 

nepieciešamās profesionālās prasmes un zināšanas. Vispārizglītojošie studiju kursi (Latviešu 

valodas kultūra, Svešvaloda, Literatūras vēsture, Uzņēmējdarbība, Filozofija, Mākslas 

vēsture, Reliģiju vēsture) nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro un sociālo zinātņu 

nozarē, attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiemaņas.  

“B” daļa –ierobežotās izvēles studiju kursi, 24 ECTS KP.  

B daļas studiju kursu saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 03.10.2000. noteikumos 

Nr.347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 

kvalifikācijai” izvirzītajām prasībām. Plānoto studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, 

Metodika, Pedagoga ētika, Pedagoģiskā prakse) apguve nodrošina instrumenta spēles 

pedagogam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi, absolventam, kurš iegūst 

instrumenta spēles mūziķa profesionālo kvalifikāciju, paver plašākas darba tirgus iespējas, kā 

arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās izglītības 

sistēmā.  

C – brīvās izvēles daļa, 9 ECTS  KP. Studiju kursu saturs dod iespēju padziļināt vai 

paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas atskaņotājmākslinieka specializācijas 

jomās – Informātikas tehnoloģijas, lietišķā svešvaloda, Improvizācija, Elektroakustiskā 

mūzika, Kompozīcija/aranžēšana, Skatuves uzvedības kultūra, Džeza mūzika,Semā mūzika – 

baroka orķestris, senās mūzikas ansamblis, cita instrumenta spēle u.c.  
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Prakse – 39 ECTS  KP. Prakses periods ir 8 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionāli mākslinieciskā darba pieredzi. Prakse 

nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.   

Prakses laikā ir plānota: instrumenta spēles prakse – koncertprogrammu sagatavošana un 

atskaņojums, pavadījumu prakse, ansambļa un/vai  orķestra koncertprogrammas sagatavošana 

un atskaņojums.  

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS  KP 

Studiju programmas noslēgumā ir jākārto: 

Visu studiju apakšprogrammu noslēgumā: - kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un 

teorijā; - diplomeksāmeni metodikā un pedagoģiskajā praksē; 

apakšprogrammā Taustiņinstrumentu spēle 

Koncerteksāmens instrumenta spēlē 

Pavadījums (izņemot akordeona spēli) 

Kameransamblis 

apakšprogrammās Stīgu instrumentu spēle/Pūšaminstrumentu spēle/Sitaminstrumentu spēle  

Koncerteksāmens instrumenta spēlē 

Kameransamblis 

- apakšprogrammā Džeza mūzika 

Kolokvijs specialitātē, džeza mūzikas vēsturē un teorijā 

Koncerteksāmens instrumenta spēlē 

Džeza kombo (ansamblis) - koncerteksāmens 

- apakšprogrammā Vēsturisko instrumentu spēle  

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā 

Koncerteksāmens instrumenta spēlē 

Baroka orķestris/ansamblis 

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. 



231 

 

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:    

Instrumenta spēle, Kolokvijs instrumenta spēlē, Kolokvijs Mūzikas literatūrā un teorijā 

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 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. 

 

2.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 (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 

katra studiju kursa aprakstā.  Atskaņotājmākslinieka izglītošanā liela nozīme ir prakses darba 

plānošanai un tās norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. 

Prakse tika organizēta koncertu formā gan Mūzikas akadēmijā, gan ārpus tās. 

Atskaņotājmākslinieka praktiskās iemaņas studenti apguva arī spēlējot ansambļos, orķestros, 

sniedzot atklātos koncertus, uzstājoties akadēmiskajos koncertos. Vairāki studenti ir 

iesaistījušies praktiskajā darbā profesionālajos kolektīvos – LNO orķestrī, Valsts simfoniskajā 

orķestrī, spēlē projektu orķestros, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu studiju programmas 

studenti bija pieaicināti darbā profesionālajos  pūtēju orķestros.  

Studiju procesa inovācijas: 

    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 23 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 

pedagogu savā specialitātē.  Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā 

prakse tika organizēta izglītības iestādēs ar kurām ir noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi. 

Līgumos ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti 

pušu pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem. Pedagoģiskā darba iemaņas studenti apgūst mūzikas vidusskolās un 

mūzikas skolās. Aizvadītajā periodā ar mūzikas izglītības iestādēm ir noslēgti pedagoģiskās 

prakses līgumi 12 specializācijās. 

Lai sagatavotu augstvērtīgus mūziķus valsts profesionālajiem orķestriem, būtika nozīme ir 

studiju kursa Orķestris prakstikai īstenošanai. Atskaites periodā orķestra darbs tika organizēts 

koncentrētā veidā – lietots projektu princips. Šāda darba forma pierādīja, ka tiek intensificēts un 
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optimizēts darba process un racionalizēts studējošo darba laiks studiju kursa Orķestris satura 

apguvē praksē. Pirms katra projekta notika partiju atspēlēšana visās instrumentu grupās, pēc 

projekta notika tā apspriešana. Atsevišķu projektu īstenošanas ilgums kopumā atbilda 

programmas (repertuāra) satura apguves kvalitatīvajam piepildījumam.   

Akadēmiskā gada laikā tiek apgūti dažāda stila un laikmeta orķestra repertuāra 

skaņdarbi – orķestra literatūras repertuāra minimums, lai četru studiju gadu laikā katrs studiju 

programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammu Stīgu instrumentu spēle un 

Pūšaminstrumentu / sitaminstrumentu spēle studējošais apgūtu orķestra literatūras baroka, 

klasicisma, romantisma, XX gs. un latviešu mūzikas pamatrepertuāru. 

Atbilstoši programmas intensitātei, kontakstundu skaits katras programmas apguvei ir bijis 

mobils un elastīgs. Tas, ka šāds modelis darbojas jau vairākus gadus, liecina par tā stabilitātes 

kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem parametriem. 

Dažādu diriģentu piesaiste un projektu darba organizācijas princips maksimāli tuvina 

orķestra darbu profesionāla kolektīva darbam un nodrošina darba tirgus pieprasījumam adekvātu 

praksi. Studiju kursa īstenošanas procesu uzrauga simfoniskā orķestra klases vadītājs. 

   Orķestra darba procesā ir konstatētas arī vājās puses. Sakarā ar to, ka liels skaits labāko un 

spējīgāko studējošo atrodas Erasmus apmaiņas programmā vai arī piedalās citos starptautiskajos 

orķestra projektos, būtu jāizvērtē nepieciešamība pagarināt koncertprojekta iestudēšanas laiku. 

Negaidīti ir radusies problēma, ka daži studējošie reliģiskās pārliecības dēļ atsakās piedalīties 

koncertos piektdienas vakaros un sestdienās. Kopā ar orķestra prakses vadītāju tika atrasts 

abpusēji pieņemams individuālas risinājums, bet šāda problēma var rasties arī turpmāk. 

Pagājušajā gadā, izvērtējot studējošo aptaujas anketās sniegto informāciju, kā arī, ņemot vērā 

priekšlikumus studiju programmu satura pilnveidei, ieviesām izmaiņas studiju programmu 

saturā un tās īstenojām. Pamatā tika mainīti studiju kursu nosaukumi vai arī precizēts studiju 

kursu saturs. 

 

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 procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no 

savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas 

darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas. 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 studiju programmu un 

apakšprogrammu 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 skaņdarbu iestudēšanas procesā ieguldītais 

darbs, snieguma 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 t iesību un kritēriju 

sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar studiju 

kursa biedru sniegumu. 

Izvērtējot studējošo sekmes pārbaudījumos, sasniegumus mākslinieciskajos projektos, 

koncertdarbības aktivitātes, studējošo attieksmi pret nodarbību apmeklējumu, jāsecina, ka 

situācija nav viennozīmīga. 
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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.:  

pūšaminstrumentu spēles specializācijas studiju kurss  Orķestra repertuārs, 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”. 

2.1.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā vid.: EUR 6993,22 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 3523,57 

Specializācija Viena studenta studiju 

izmaksas  

gadā EUR 

Klavierspēle 3491,27 

Ērģeļspēle 3672,42 

Akordeona spēle 3671,98 

Vijoļspēle/alta spēle/čella spēle 3489,- 

Kontrabasa spēle 3890,48 

Arfas spēle 3890,48 

Kokles spēle 4366,83 

Ģitāras spēle 2621,98 

Pūšaminstrumentu spēle 3321,59 

Sitaminstrumentu spēle 3361,87 

Vēsturisko instrumentu spēle (klavesīns, ērģeles) 2823,65 

Vēsturisko instrumentu spēle (stīgu instr./ pūšaminstr.) 4027,27 

Džeza mūzika (instrumentālā) 3177,65 
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- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  
(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1195,11 gadā (EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  

 

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 5.līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas profesijas standartam Instrumentu mūziķis (profesijas standarts atrodas Latvijas 

Republikas Profesiju klasifikatora Pielikumu sadaļā, apstiprināts ar MK noteikumiem) un  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 Māksla 

īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Instrumentālā mūzika. Ekspertu vērtējums par 

programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apraksts izstrādāts 

atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 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 

Ievads kultūras vēsturē – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  (Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus 

tiesības, vides un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  (Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra mūzikā – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un estētika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

Literatūra mūzikā – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un estētika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 
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9.2. nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 

kredītpunkti. 

 A daļa un B daļa kopā: 36 KP 
Instrumenta spēles vēsture - 4 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 16 KP 

Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Instrumenta spēles mācīšanas metodika – 2  KP 
9.3. nozares profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 

 

A , B daļas kopā: 60 KP 

Solfedžo – 3 KP 

Mūzikas teorija un analīze  – 5 KP 

Klavierspēle – 5 KP 

Pedagoģiskā prakse – 2 KP 

Instrumenta spēle – vid.  23 KP 

Orķestris/kameransamblis/stīgu kvartets/ klavierpavadījums/orķestra repertuārs – 

 vid. 22 KP 
9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   

 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 

kredītpunkti; 

 

 

 

                                                                                                                 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 

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  
Orķestris/ 

kameransamblis/ 

klavierpavadījums/ 

instrumenta spēle 

specializācija Ērģeļspēle 
Instrumanta spēle – 12 KP 

Ērģeļu pavadījums un ansamblis – 8 KP 

Liturģiskā spēle – 2 KP 
Improvizācija – 4 KP 

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). 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Pianistiem: 

Koncerteksāmens instrumenta spēlē   – 4 KP 
Kameransamblis – 3 KP 

Klavierpavadījums 3 KP 

Visiem instrumentālistiem: 

Koncerteksāmens instrumenta spēlē   – 7 KP 
Kameransamblis/stīgu kvartets – 3 KP 

 

 

Profesijas standarts Instrumentu mūziķis 
 (5.profesionālās kvalifikācijas līmenis) 

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti vid. 89 KP 

apjomā, t.i. vid. 56 procenti. 

 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais 

bakalaura grāds mūzikā un instrumentālista (konkrētās specializācijas 

mūziķa profesijas nosaukums) 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 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  

Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, kompetences 

vērtējuma apraksts  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. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 

gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas 

un Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu 

izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas un 

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). Studiju perioda ilgums arī ir 

četri gadi, studiju programmas apjoms arī ir ECTS 240 KP. Atšķirības ir studiju kursu 

nosaukumos. Minētajās augstskolās pamatā apgūst galvenokārt profesionālos un profesionālās 

specializācijas kursus ar ļoti šauru vispārizglītojošo un pedagoģisko kursu ievirzi.  

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošajos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 

izvēlētās programmas daļā.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā bakalaura studiju 

programma Instrumentālā mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīgāka un  

mūziķu-instrumentālistu sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem 

standartiem. Profesionālajiem mūziķiem ir nodrošinātas iespējas strādāt par instrumenta spēles 

pedagogiem profesionālajās mūzikas izglītības iestādēs, jo ierobežotās izvēles daļā studenti 

apgūst pedagoga darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Sniedzam dažus studiju 

programmu salīdzinājuma  piemērus. 

Studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle 

specializācijas Ērģeļspēle salīdzinājums ar Igaunijas Mūzikas akadēmijas un Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmijas studiju programmām  

Salīdzinājuma 

parametri 

JVLMA  Igaunijas Mūzikas un  

Teātra akadēmija  

Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmija  

Studiju 

programmas 

līmenis  

Otrais profesionālās 

augstākās izglītības 

līmenis (bakalaurs)  

Mākslu bakalaurs (angl.- 

Bachelor of Arts)  

Bakalaurs  

Iegūstamais 

grāds/kvalifikācija  

Profesionālais bakalaura 

grāds mūzikā, ērģelnieks  

Profesionāls ērģelnieks, 

baznīcas mūziķis  

Profesionālais bakalaura 

grāds mūzikā  

Prasības uz iepriekšējo izglītību  

Izglītību 

apliecinošie 

dokumenti:  

Atestāts par vispārējo 

izglītību, sekmju 

izraksts un Centralizēto 

eksāmenu sertifikāts 

Latviešu valodā un 

literatūrā, Svešvalodā  

vai  

Diploms par 

profesionālo vidējo 

izglītību, sekmju 

izraksts un Centralizēto 

eksāmenu sertifikāts 

Latviešu valodā un 

literatūrā, Svešvalodā  

Vidusskolas vai ekvivalentas 

izglītības diploms, muzikālā 

izglītība  

Vidusskolas vai 

ekvivalentas izglītības 

diploms, muzikālā izglītība  

http://www.polifonia-/
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Iestājpārbaudījumi/  

prasību saturs  

* Eksāmens Ērģeļspēlē, 

reflektantam jāatskaņo:  

1) J.S.Baha divdaļu vai 

vairākdaļu polifonisks 

cikls ērģelēm (piem., 

Prelūdija un fūga, 

Tokāta un fūga, 

Fantāzija un fūga, 

Kancona re minorā 

BWV 588 vai tml.), 

izņemot Astoņas mazas 

prelūdijas un fūgas 

BWV 553-560. Var 

spēlēt arī kādu no 

atsevišķajām fūgām, bet 

tad jāatskaņo vēl otrs 

J.S.Baha skaņdarbs;  

2)vācu baroka laika 

korāļprelūdija cantus 

firmus tehnikā (diviem 

manuāļiem un pedālim);  

3)romantisma laika 

skaņdarbs vai cikla daļa 

(vismaz 7’- 8’);  

4)20.-21. gadsimta 

ērģeļdarbs.  

* Kolokvijs Ērģeļspēlē.  

Kolokvijs mūzikas 

literatūrā un teorijā.  

* Eksāmens instrumenta spēlē 

(reflektants var izvēlēties - 

ērģeļu vai klavieru programmu)  

ĒRĢEĻU pr.prasības:  

1) pirms J.S.Baha dzīvojuša 

komponista darbs;  

2) J.S.Baha darbs;  

3) romantisma laikmeta darbs;  

4) dotās melodijas 

harmonizācija;  

5) dotās četrbalsīgās tēmas 

improvizēts turpinājums;  

6) lasīšana no lapas.  

KLAVIERU pr.prasības:  

1) polifons darbs;  

2) lielas formas darbs (sonātē 

tikai 1.daļa vai 2.un 3.daļa)  

3) mazākas formas darbs;  

4) dotās melodijas 

harmonizācija;  

5) dotās četrbalsīgās tēmas 

improvizēts turpinājums;  

6) lasīšana no lapas.  

* Intervija - jautājumi par 

mūziku, kultūru, reflektanta 

redzesloku  

* Dzirdes un harmonijas 

pārbaud. eksāmeni  

* Eksāmens instrumenta 

spēlē (reflektants var 

izvēlēties - ērģeļu vai 

klavieru programmu).  

ĒRĢEĻU pr.prasības:  

1) polifons cikls (prelūdija 

un fūga); 2) korāļprelūdija 

cantus firmus tehnikā; 3) 

izvērsts romantisks darbs 

[progr.garums=20-25 min.]  

KLAVIERU pr.prasības:  

1) polifons darbs (piem., 

J.S.Baha Prelūdija un fūga 

no LTK vai trīsbalsīga 

invencija, vai daļas no 

svītas); 2) lielas formas 

darbs (sonātes Allegro vai 

rondo, vai variācijas); 3) 

etīde vai virtuozs 

skaņdarbs.  

Piezīme: Reflektantiem ar 

nepilnīgu ērģeļu izglītību 

iespējams kombinēts ērģeļu 

un klavieru eksāmens: 1) 

polifons darbs; 2) lielas 

formas darbs; 3) skaņdarbs.  

* Pārrunas par 

ērģeļmūziku, kultūras un 

mākslas jautājumiem u.c.  
 

Salīdzinājuma 

parametri 

JVLMA Igaunijas Mūzikas akadēmija Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmija 

Programmas 

īstenošanas 

ilgums un 

apjoms (gadi, 

KP)  

4 gadi, 8 semestri, 

LV 160 KP/240 ECTS 

4 gadi 

240 ECTS 

4 gadi 

240 ECTS 

Plānotie 

rezultāti  

Profesionāli pārvalda ērģeļspēli 

visdažādākajos žanros vidējas 

sarežģītības repertuārā, kvalitatīvi 

to atskaņojot koncertu un 

dievkalpojumu vajadzībām, 

var strādāt kā solists vai kā 

pavadītājs; iegūtas ērģeļspēles 

pedagoga tiesības. 

Zināšanas; profesija; iespēja 

tālākām studijām 

maģistrantūrā; profesionāls 

ērģelnieks un baznīcmūziķis - 

var strādāt kā solists vai kā 

pavadītājs, vai kā pedagogs un 

kā ērģelnieks Igaunijas 

Luteriskās Baznīcas draudzēs. 

Ērģelnieks – izpildītājs, 

ērģelnieks - pedagogs. 

Studiju 

programmas 

noslēguma 

pārbaudījumi/ 

prasības  

Valsts pārbaudījums 

Koncerteksāmens Ērģeļspēlē: 

Prasības: 50-60 min. programma: 

1)J.S.Baha lielas formas polifons 

darbs; 2)romant./laikmetīgās 

mūzikas lielas f.darbs vai vairākas 

cikla daļas; 3)vairāki mazākas 

f.darbi, vēlams, arī latv.mūzika. 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā 

Kuue semestri jooksul 

omandatud orelimängu ja 

stiilide tundmise kontroll 

eksami kaudu. Esitada tuleb 

neli teost: Üks barokiajastu 

suurem teos Üks J.S.Bachi 

ulatuslikum teos Üks 

romantilise muusika suurem 

teos Üks Eesti helilooja teos 

Nav pašlaik publiski 

pieejamas Internetā. 
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Stīgu instrumentu spēles apguves process un saturs instrumenta spēlē Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmijā pamatā sakrīt ar JVLMA prasībām, izņemot to, ka tehniskās ieskaites Viļņas 

augstskolā notiek vienu reizi gadā, bet mums – divas reizes. Saturs un prasības analogas.    

JVLMA priekšrocība ir tā, ka tiek piešķirtas tiesības strādāt par instrumenta spēles 

pedagogu, turpretim Viļņas mūzikas akadēmijā tas ir tikai projekts tuvākajai nākotnei. 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle Kokles 

spēle salīdzinājums ar Igaunijas un Lietuvas Mūzikas akadēmijām 

 
Salīdzinājuma parametri JVLMA Igaunijas Mūzikas 

akadēmija 

  Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmija 

Prasības uz iepriekšējo izglītību 

iestājpārbaudījumi/ 

prasību saturs 

eksāmens Kokles spēlē, 

atskaņo 4 dažāda rakstura 

skaņdarbus dažādās kokles 

spēles tehnikās, kas atbilst 

mūzikas vidusskolas 

beigšanas eksāmenam 

Kolokvijs Kokles spēlē. 

Programma, kas 

atbilst mūzikas 

vidusskolas 

beigšanas 

programmai 

Programma, kas atbilst 

mūzikas vidusskolas 

beigšanas programmai 

Salīdzinājuma parametri JVLMA Igaunijas Mūzikas 

akadēmija 

  Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmija 

Programmas 

īstenošanas ilgums un 

apjoms (gadi, KP) 

Piem. 4 gadi, 8 semestri, 

ECTS KP 160 

4 gadi bakalauri, 1 

maģistranti 

 

4 gadi bakalauri, 2 

maģistranti 

 

Plānotie rezultāti  

 

JVLMA plānotie rezultāti aprakstīti 

studiju programmu īstenošanas 

aprakstos 

  

Studiju programmas 

noslēguma 

pārbaudījumi/prasības 

Piem: 

Valsts pārbaudījums 

Koncerteksāmens kokles 

spēlē: 

Programma 40 min. 

Kolokvijs specialitātē, 

mūzikas vēsturē un teorijā 

Valsts 

pārbaudījums 

Koncerteksāmens 

kanneles spēlē: 

Programma 35-40 

min. 

 

Valsts pārbaudījums 

Koncerteksāmens 

kankles spēlē: 

Programma 

bakalauriem 30-35 

min.. 

Maģistriem 50-60 min 

 

Bakalauru studiju programmas saturs instrumenta spēlē Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmijā pamatā sakrīt ar JVLMA prasībām,   Tehniskās ieskaites Lietuvas  Mūzikas 

akadēmijā notiek 2 reizi gadā, vēl papildus audzēkņu vakari – 2 reizes. Saturs un prasības 

analogas. Lietuvas Mūzikas akadēmijā ļoti nopietni apgūst ansambli ar DE noslēgumā, kā arī 

orķestra spēli. Pedagoģisko praksi apgūst 4 semestrus, metodika – 1semestri, instrumenta 

vēsture – 2 semestrus. 

Igaunijas Mūzikas akadēmijā bakalauru studiju programmas saturs sakrīt ar JVLMA 

prasībām, eksāmeni katra semestra noslēgumā, tehniskās ieskaites mums ir katru semestri, 

bet igauņiem nav noteiktas prasības un tehniskās ieskaites organizē pēc vajadzības. 

Ansamblis – varbūt viendabīgs vai ar dažādiem instrumentiem (pēc izvēles).  
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2.1.12.Informācija par studējošiem 
- Studējošo skaits studiju programmā kopā  - 180 studenti (t.sk. ārvalstu studenti – 4), no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 161 students, par fiziskas personas līdzekļiem studēja 19 

studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 49 studenti, no tiem: par valsts 

budžeta līdzekļiem – 45 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem - 4 studenti; 

- absolventu skaits kopā – 47 studenti,  no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem – 43 studenti, 

par studiju maksu  - 4 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 tika organizēta studējošo aptauja par tiem docētājiem, kuri pretendēja 

vēlēšanām akadēmiskajos amatos. No instrumenta spēles specializācijas  aptaujā piedalījās 

apmēram 19% (studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 

ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā gūst kvalitatīvas zināšanas un prasmes:  

 - 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.  

 Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra īpašu uzmanību pievērš studējošo aptaujas 

rezultātu analīzei jautājumā par studiju kursu docēšanas kvalitāti. Galvenokārt veiktas klavieru 

un stīgu nodaļas studējošo aptaujas. To rezultāti liecina, ka katedras darba vērtējums ir pozitīvs.    

Katedras mācībspēki rosina studentus turpināt studijas maģistrantūrā kameransambļa un 

klavierpavadījuma specialitātē. Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskos 

kamermūzikas festivālos, meistarklasēs un konkursos. Pozitīvi tiek vērtēta iespēja izstrādāt stīgu 

instrumentu partijas kopā ar konsultantiem – vijolnieci I. Milzarāju, altistu A. Štrālu un 

čellistiem D. Ozoliņu un Ē. Kiršfeldu. Atsauksmēs tiek dots arī salīdzinājums ar citām Eiropas 

augstskolām. Pašnovērtējumam katedra pievieno 8. semestra studentu pianistu Lindas Laduses, 

Ilutas Ozeres, Kaspara Bumbiša, 4. sem studentes vijolnieces Undīnes Cercinas, atsauksmes par 

katedras docētāju D.Kļavas, H.Hansenas, J.Maļecka, V.Zilberta A.Liepiņa, L.Tīreles, M.Zilberta, 

I.Milzarājas, Ē.Kiršfelda un G.Sproģes darbu, kā arī JVLMA bijušās studentes vijolnieces Rasas 

Kumsāras atsauksmi par studijām Roterdamas mūzikas augstskolā. 

 

8. semestra studentes pianistes Lindas Laduses atsauksme  

par  studiju kursiem Kameransamblis un Klavierpavadījums: 

„Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra izceļas ar savu kvalitāti, stabilajām vērtībām un 

sakārtotību. Pedagogi ir tendēti uz studentu izaugsmi un dara visu iespējamo, lai sasniegt 

rezultātus. Pateicoties pedagogu izcilajai darbībai, katedrā ir arī ļoti daudz starptautisku 

konkursu laureāti. Katedra katru gadu rīko konkursu „JVLMA labākais studentu 

kameransamblis”, tas ir ļoti pozitīvi, jo studentiem ir iespēja sevi pierādīt, gūt pieredzi un apgūt 

plašāku repertuāru. Šo studiju laiku man bija dota iespēja mācīties pie izciliem pedagogiem – 

kameransamblī pie prof. Guntas Sproģes un klavierpavadījumā pie prof. Alda Liepiņa. 

Pedagogu lielā pieredze un entuziasms deva man ļoti daudz. Viņi lika man radoši domāt, 

pilnveidot sevi kā pianistu, sniedza daudz vajadzīgo zināšanu, lai es tās spētu izmantot savā 

turpmākajā darbībā. Pateicoties prof. Sproģes iniciatīvai, ar panākumiem piedalījos 

starptautiskajos konkursos Itālijā un Lietuvā. 
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Ļoti liels pluss ir tas, ka katedra rīko daudzus koncertus, kas ļauj studentiem iegūt skatuvisko 

pieredzi. Klavierpavadījuma studiju kursā studentiem ir iespēja sadarboties ar izciliem 

dziedātājiem un izkopt koncertmeistara prasmes, lai pēc tam tās varētu pielietot darbā ar citiem 

mūziķiem. Šajā studiju kursā  liela vērība tiek likta tieši uz vokālo mūziku, bet gribētos, lai būtu  

iespēja vairāk sadarboties arī ar instrumentālistiem un apgūt šo koncertmeistara repertuāru. 

Bakalaura studiju kursa laikā es esmu ļoti pievērsusies kamermuzicēšanai un tas viss ir 

pateicoties šīs katedras augstvērtīgajai darbībai.” 12.06.2014.  Linda Laduse  
 

8. semestra studenta pianista Kaspara Bumbiša atsauksme par  

prof. Jāņa Maļecka darbu studiju kursos Kameransamblis un Klavierspēle: 

  „Studējot pie profesora Jāņa Maļecka gan klavieres, gan kameransambli varu secināt, ka viņa 

darbs ir profesionāls, kas atspoguļojas viņa studentu sasniegumos gan valsts, gan arī 

starptautiskā mērogā. Apgūstot pie viņa studiju kursu Kameransamblis, varu teikt, ka profesors 

ne tikai nopietni pievēršas muzikālā materiāla izstrādei, bet arī nepieciešamības gadījumā 

sniedz padomu ansambļa biedru izvēlē un piedāvā dažādus pasākumus, kur studenti var sevi 

parādīt. Pēc profesora ierosinājuma pēdējā gada laikā ar savu klavieru kvintetu esmu veiksmīgi 

piedalījies konkursā JVLMA labākais studentu kameransamblis, starptautiskajā konkursā 

Jūrmala 2014, kā arī kameransambļu festivālā Viļņā. Gatavojoties šiem pasākumiem, profesors 

nežēloja savu laiku, lai mūsu ansambļa sniegums būtu augstākajā līmenī. Jāuzteic arī viņa aktīvā 

interese par Latvijā vēl neizzinātu repertuāru, ko viņš piedāvā iestudēt arī studentiem.  Ņemot 

vērā, ka pie profesora Jāņa Maļecka apgūstu arī studiju kursu Klavierspēle, varu izteikties par 

viņu arī kā Klavieru katedras mācībspēku. Uzskatu, ka viņš var sniegt ļoti daudz informācijas 

gan par muzikālā materiāla izpratni, gan par pianistiskās tehnikas attīstīšanu. Tā kā profesors 

pats visai daudz koncertē gan kā solists, gan kā kamermūziķis, viņa uzkrātā pieredze palīdz arī 

viņa studentiem. Par to pārliecinājos, piedaloties 6. starptautiskajā Jāzepa Vītola pianistu 

konkursā, kā arī gatavojot savu diplomeksāmena programmu.  Uzskatu, ka Jānis Maļeckis ir ļoti 

profesionāls mūziķis un pedagogs, tāpēc novērtēju iespēju, ka varu pie viņa studēt.”   

12.06.2014. Kaspars Bumbišs  

1. semestra studentes vijolnieces Undīnes Cercinas atsauksme par 

prof. Guntas Sproģes un lektores Ineses Milzarājas darbu studiju kursā 

Kameransamblis: 

„Kameransambli kā mācību priekšmetu mūzikas akadēmijā sāku apgūt 2. kursā. Mūsu izvēlētais 

sastāvs bija netradicionāls – klavieres, vijole un saksofons, tāpēc īpaši svarīgs bija ne tikai mūsu 

pašu darbs, bet arī pedagogu ieguldījums. Tā kā mūzika šādam sastāvam ir mūsdienīga, tā 

pieļauj brīvu interpretāciju. Ļoti būtiski bija, lai mūsu idejas būtu skaidri saprotamas 

klausītājam. Šeit savu darbu pielika mūsu pedagogs – Gunta Sproģe, strādājot ar nošu materiālā 

rakstīto, palīdzot īstenot iecerēto muzikālo domu, pievēršot uzmanību detaļām, kas modernā, arī 

minimālisma stila mūzikā ir tik būtiskas. Daudz tika strādāts ar balansu, mācoties izcelt katra 

instrumenta specifiku, tāpat arī katra instrumenta lomu attiecīgajā brīdī – solo vai pavadījumu. 

Jāatzīst, ka kameransambļa stundās mācījāmies ne tikai izpildīt konkrēto skaņdarbu, bet arī būt 

par skatuves mūziķiem – kā pareizi uziet uz skatuves, kā pareizi parādīt sevi, kā būt daļai no 

ansambļa. Ansambļa stundu darbs un kvalitāte nav iedomājama bez individuālā darba. Nereti 

rodas tehniskas promblēmas, kuru risināšanā kameransambļa pedagogs nevar palīdzēt, tāpēc 

ļoti noderīgas bija stundas pie vijoles konsultantes Ineses Milzarājas. Lielākoties strādājām pie 

pareizas (ērtas) aplikatūras, pie tehniskiem paņēmieniem, kā panākt līdzīgu skanējumu ar 

pūšaminstrumentu, kas ir svarīgi šādā sastāvā, strādājām pie štrihiem, lai panāktu konkrēto 

raksturu. Tā kā tā man bija pirmā saskare ar tik mūsdienīgu mūziku ansambļa sastāvā, Inese 

Milzarāja palīdzēja iziet no tik ierastajiem klasiskajiem, romantiskajiem rāmjiem, pievēršot 
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uzmanību tieši spēles paņēmienu daudzveidībai. Vērtīgas bija arī ansambļa stundas, kur Inese 

Milzarāja vēroja mūsu kopīgo darbu – analizēja, kā man veicas spēlējot kopā ar ansambļa 

biedriem, analizēja balansu, tāpat arī deva ieteikumus pārējiem saistībā ar posmiem skaņdarbā, 

kur vijole ir solo instruments. Mācības pie Ineses Milzarājas es vērtēju ļoti pozitīvi gan iegūto 

zināšanu, gan patīkamās stundu atmosfēras dēļ.”     13.06.2014. Undīne Cercina 

8. semestra studenta pianista Artjoma Musaelova atsauksme par prof. Venta Zilberta 

un doc. Mārtiņa Zilberta darbu studiju kursos Klavierpavadījums un Kameransamblis 

1. Klavierpavadījums: 

“Šis kurss man deva pietiekami daudz pats par sevi. Lika aizdomāties par šīs jomas specifiskiem 

uzdevumiem un prasībam, ko tā uzstāda pianistam koncertmeistaram sakarā ar vokālistiem un 

solistiem instrumentālistiem. Šo kursu bakalaura astoņu semestru laikā apguvu prof. Venta 

Zilberta vadībā. Pirmkārt, pieminēšu šī pasniedzēja prasmi pārliecināt studentu par to, ka pat 

visgrūtākais materiāls, vai konkrēts rezultāts, kas dotajā brīdī ir jāpanāk, ir kaut kas it kā pats 

par sevi saprotams, un izriet no prasībām, ko uzstāda pati mūzika. Rezultātā man uzreiz bija 

stimuls parādīt, ka es arī jūtu mūziku, un caur to varu realizēt visu arī pianistiski, pacēla uzreiz 

manus “griestus”, atklāja nepilnības manā tehnikā un skaņas veidošanā tajā laikā”.  

2. Kameransamblis:  

„Šis kurss man deva iespēju pacelties virs saviem solista jomas “šaurajiem” uzdevumiem, un 

iespicēt savas ausis uz plašāka kolektīva skanējumu un spēli tajā. Šo kursu apguvu pie docenta 

Mārtiņa Zilberta. Pirmkārt, šim pasniedzējam piemīt tā retā īpašība – pedagoģiskais optimisms, 

kas ir, manuprāt, viena no svarīgākām lietām(!). Tas nodrošina labvēlīgu darba atmosfēru, kurā 

nav liekā stresa: viņš tic tev un vēlas, lai tev sanāktu, un tas ir jūtams. Tādēļ, kad M. Zilberts 

sēdēja ieskaitēs un eksāmenos, uzreiz bija mierīgi, labi, gribējās muzicēt. Otrkārt, viņš ir jauns 

praktizējošs un apdāvināts pianists-koncertmeistars, tādēļ varu apliecināt, ka students pianists, 

ja vēlas, var ļoti daudz no viņa iemantot! Treškārt, atzīmēšu māku ļoti precīzi, lakoniski, 

saprotami formulēt faktiski visu kameransambļa un klavierpavadījuma mūzicēšanas būtību, ko es 

ne no viena līdz šim nedzirdēju tik skaidri, kā arī formulēt, kas dotajā brīdī viņam liekas 

nepārliecinošs manā spēlē un kā var to izmainīt.”  14.05.2014.   Artjoms Musaelovs 

8. semestra studentes pianistes Ilutas Ozeres atsauksmes  par lekt. Leldi Tīreli, doc. 

Mārtiņu Zilbertu un prof. Guntu Sproģi studiju kursos Klavierpavadījums un 

Kameransamblis:  

Lekt. Lelde Tīrele 

Mācību periods: 2013 – 2014 (Klavierpavadījums): 

„Komunikabla, ļoti draudzīga un atsaucīga pasniedzēja, kura īpaši piemērojas katra studenta 

spējām un iepriekšējai sagatavotībai, mācību stundas saturu pakārtojot šiem faktoriem, kā 

rezultātā studentam (šajā gadījumā konkrēti man) katrā mācību stundā izdevās uzzināt jaunus 

tehniskos spēles paņēmienus, kas līdz šim nebija apgūti  specialitātes priekšmetā. Šie paņēmieni 

būtiski atviegloja dažus veicamos uzdevumus skaņrades jomā, kā arī atviegloja skaņdarbu 

tehniskā izpildījuma procesu.”   

doc. Mārtiņš Zilberts 

Mācību periods: 2010 –2014 (Kameransamblis): 

Komunikabls, atsaucīgs pasniedzējs, kurš rūpējas par studentu izaugsmi, piemērojas katra 

studenta spējām  un atbalsta studentu lielāku brīvību atšķirīgos skaņrades aspektos dažādos 

skaņdarbos.  

Prof. Gunta Sproģe 
Mācību periods: 2010 –2014 (Kameransamblis): 

Komunikabla, ļoti atsaucīga pasniedzēja, kura piemērojas katra studenta spējām un ļoti rūpējas 

par savu studentu izaugsmi, kas ietekmē to potenciālo konkurētspēju darba tirgū pēc studiju 

pabeigšanas. Prasīga un punktuāla savā darbā ar studentiem, pieradinot studentus adekvāti 
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izpildīt uzdotos darba pienākumus (arī šī prasme studentiem nepieciešama veiksmīgai 

konkurētspējai darba tirgū nākotnē).  

Ar visiem minētajiem pasniedzējiem ir patīkami sadarboties, studentam jūtot mācībspēku 

ieinteresētību studenta darbā un studenta viedokļa uzklausīšanu. Pasniedzēji izturas pret saviem 

darba pienākumiem ar augstu atbildības sajūtu un ir ļoti kompetenti savā specialitātē. 

     12.06.2014.  Iluta Ozere 

 

JVLMA bijušās studentes vijolnieces Rasas Kumsāras atsauksme par studijām 

Roterdamas mūzikas augstskolā: 

“Rakstu jums par savu personīgo pieredzi kamermūzikas apmācībā Roterdamas mūzikas 

augstskolā (Codarts). Vispirms jāsaka, ka vēl savu studiju laikā JVLMA saskāros ar 

visbrīnišķīgāko kamermuzicēšanas pieredzi mācoties pie profesora Alda Liepiņa, bet ļoti augstu 

vērtēju kameransambļu katedras darbu kopumā. 

Par Roterdamu. Pirmkārt, augstas klases pedagogi pasniedz stundas Roterdamas 

akademijā, tā piemēram pianists Sander Sittig https://www.youtube.com/watch?v=4kavpoUgn0E 

pianists no Storioni trio Bart van de Roer  https://www.youtube.com/watch?v=R-

jwtHTF7wI  u.c. 

Jāatzīst, ka Holandē un vispār tajā Eiropas daļā ļoti nopietni skatās uz stundu 

apmeklējumu un to regularitāti. Holandiskā pedantismā tiek aprēķināts viss līdz pēdējai minūtei, 

kas pavadīts stundā ar pedagogu. Ir noteikts, ja pareizi atceros, 16 obligātās kontaktstundas ar 

pedagogu gadā. Ja tas netiek izpildīts, nevar tikt pielaists pie eksāmena. 80% obligātais 

apmeklējums attiecas uz visām teorētisko priekšmetu lekcijām. 

Manuprāt, kā ļoti laba prakse ir tā, ka, lai saņemtu pilnu atestāciju kameransamblī, 

katru semestri ir arī jānospēlē koncerts 30-45min. ārpus skolas. Gada sākumā akadēmija 

piedāvā vairākus variantus koncertu vietām un ansamblis katrs pats pierakstās. Šajos koncertos 

var spēlēt arī to, kas tiks atskaņots eksāmenā. Ieguldījums no akadēmijas ir atrast telpas, kurās 

var uzstāties (Roterdamā tas lielākoties notika baznīcās). Šāda sistēma dod koncertu pieredzi un 

veicina sadarbību starp akadēmiju un dažādām organizācijām. 

Tā izteikti neko sliktu par kamermūzikas apmācību Roterdamā nevaru pateikt. Rūgtums palicis 

tikai saistībā ar vienu konkrētu cilvēku – katedras pārzini, kas pati nav pedagogs, bet 

nodarbojas ar organizatoriskajiem jautājumiem un dara to ļoti nepieņemamā veidā. Bet tas nav 

būtiskākais.                                                                                 15.05.2014. Rasa Kumsāre 

 

Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 

- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu; 

 - ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 

patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski. 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 

atsevišķu studiju kursu apmeklētība bija zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju kursa 

saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams 

plānot docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem 

spriest ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  

nodarbībās un semināros. 

Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darbības stiprās un vājās puses tika 

izvērtētas katedru sēdēs, tika pieņemti konstruktīvi lēmumi, kurus praktiskajā darbībā plāno 

ieviest nākamajā studiju gadā.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=4kavpoUgn0E
https://www.youtube.com/watch?v=R-jwtHTF7wI
https://www.youtube.com/watch?v=R-jwtHTF7wI
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2.1.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

jau trešo gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

1) 2014.gada 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 

 Aptaujas kopsavilkuma rezultāti - saņemta 121 atbilde 
Studiju programma, kuras ietvaros 

Jūs apgūstat vērtējamo studiju 

kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Nepieciešamās 

izmaiņas studiju 

kursa apjomā 

B / Instrumentalā mūzika / 

Džeza mūzika 
Džeza mūzika Svarīgs Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Džeza mūzika Svarīgs Ļoti augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Ērģeļspēle 

Ērģeļspēle Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Ērģeļspēle Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Filosofija un estētika Vidēji 

svarīgs 

Zems Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Filozofija un estētika Svarīgs Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Flautas spēle 

Flautas spēle Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Ievads mūzikas vēsturē Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Ērģeļspēle 

Improvizācija Ļoti 

svarīgs 

Zems Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Kameransamblis Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavesīna spēle Svarīgs Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavierpavadījums Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavierspele Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 
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B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavierspēle Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavierspēle Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Klavierspēles metodika Ļoti 

svarīgs 

Zems Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Koncertmeistara diriģenta 

asistenta māksla 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Akordeona spēle 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 

Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Akordeona spēle 

Latviešu valodas kultūra Vidēji 

svarīgs 

Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Latviešu valodas kultūra Svarīgs Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Latvijas mūzikas vēsture Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Literatūra mūzikā Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Mākslas vēsture Svarīgs Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Mežraga spēle 

Mežraga spēle Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Ērģeļspēle 

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

Vidēji 

svarīgs 

Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Akordeona spēle 

Mūzikas teorija un analīze Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Mūzikas teorija un analīze Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Mūzikas vēsture un teorija Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Mežraga spēle 

Orķestra repertuārs Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Klarnetes spēle 

Orķestris Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 
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B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Pedagoga ētika Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Pedagoģija Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Pedagoģiskā prakse Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Pianisma vēsture Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Psiholoģija Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Mežraga spēle 

Pūšaminstrumentu 

atskaņotājmākslas vēsture 

Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Džeza mūzika 
Sitaminstrumentu 

komplekta spēle 

Svarīgs Vidējs Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Sitaminstrumentu spēle 
Sitaminstrumentu spēle Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Solfedžo Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Stīgu kvartets Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Svešvaloda Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Taustiņinstrumentu spēle / 

Klavierspēle 

Uzņēmējdarbības pamati Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Vijolspēle Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Vijoļspēle Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Instrumentalā mūzika / 

Stīgu instrumentu spēle / 

Vijoļspēle 

Vijoļspēle Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

 

 

     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.  
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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 –  Stipendiju piešķiršanas 

komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā.   

        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju kursu 

klāsts, stīgu instrumentu katedrā tika piesaistīti jauni – starptautiskajā koncertpraksē sevi spilgti 

apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots instrumentārijs. Pilnveidots Vispārizglītojošo studiju 

kursu un 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 

„Diriģēšana“ 
kods 42212   

 

apakšprogrammu  

Kora diriģēšana, 

Simfoniskā orķestra diriģēšana, 

Pūtēju orķestra diriģēšana 

 

 

raksturojums 
 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Orķestra diriģēšanas  katedras vadītājs  doc. M.Ozoliņš 

Orķestra klases vadītājs asoc.prof. A.Vecumnieks 

Kora diriģēšanas katedras vadītājs M.Sirmais 

Koncertmeistaru katedras vadītāja asoc. prof. D.Kļava 

Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 

Muzikoloģijas katedras vadītājs asoc.prof.  J.Kudiņš 

Studiju programmu direktore I.Baltābola 

  

2.2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  

Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpoli tikas 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 diriģentu 

sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, diriģenta profesijas 

standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt diriģentu 

profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā 

Eiropas izglītības telpā, kuri respektē  Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras 

apritē, saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras sasniegumus. 

 

Uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt diriģenta  augstāko profesionālo 

kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga 

tiesības;  

- lietot profesionālajām studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās pētniecības  

darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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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: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas A daļas - 

profesionālo un vispārizglītojošo studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 

izpratni tādā apjomā, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa diriģenta profesijas standartā 

iestrādātajām prasībām. Students ir ieguvis zināšanas par kora un orķestra  sastāviem, par literatūras 

un mūzikas vēsturi un mūzikas stiliem, zināšanas mūzikas formas mācībā, diriģēšanas mācībā,  

mūzikas notācijā (dažādu laikmetu un stilu kora,  orķestra,  operas un baleta partitūru pieraksti), 

skaņdarbu iestudēšanas tehnoloģijās, izpratni par mūzikas nozares profesionālajiem terminiem, 

mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas 

paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām, zinātniskās pētniecības 

metodēm, par dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālo un vokālo skaņdarbu iestudēšanas 

metodēm, par skaņdarba atskaņojuma tehniskā un mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, 

par mākslinieciskās individualitātes izpausmes iespējām skaņdarbu interpretācijās, par 

mākslinieciskā repertuāra atlases un koncertprogrammas veidošanas principiem, par mūziķa 

profesionālo ētiku.  

B daļas - profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursu 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 pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un audzināšanas mērķu izvirzīšanu 

un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, izglītojamā 

personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības motivēšanas metodēm, izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas 

datorprogrammas, zināšanas profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  

atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  

noslēguma prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt diriģēšanas bloka mācību 

priekšmeta saturu un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Kompetence: iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un diriģenta 

profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 

vēsturē un teorijā, profesionālās kora un orķestra mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, 

mūzikas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt 

daļa zināšanu – koru un orķestru attīstības vēsturē, skaņdarbu interpretācijas mākslā un diriģēšanas 

mācīšanas metodikā - atbilst diriģenta profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Diriģents spēj parādīt 

arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas 

izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu apguves metodēm un to daudzveidību. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti: students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 

svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesionālos 

teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (diriģēšana, instrumenta spēle, darbs ar kori vai orķestri, 

koncertprakse, pedagoģiskā prakse) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas diriģenta pienākumu 

veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā Diriģents prasmju daļā 

iestrādātajām prasībām. Diriģents ieguvis prasmes analizēt dažādu laikmetu, stilu un formu 

skaņdarbus, spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu, iestudēt un publiski atskaņot dažādas 

sarežģītības pakāpes skaņdarbus korim a cappella, ar instrumentālo pavadījumu, skaņdarbus 

orķestrim, orķestrim ar solistiem un ar kori, iestudēt un diriģēt simfonijas, operas un baletus, piemērot 

atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas prasībām, ar manuālās tehnikas un emocionālās 

izpausmes palīdzību mobilizēt muzicējošo vienību skaņdarba atskaņojumam, atlasīt māksliniecisko  

repertuāru atbilstoši muzicējošās vienības sastāvam, tās darbības mērķiem un uzdevumiem, sastādīt 

koncertprogrammas, novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas,  
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organizēt un vadīt mūziķu kolektīvu (orķestri, kori u.c. vienības),  radīt pozitīvu un radošu atmosfēru,  
veikt darbu individuāli un grupā, pilnveidot savu profesionālo meistarību. Pedagoga darba pienākumu 

veikšanai students ir ieguvis prasmes 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, ar izglītojamo 

iestudēt un publiski atskaņot vienkāršus un vidējās sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un stilu  

skaņdarbus korim un orķestrim, panākt skaņdarba satura atklāsmi, izvēlēties, analizēt un novērtēt  

mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot mācību metodiskos materiālus. Speciālists ir 

ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās saziņas līmenī, lietot mūzikas 

profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, prot ievērot darba tiesisko attiecību 

noteikumus. Vispārējās prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un 

higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, piedaloties JVLMA organizētajos projektos. 

Kompetence: iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt diriģenta un 

mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus - pielietot zināšanas un izpratni diriģēšanas 

mākslas jomā, kas pamatojas uz augsta līmeņa informācijas avotiem un visjaunākajām atziņām, 

izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus, 

organizēt un vadīt mūziķu kolektīvu (orķestri, kori u.c. vienības), patstāvīgi iestudēt un publiski 

atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes skaņdarbus korim a cappella, ar instrumentālo pavadījumu, 

skaņdarbus orķestrim, orķestrim ar solistiem un ar kori, iestudēt un diriģēt simfonijas, operas un 

baletus, prognozēt un sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu, radīt pozitīvu un radošu darba 

atmosfēru, izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām 

un vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību 

stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, iemācīt 

izglītojamajam dažādu laikmetu un stilu kora un orķestra skaņdarbu satura atklāsmi, izskaidrot 

mācīšanās paņēmienus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt mācību priekšmeta mērķus un 

uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas zinātnes nozarē un diriģenta profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan 

ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu un izglītojamā darbu, 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 Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Kora literatūra, Bakalaura 

diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana, Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā, 

Diriģēšanas priekšmetu mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves 

rezultātā students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par 

mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju - informācijas 

meklēšana ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, elementāru aprēķinu 

veikšana MS Excel programmā, mūzikas materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT 

programmu, sintezēt mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt 

saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa 

analizēt dažādas (kora kolektīvā, orķestra kolektīvā, pedagoģiskajā kolektīvā) profesionālās 

sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas 

nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas nozarē. 

Kompetence: absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas diriģenta profesijā, parādīt, 

ka izprot diriģenta un pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt koristu un atskaņotājmākslinieku 

profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties mūzikas profesionālās un  

kultūrizglītības 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 

apakšprogramma Kora diriģēšana 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 75 KP 
Kora literatūra un 

stilistika 

15 G 160 240 30i/3 30iv/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/3 

Senā baznīcas 
mūzika 

3 G 20 60      30i/1,5 30i/ 
1,5 

 

Skatuves runa 1,5 G 10 30       30i/ 

1,5 

 

Latīņu valodas 

pamati 

1,5 G 25 15   15i/ 

1,5 

     

Solfedžo 10,5 G 100 180 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/3   

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Mūzikas teorija un 

analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

3 

30iv/ 

1,5 
      

Laikmetīgās mūzikas 
vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/9 30iv/ 

1,5 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3     

Vokālā darba 

metodika 

3 G 50 30    15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

    

Kora  darba metodika 4,5 G 90  30   15i/ 
1,5 

15 E/3      

Praktiskā daļa – 45 KP 

Kora diriģēšana  21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3  

Partitūras spēle 3 I 50 30 15i/ 

1,5  

15i/ 

1,5 

      

Dziedāšana 10,5 I 190 90 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3   

Klavierspēle 10,5 I 190 90 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3   

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 
(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakustiesību pamati, 

vides aizsardzība, 
civilā aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

B daļa – profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Kora diriģēšanas 

metodika 

3 G 50 30      30DE/3   

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 3 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi  
C1;  C2;  C3    –  9 KP apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas 

un prasmes: 

- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 

- * darbam par kora vokālo pedagogu; 
- * profesionālā kora dziedātāja darbam 

*)  var izvēlēties tikai kompleksi; vispārējos izvēles kursus drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  grupu 

nodarbību kursus  
Piezīme: ja studiju programmas visi studiju kursi  tiek  apgūti ar kompetences vērtējumu ne  zemāk  par 7 ballēm, studentam ir tiesības lūgt papildus apgūt  izvēles 

studiju kursus, bet ne vairāk  kā  9 kredītpunktu apjomā. Papildus izvēles studiju kursu apguvi katrā konkrētā gadījumā apstiprina akadēmiskā darba prorektors. 

C1 – mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas metodika 

 

4,5 

 

G 

 

30 

90      

15i/ 

1,5 

 

15DE 

/ 3 

  

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 30 90      15i 

/1,5 

15 DE 

/3 

 

C2 – kora vokālā pedagoga studiju kurss 
Balss nostādīšanas 
metodika 

(darbs ar: 

 bērnu balsīm,  
zēnu balsīm, 

jauniešu balsīm)  

 
4,5 

 
G 

 
30 

 
90 

     
15i/ 

1,5 

 
315DE 

/ 3 

  

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 30 90      15i 

/1,5 

15 DE 

/3 

 

C3 – profesionālā kora dziedātāja studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas 

vokālās tehnikas 

 

4,5 

 

G 

 

30 

 

90 

     

15i/ 

1,5 

 

15DE 

/ 3 

  

Vokālā prakse 4,5 I 30 90      15i 

/1,5 

15 DE 

/3 

 

C4  - vispārējais izvēles kurss 
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves uzvedības 

kultūra 

3 G 15 65      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Orķestra diriģēšana 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Blokflautas spēle 3 G 25 15     15i/3    

Kompozīcija 3 G 65 15       15i/3  

Instrumenta spēle 3 G 65 15       15i/3  
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Prakse – 39 KP 
Koris un 

kora darba prakse 

piezīme: *) 

kolektīvais 
patstāvīgais darbs 

kontaktstundu 

ietvaros) 

 
39 

 
G 

 
80 

 
*360 

600 

960 

 
120i 

/7,5 

 

 
120E 

/6 

 
60 

* 60 

120i 
/3 

 

 
60 

* 60 

120E /3 

 
60 

* 60 

120i 
/4,5 

 
60 

* 60 

120iv 
/1,5 

 
60 

* 60 

120i 
/ 

10,5 

 
60 

* 60 

120i 
/3 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

4,5 G 105 15        15DE 

/4,5 

Koncerteksāmens 

kora diriģēšanā 

7,5 I 170 

 

30        E 30/ 

7,5 
Darbs ar kori 3 I 80 -        DE /3 
Bakalaura  

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

3 I 60 20        20DE 

/3 

apakšprogrammas Simfoniskā orķestra diriģēšana studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 85,5 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 320 480 60E/7,5 60E/3 60E/3 60E/4,5 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 

Latviešu mūzikas 

vēsture 

7,5 G 80 120     30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/3 

Harmonija 9 G/I 150 45/45 15/15 
E/ 3 

15/15 
E/3 

15/15 
 E/3 

     

Polifonija 12 G/I 200 60/60  15/15 

iv/1,5 

15/15 

E/3 

15/15 

E/3 

15/15 

E/4,5 

   

 Mūzikas forma 12 G/I 140 120/60   30/15 
E/3 

30/15 
E/3 

30/15 
E/3 

30/15 
E/3 

  

Instrumentu mācība 3 G 50 30 30i/3        

Orķestra stilu vēsture 4,5 G 60 60      30i/1,5 30E/3  

Orķestra diriģēšanas 

vēsture 

3 G 20 60 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

      

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Praktiskā daļa – 34,5 KP 
Diriģēšana 21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/ 33E/3 33E/3  

Klavierspēle 10,5 I 160 120 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 30i/15 30E/3   

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 I 40 40       15i/1,5 15i/1,5 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 
(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/1,5       

Uzņēmējdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakustiesību pamati, 
vides aizsardzība, 
civilā aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 
1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 

pamati 
(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

1,5 

20i/10 

3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    

Diriģēšanas 

metodika 

3 G 50 30      30DE 

/ 3 
  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i/1,5 20 DE/3  

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP (drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  grupu nodarbību kursus)  
Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15       

 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves uzvedības 

kutūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G/I 65 15        15 

i/3 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15        15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30        15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Instrumenta spēle 3 G 50 30        15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

Prakse – 39 KP 

Operas režija  un 

aktiermeistarība 

4,5 G 60 60       30i/ 

1,5 

30E/3 

Partitūras spēle 10,5 I 190 90 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3   

Stīgu instrumentu 

tehnika 

1,5 I 25 15 15i/ 

1,5 

       

Pūšaminstrumentu 

tehnika 

1,5 I 25 15  15i/ 
1,5 

      

Instrumentācija 9 I 150 90  15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 30E/3   

Darbs ar orķestri  9 I 165 75  15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3  
 

 

Darbs ar 

vokālistiem  

1,5 I 25 15       15i/ 

1,5 

  

 

Darbs ar kori 1,5 I 25 15       15i/1,5  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert- 

eksāmens orķestra 

diriģēšanā 

3 I 50 30         30DE 

/3 

Operas iestudēšana 7,5 I 125 75        30i/ 

1,5 

45 

DE/6 

Darbs ar orķestri 4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15DE 

/3 
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apakšprogrammas Pūtēju orķestra diriģēšana studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 81 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 320 480 60E/6 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/6 

Latviešu mūzikas 
vēsture 

7,5 G 80 120     30i/1,5 30i/1,5 30i/1,5 30E/3 

Harmonija 9 G/I 150 45/45 15/15 

E/ 3 

15/15 

E/3 

15/15 

 E/3 

     

Polifonija 12 G/I 200 60/60  15/15 
iv/1,5 

15/15 
E/3 

15/15 
iv/1,5 

15/15 
E/6 

   

 Mūzikas forma 12 G/I 140 120/60   30/15 

iv/1,5 

30/15 

iv/1,5 

30/15 

E/4,5 

30/15 

E/4,5 

  

Pūtēju orķestru 
vēsture un literatūra 

4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3       

Džeza un estrādes 

mūzikas vēsture un 

literatūra 

1,5 G 10 30        30i/ 

1,5 

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       

Praktiskā daļa – 39 KP 
Diriģēšana 21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3  

Klavierspēle 10,5 I 160 120 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/1,
5 

30i/1,5 30E/3   

Džeza un estrādes 

mūzikas aranžēšana 

1,5 I 25 15        15i/ 

1,5 

 

Pūšaminstrumenta 
vai sitaminstrumenta 

spēle 

6 I 100 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

    

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/1,5       

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakustiesību pamati, 
vides aizsardzība, 

civilā aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 

pamati 
(Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

1,5 

20i/10 

3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    
Diriģēšanas metodika 3 G 50 30      30DE 

/ 3 
  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi,  
apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas un 

prasmes: 

C1  -  mācīt apgūtā pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēli – 9  KP ;C1 kursus  var izvēlēties tikai kompleksi;  

C2 – pamatspecialitātes vispārējie studiju kursi - 9 KP (drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  

grupu nodarbību kursus)  

 

C1 – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēles pedagoga  studiju kursi 
Instrumenta spēle 4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Instrumenta spēles 

metodika 

1,5 G 25 15       15 i/ 

1,5 

DE 

kopā 

ar ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 65 15       15DE/

3 

 

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informātikas 

tehnoloģijas 

3 G 65 15      

 

 15i/3  

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves uzvedības 

kutūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15      
 

 15i/3  

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15      

 

 15i/3  

Simfoniskā orķestra 
diriģēšana 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Kompozīcija 3 G 50 30        15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Instrumenta spēle 3 G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   

Prakse – 39 KP 
Kameransamblis 6 G 40 120 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

    

Partitūras spēle 10,5 I 190 90 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15 E/3     

Stīgu instrumentu 

tehnika 

1,5 I 25 15 15i/ 

1,5 

       

Pūšaminstrumentu 

tehnika 

1,5 I 10 30 30i/ 

1,5 

       

Instrumentācija 7,5 I 125 75  

 

 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i   

/1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Darbs ar orķestri  10,5 I 205 75   15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

4,5 

 

Darbs ar kori 1,5 I 25 15       15i/ 

1,5  

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens 

orķestra diriģēšanā 
6 I 130 30         30 

DE/6 

Darbs ar orķestri 9 I 225 15       i/1,5 15DE 

/7,5 

 

 

 

 



256 

 

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  

 

apakšprogrammā Kora diriģēšana paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
Studiju kursi ECTS 

KP 
skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- 
diplomeksāmens 

 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa apraksta  prasībām – 75 KP 

Kora 

literatūra un 

stilistika 

15 G 8 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par dažādu 

laikmetu, stilu un žanru pasaules un Latvijas kora mūzikas attīstību,  par 

jaunām kormūzikas kompozīcijas tehnikām, atskaņotājmāksliniekiem un 

izcilākiem kormūzikas autoriem un to daiļradi. 

Senā 

baznīcas 

mūzika 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par neimu 

zīmējumu modifikācijām, to nozīmi, gregorisko dziedājumu vēsturi, to 

kopsakaru ar Rietumu tradīcijas baznīcas liturģiju, gregorisko korāļu 

modoloģiju, viduslaiku mūzikas literatūru, ir 

apguvis gregoriskās dziedāšanas prasmes un vienkāršu neimu diriģēšanas 

prasmes. 

 

Skatuves 

runa 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par prozas 

vai dzejas materiāla izpēti, vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, 

ātrrunas vingrinājumus kopā ar žestu valodu.  

Students spēj realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga 

lietojuma īstenošanu praksē, panākt runas prasmes kultūru, runas 

saliedēšanu ar ķermeņa kustību un izteiksmi. 

Latīņu 

valodas 

pamati 

 

 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students prot pareizi izrunāt, lasīt, tulkot 

un interpretēt tekstus latīņu valodā, izprot skaņdarba saturu. 

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.  

Solfedžo 10,5 G 6 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.   

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv 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. 

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). 
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Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

Nodarbību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 
saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

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. 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. 

Vokālā 

darba 

metodika 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālā darba 

metodiskos paņēmienus, kas ir nepieciešami kora diriģenta un 

pienākumu veikšanai, sadzirdēt un novērst dziedājuma intonatīvās, 

tembrālās vai skaņveides neprecizitātes, mācīt apgūt vokālās prasmes 

un  lietot tās dziedot korī.  

Kora  darba 

metodika 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas par 

profesionālo un amatieru koru tipiem un veidiem, kora balsu 

īpatnībām, balsu diapazoniem un to attīstības paņēmieniem, kora 

darba metodēm, kora nodarbību organizēšanas principiem, skaņdarba 

iestudēšanas paņēmieniem. 

Praktiskā daļa – 45 KP 

Kora 

diriģēšana  

21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam 

darbam ar profesionālajiem vai amatieru koriem, spēj mācīt vadīt un 

publiski diriģēt 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.  

Partitūras 

spēle 

3 I 2 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 

laikmetu un stilu kora  partitūras, transponēt un spēlēt skaņdarbus 

dažādās nošu atslēgās.  
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Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

Nodarbību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 
saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Dziedāšana 10,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes, kas 

ir nepieciešamas kora diriģenta pienākumu veikšanai - 

ar balsi demonstrēt vokālos skaņdarbus vai to fragmentus, kora balsu 

partijas, sadzirdēt un novērst dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai 

skaņveides neprecizitātes, apgūst vokālās prasmes tādā līmenī, lai 

pats spētu dziedāt korī, ansamblī vai solo. 

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguve nodrošina kora diriģentam nepieciešamās 

prasmes iestudēt izvērstas formas kora skaņdarbus, demonstrēt 

skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus korim uz klavierēm, spēlēt  

skaņdarbu pavadījumus.  

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 
raksti) 

1,5 P 1 sem. i 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. 
Ievads kultūras  
analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā par 

modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 

galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību 

dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un kultūrantropologu 

teorijām un to jaunākajām atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas 

veidojušās attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 
Uzņēmējdarbības 

pamati  
(Darba tiesiskās 

attiecības) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 

nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 

vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 

darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 

pamatprincipiem. 

 

 

Literatūra 

mūzikā 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

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. 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i 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. 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i 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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KP 
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Nodarbību 
veids 

Studiju 
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īstenošanas 
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Pārbaudījuma veids/ 
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i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 

pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 

attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  filozofisko problēmu loku 

mūsdienās, filozofijas attīstības tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 

atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 

aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 

zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 

komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot 

jaunākos informācijas avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, runāšanas 

un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību C2 līmenim.  

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 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 6 P 2 sem. E 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. 
 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES valstu 

izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to darbības 

specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības programmu 

ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto 

dokumentāciju.  

 

Diriģēšanas 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas diriģēšanas mācīšanas metodikā, mācību stundas organizācijas 

didaktiskos principus, mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, 

mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci, 

kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Pedagoga 

ētika 

3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes prasmēm. 
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Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 
 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles studiju kursi – 9 KP 

C1;  C2;  C3    –  apgūstot izvēles studiju kursus, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas un 

prasmes: 

- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 

- * darbam par kora vokālo pedagogu; 
- * profesionālā kora dziedātāja darbam 

C1 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi  
Mūzikas teorētisko 
priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

 
4,5 

 
G 

 
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. 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 
 

I 2 sem. DE 

C2 - kora vokālā pedagoga studiju kursi 

Balss 

nostādīšanas 

metodika (darbs 

ar: 

 bērnu balsīm,  

zēnu balsīm, 

jauniešu balsīm) 

 

4,5 

 

G 

 

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. 

Pedagoģiskā 

prakse 
4,5 

 

I 2 sem. DE 

C3 - profesionālā kora dziedātāja studiju kurss   
Mūsdienu 

mūzikas vokālās 

tehnikas 

 

4,5 

 

G 

 

2 sem. 

 

 
DE 

Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas mūsdienu vokālajās 

tehnikās, to apguves  metodikā, attīsta mūsdienu modernās vokālās 

mūzikas dziedāšanas prasmes. Students iegūtās teorētiskās  

zināšanas aprobē vokālā darba praksē saskaņā ar prakses darba 

programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Vokālā prakse 4,5 

 

I 2 sem. DE 

C4  - vispārējais izvēles kurss 

Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 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. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Orķestra 

diriģēšana 

3 G 2 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Blokflautas 

spēle 

3 G 1  sem. i 

Kompozīcija/ 

aranžēšana 

3 G 1  sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 1 vai 2  sem. i 
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Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 
 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 

Koris un 

kora darba 

prakse 

 

39 

 

G 

 

80 

 
i 

Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu: praktiskās iemaņas 

dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpretācijā  - 

dziedot korī, strādājot ar kori, studējot kora literatūras izcilākos 

paraugus, iegūtu prasmi iemācīto diriģēšanas tehniku pakļaut 

skaņdarba interpretācijas prasībām un mākslinieciskajiem 

uzdevumiem. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

4,5 G 1 sem DE 

 
Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens kora 

diriģēšanā 

7,5 I 1 sem DE Publiski diriģē patstāvīgā darbā ar kori apgūtos dažādu laikmetu un 

stilu augstākās sarežģītības pakāpes kora skaņdarbus. 

Darbs ar kori 3 I 1 sem DE Students pierāda savas prasmes strādāt ar kori. 

Bakalaura  

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

3 I 1 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. 

 

apakšprogrammā Simfoniskā orķestra diriģēšana   paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
Studiju kursi ECTS 

KP 
skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 
 

 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 85,5 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 8 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par 

būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, 

kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu 

mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  

Austrumeiropas mūzikas kultūru parādības. 

 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes apzināti 

lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, atšķirt 

nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to estētiskajām 

nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 
Latviešu mūzikas 

vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atklāt latviešu komponistu 

skaņdarbu nacionālo specifiku, saistot to ar citām 19.-20.gs. Eiropas 

zemju mūzikas kultūrām, kā arī vēsturisko kontekstu. 

Kursa saturs nodrošina zināšanas par svarīgākajām latviešu mūzikas 

kultūras norisēm vēsturiskā, stilistisko īpatnību un žanru attīstības, to 

mijiedarbības skatījumā. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par 

izcilākajām latviešu klasiskās mūzikas personībām, viņu 

skaņdarbiem, par Dziesmu svētkiem kā nacionālās kultūras fenomenu 

un nemateriālās kultūras mantojumu UNESCO dokumentos, par  

latviešu atskaņotājmākslas aktualitātēm un attīstību. 
Harmonija 9 G/I 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un 

formveides līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, 

dažādu laikmetu harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta 

homofonās mūzikas analītiskās prasmes. 
Polifonija 12 G/I 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas  izteiksmes un 

formveides līdzekļiem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas 

vēsturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas 

raksturīgākām parādībām, attīsta polifonās mūzikas analītiskās 

prasmes. 
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Studiju kursi ECTS 

KP 
skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 Mūzikas forma 12 G/I 4 sem. E 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.  
 

Instrumentu 
mācība 

3 G 1 sem. i 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. 

 
Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas orķestra 

sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, rakstības 

stilus,  padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā. 

 
Orķestra 

diriģēšanas vēsture 

3 G 4 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par simfoniskās un opermūzikas 

radošajām personībām – diriģentiem - dažādu laikmetu griežos, 

diriģēšanas attīstības vēsturi, orķestru repertuāru un tā atskaņojuma 

mākslinieciskajiem sasniegumiem. 

 
Solfedžo 4,5 G 2 sem. i Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 

galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas valodas 

tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas iemaņas. 

 

Praktiskā daļa – 34,5 KP 
Diriģēšana 21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam darbam ar 

profesionālajiem orķestriem, spēj patstāvīgi un ar orķestri iestudēt augstākās 
sarežģītības pakāpes skaņdarbus,  vadīt skaņdarbu atskaņojumu, novērtēt 

skaņdarba tehnisko un māksliniecisko līmeni, piemērot atbilstošu manuālo 

tehniku skaņdarba interpretācijas prasībām.  
Studiju kursa saturā apgūst diriģēšanas tehniku dažādu stilu un laikmetu 

simfoniskā orķestra skaņdarbu interpretācijai, simfoniskā orķestra partitūru 

spēles prasmes.  
 

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas diriģentam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu un 

žanru orķestra partitūru klavierizvilkumus, analizētu lietotās 

kompozīcijas tehnikas.  

 
Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 I 2 sem. i Studiju kurs ietvaros studenti apgūst zināšanas par seriālo kompozīcijas 

tehniku, spektrālo kompozīcijas tehniku, aleatorisko kompozīcijas tehniku un 

tās elementiem, attīsta studentu prasmi domāt modeļos, uzlūkot kompozīciju 
kā vienotu arhitektonisku veidojumu. 

 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  (ir analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana)  

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP  (analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana) 

C  - brīvās izvēles kursi  9 KP 

Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 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. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Instrumenta spēle 3 G 2  sem. i 

Kompozīcija 3 G 2  sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustiskā  

mūzika 

3 G 1 sem. i 
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Studiju kursi ECTS 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 
 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 

Operas režija  

un 

aktiermeistarība 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko operas iestudējuma koncepcijas, attīsta prasmes 

darbā ar koncertmeistaru un solistiem operas lomu iestudēšanā, vadīt 

operas iestudējumu kopā ar režisoru, scenogrāfu, kostīmu 

mākslinieku, baletmeistaru, solistiem un radošo kolektīvu kopumā. 

Partitūras spēle 10,5 I 6 sem E Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 

laikmetu un stilu simfoniskā orķestra partitūras, pārlikt orķestra 

partitūras atskaņošanai uz klavierēm, veidot partitūru 

klavierizvilkumus. 

Stīgu 

instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par stīgu instrumentu 

tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Pūšam-

instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par pūšaminstrumentu 

tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Instrumentācija 9 I 5 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt izvērstas formas skaņdarbu 

instrumentāciju un  instrumentēt skaņdarbus dažādu ansambļu un 

orķestru sastāviem.   

Darbs ar orķestri  9 I 5 sem. E Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu praktiskās iemaņas 

darbā ar orķestri dažādu stilu, laikmetu un žanru orķestra un 

opermūzikas iestudēšanai, iegūtu prasmi apgūto diriģēšanas tehniku 

pakļaut skaņdarba interpretācijas mākslinieciskajiem uzdevumiem. 

Darbs ar 

vokālistiem  

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  dziedāšanas pamatprasmes, praktiskās vokālā 

darba iemaņas, iestudējot dažādu stilu, laikmetu un žanru vokāli 

simfoniskos darbus ar orķestri un vokālistiem.  

Darbs ar kori 1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  kora darba iemaņas, iestudējot dažādu stilu, 

laikmetu un žanru vokāli simfoniskos darbus ar orķestri un kori. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē un 

teorijā 

 

3 

 

G 

 

1 sem. 

 

DE 
 

Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

 

Koncerteksāmens 

orķestra diriģēšanā 

3 I 1 sem. DE Publiski diriģē patstāvīgā darbā apgūtos dažādu laikmetu un stilu 

augstākās sarežģītības pakāpes skaņdarbus. 

Operas iestudēšana 7,5 I 2 sem. DE Patstāvīgi iestudē operu vai operas fragmentus un savu kompetenci 

pierāda koncertuzvedumā.  

Darbs ar orķestri 4,5 I 2 sem. DE Students pierāda savas prasmes strādāt ar orķestri. 
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apakšprogrammā Pūtēju  orķestra diriģēšana   paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
Studiju kursi ECTS 

KP 
skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 
 

 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 81 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 8 sem. E  

Studiju kursu apguves plānotie rezultāti ir analogi ar 

apakšprogrammas Simfoniskā orķestra diriģēšana  

Latviešu mūzikas 

vēsture 

7,5 G 4 sem. E 

Harmonija 9 G/I 3 sem. E 

Polifonija 12 G/I 4 sem. E 

 Mūzikas forma 12 G/I 4 sem. E 

Pūtēju orķestru 
vēsture un 

literatūra 

 
 

 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par pūtēju orķestru rašanos un 

attīstību,  radošajām personībām – diriģentiem - dažādu laikmetu 

griežos, diriģēšanas attīstības vēsturi, orķestru repertuāru un tā 

atskaņojuma mākslinieciskajiem sasniegumiem. 

Džeza un estrādes 

mūzikas vēsture 
un literatūra 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa uzdevums sniegt studentiem zināšanas par būtiskiem 

džeza un estrādes mūzikas attīstības procesiem - žanru attīstību, 

nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu mūzikas estētiskajām 

nostādnēm pasaulē.  

 
Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 

galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas 

valodas tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas 

iemaņas. 

 

Praktiskā daļa – 39 KP 
Diriģēšana 21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam 

darbam ar profesionālajiem un amatieru pūtēju orķestriem, spēj 

patstāvīgi un ar orķestri iestudēt augstākās sarežģītības pakāpes 

skaņdarbus, vadīt skaņdarbu atskaņojumu, novērtēt skaņdarba 

tehnisko un māksliniecisko līmeni, piemērot atbilstošu manuālo 

tehniku skaņdarba interpretācijas prasībām.  

Studiju kursa saturā apgūst diriģēšanas tehniku dažādu stilu un 

laikmetu pūtēju orķestra skaņdarbu interpretācijai, pūtēju  orķestra 

partitūru spēles prasmes.  

 
Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas diriģentam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu un 

žanru orķestra partitūru klavierizvilkumus, analizētu lietotās 

kompozīcijas tehnikas.  

 
Džeza un estrādes 

mūzikas 
aranžēšana 

1,5 I 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot vokālās un 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem džeza vai estrādes 

mūzikas atskaņotājsastāviem. 

 
Pūšam-

instrumenta vai 
sitaminstrumenta 

spēle 

6 I 4 sem. i Studiju procesā students apgūst un attīsta pūšaminstrumenta vai 

sitaminstrumenta spēles prasmes, kas ir noderīgas darbam ar pūtēju 

orķestri. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  (ir analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana)  

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP   

(ir analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana) 

C  - brīvās izvēles kursi – 9 KP 

C1 – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēles pedagoga  studiju kursi 

Instrumenta 

spēle 

4,5 I 3 sem. iv  

Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

instrumenta spēlē un instrumenta spēles 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. 

 

Instrumenta 

spēles metodika 

1,5 G 1 sem.  
DE 

Pedagoģiskā 

prakse 

3 I 1 sem. 
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Studiju kursi ECTS 

KP 
skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C2   - brīvās izvēles kursi 

Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 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. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2  sem. i 

Kompozīcija 3 G 2  sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektro-

akustiskā  

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 

Kamer-

ansamblis 

6 G 4 sem. i Studiju kursa saturs attīsta instrumenta spēles prasmes, kolektīvās 

muzicēšanas prasmes, harmonisko un tembrālo dzirdi. 

Partitūras spēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 

laikmetu un stilu pūtēju orķestra partitūras, pārlikt orķestra 

partitūras atskaņošanai uz klavierēm, veidot partitūru 

klavierizvilkumus. 

Stīgu 

instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par stīgu instrumentu 

tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Pūšam-

instrumentu 

tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par pūšaminstrumentu 

tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Instrumentācija 7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes analizēt izvērstas formas skaņdarbu 

instrumentāciju un  instrumentēt skaņdarbus dažādu ansambļu un 

orķestru sastāviem.  

 

Darbs ar 

orķestri  

10,5 I 5 sem. iv 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. 

Darbs ar kori 1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  kora darba iemaņas, iestudējot dažādu stilu, 

laikmetu un žanru vokāli instrumentālos darbus ar orķestri un kori. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 1 sem. DE  

Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

 

Koncert-

eksāmens 

orķestra 

diriģēšanā 

6 I 1 sem.  
DE 

Publiski diriģē patstāvīgā darbā apgūtos dažādu laikmetu un stilu 

augstākās sarežģītības pakāpes skaņdarbus. 

Darbs ar 

orķestri 

9 I 2 sem. DE Students pierāda savas prasmes strādāt ar orķestri. 
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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 mākslinieciski 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 0,35%  pret 0,65%, t.i. no 40 darba 

stundām studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas saturu apguva 

patstāvīgajā darbā. 

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 

katedras studējošo pārbaudījumos, prakses koncertos un meistarklasēs.  

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 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:  

150 ECTS  KP 

iekļauti 

profesionālie 

studiju kursi  

(120 ECTS KP) 

un vispār-

izglītojošie 

studiju kursi  

(30 ECTS KP).  

1. Profesionālie studiju kursi – 120 ECTS  KP  

Profesionālo studiju cikls katrā apakšprogrammā (kora diriģēšana, simfoniskā orķestra 

diriģēšana, pūtēju orķestra diriģēšana) ir atšķirīgs, to nosaka nepieciešamās profesionālās 

prasmes un zināšanas katras specializācijas satura apguvē.  

Kora diriģēšanas apakšprogrammā: 

Teorētiskā daļa – 75 KP: Kora literatūra un stilistika, Senā baznīcas mūzika, Skatuves runa, 

Vokālā darba metodika, Kora darba metodika, mūzikas vēstures un teorijas studiju kursi 

Praktiskā daļa – 45 KP: Kora diriģēšana, Kora partitūru spēle, Dziedāšana, Klavierspēle 

Simfoniskā orķestra diriģēšanas apakšprogrammā: 

Teorētiskā daļa – 85,5 KP: mūzikas vēstures un teorijas studiju kursi,  

orķestru vēsture un literatūra, orķestra stilu vēsture, instrumentu mācība  

Praktiskā daļa – 34,5 KP: Diriģēšana, klavierspēle, Mūsdienu kompozīcijas tehnikas 

Pūtēju orķestra diriģēšanas apakšprogrammā: 

Teorētiskā daļa – 81 KP: mūzikas vēstures un teorijas studiju kursi,  

Instrumentu mācība, Orķestra stilu vēsture, Orķestra diriģēšanas vēsture,  

Praktiskā daļa – 39 KP: Diriģēšana, klavierspēle, Džeza un estrādes mūzikas aranžēšana, 

Pūšaminstrumenta vai sitaminstrumenta spēle  

2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, Uzņēmējdarbības 

pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un vadīšanas pamati), Ievads kultūras 

analīzē, Literatūra mūzikā, Mākslas vēsture, Filozofija un estētika, Svešvaloda nodrošina 

zināšanu padziļināšanu humanitāro un sociālo zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  

komunikatīvās pamatiemaņas.  
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Programmas 

daļas 

Studiju kursi 

B daļa – 

ierobežotās 

izvēles daļa  

(profesionālās 

izglītības 

diriģēšanas 

pedagoga studiju 

kursi )   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 

nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas diriģents varētu veikt 

diriģēšanas mācību priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas profesionālās vai 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  

Ierobežotās izvēles daļas apguve paver diriģentam plašākas darba tirgus iespējas, 

kā arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās 

izglītības sistēmā. 

 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  

Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Pedagoga ētika, Vispārējā 

metodika, Diriģēšanas mācīšanas metodika  

 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  

Pedagoģiskā prakse 

 

C daļa - brīvās 

izvēles kursi 

9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 

satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu saturs dod iespēju padziļināt 

vai paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas diriģenta specializācijas 

jomās – kompozīcijā, informācijas tehnoloģijās, lietišķajās svešvalodās, mūsdienu 

kompozīcijas tehnikās, elektroakustiskajā mūzikā, instrumenta spēlē vai  

improvizācijā. 

Prakse –  

39 ECTS  KP 

Prakses periods ir 8 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā un radošā darba pieredzi. 

Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības 

vienotību.   

Prakses laikā ir plānota:  

apakšprogrammā kora diriģēšana - Koris un kora darba prakse; 
 

apakšprogrammā simfoniskā orķestra diriģēšana – Operas režija un 

aktiermeistarība, Partitūras spēle, Stīgu instrumentu tehnika, Pūšaminstrumentu 

tehnika, Instrumentācija, Darbs ar orķestri, Darbs ar vokālistiem un kori; 

apakšprogrammā pūtēju orķestra diriģēšana – Kameransamblis, Partitūras spēle, 

Stīgu instrumentu tehnika, Pūšaminstrumentu tehnika, Instrumentācija, Darbs ar 

pūtēju orķestri. 

Valsts 

pārbaudījumi –  

18 ECTS KP 

Visu studiju apakšprogrammu noslēgumā  kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē 

un teorijā, diplomeksāmens metodikā un pedagoģiskajā praksē; 

apakšprogrammā kora diriģēšana - koncerteksāmens kora diriģēšanā,  

darbs ar kori 

apakšprogrammā simfoniskā orķestra diriģēšana – koncerteksāmens simfoniskā 

orķestra diriģēšanā, operas iestudēšana, darbs ar simfonisko orķestri; 

apakšprogrammā pūtēju orķestra diriģēšana – koncerteksāmens pūtēju orķestra 

diriģēšanā, darbs ar pūtēju orķestri. 
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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: 

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. 

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:    

apakšprogrammā Kora diriģēšana - kora diriģēšana, kolokvijs kora diriģēšanā un klavierspēle, 

kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā; 

apakšprogrammā Simfoniskā  orķestra diriģēšana - simfoniskā orķestra diriģēšana, kolokvijs 

simfoniskā orķestra diriģēšanā, kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā, klavierspēle; 

apakšprogrammā Pūtēju orķestra diriģēšana - pūtēju orķestra diriģēšana, 

pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēle, kolokvijs pūtēju orķestra diriģēšanā, kolokvijs mūzikas 

literatūrā un teorijā.  

Uzņemšanas prasību saturs visās apakšprogrammās ir 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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2.2.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 (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 apakšprogrammas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba 

uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju 

kursa aprakstā.  Diriģenta izglītošanā liela nozīme ir darba ar kori/orķestri prakses plānošanai un tās 

norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. Prakse tika organizēta 

kora/orķestra nodarbību laikā, koncertu formā gan Mūzikas akadēmijā, gan ārpus tās. Diriģenta 

praktiskās iemaņas studenti apguva arī strādājot ar amatieru vai profesionālajiem koriem un 

orķestriem, sniedzot atklātos koncertus, uzstājoties akadēmiskajos koncertos.  

Studiju procesa inovācijas: 

    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie varēja apgūt vairāku 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 pedagogu 

diriģēšanas  specialitātē.  Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā prakse tika 

organizēta Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā ar kuru ir noslēgts pedagoģiskās prakses līgums. 

Līgumā ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu 

pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem.  

Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošas infrastruktūras 

esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 

projekta īstenošanai,  ir iegūtas papildus telpas, iegādāts un uzstādīts inovatīvs aprīkojums.   

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba iespējas, 

lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  

specializēts aprīkojums.    

Orķestra diriģēšanas katedra ir atbildīga par profesionālo studiju kursu īstenošanas saturu, 

studējošo kompetences kvalitātes veidošanu, studiju procesu plānošanu un īpaši prakses norisi.  

 Aizvadītā akadēmiskā gada laikā studiju kursa Orķestra diriģēšana satura apguvei tika pievērsta 

liela uzmanība praktiskā darba norisei un sadarbībai ar citiem orķestriem. Tika turpināta un 

pilnveidota studiju kursa Darbs ar orķestri satura plānošana un apguves gaita, palielinot tajā 

programmas praktisku un teorētisku zināšanu un spēju demonstrēšanu katedras docētājiem pirms 

darba ar orķestri, uzsvērta docētāju klātbūtne, kā arī atbildība par šī procesa norisi. Regulāri katedras 

sēdēs ir veikta studentu darba izvērtēšana, mērķtiecīga katedras aktivitāšu un meistarklašu plānošana. 

Pastiprināta uzmanība tika pievērsta regulārai meistarklašu norisei ar viesprofesoru un ārzemju 

diriģentu līdzdalību, kur studējošiem bija iespēja klātienē vērot un vērtēt savus studiju biedrus darbā ar 

orķestri, piedalīties diskusijās. Orķestra diriģēšanas katedrai ir izdevies studentus iesaistīt darbā ar 

profesionāliem orķestriem, tādējādi veicinot viņu profesionālo izaugsmi un praktiskā darba pieredzi. 

Cieša sadarbība jau iepriešējos gados bija  izveidojusies ar JVLMA studentu simfonisko orķestri un 

orķestri Sinfonia concertante,  studenti ir stājušies arī pie LNSO, PPO Riga un orķestra Simfonietta 

Riga diriģentu pults. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu studiju kursa Darbs ar orķestri norises gaitu, nākotnē 
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būtu nepieciešams paplašināt sadarbību ar LNSO, LSO un veikt pārrunas ar LNO vadību par 

iespējamajiem sadarbības modeļiem 

Izvērtējot studentu aptaujas anketas,  nākamajos gados būtu nepieciešams piesaistīt jaunus 

mācībspēkus speciālo teorētisko priekšmetu apmācībai (Pūtēju orķestru vēsture un literatūra,  

Inovācijas orķestra darba metodikā). 

 Kora diriģēšanas studentu izglītošanā, pagājušais gads iezīmējās ar to, ka katedras docētāji un 

studenti turpināja attīstīt inovatīvās pieejas, kuras  izcilais diriģēšanas mākslas korifejs Māris Sirmais 

ieviesa 2012./2013.akadēmiskajā gadā, uzņemoties Kora diriģēšanas katedras vadītāja pienākumu 

veikšanu. Izmaiņas, galvenokārt, skāra studiju kursa Koris un kora darba prakse īstenošanas procesu.  

Finanšu iespēju robežās tika nodrošināta kora diriģēšanas docētāju klātbūtne viņu studentu 

darbā ar kori. Turpināta tradīcija jauno akadēmisko gadu uzsākt ar latviešu komponistu skaņdarbu 

programmas iestudēšanu un publisku atskaņošanu. Nodrošinātas iespējas studentiem un docētājiem 

piedalīties meistarklasēs. Meistarklasēm diriģentu sagatavošanas procesā ir būtiska nozīme. Tās dod 

iespēju vērot izcilu diriģentu darbu, viņu vadībā praktiski piedalīties kora darbā.  

Pārskata periods bija īpaši nozīmīgs ar to, ka kora diriģēšanas studenti un docētāji piedalījās 

vairākos Starptautiskajos kora mūzikas projektos - Baltijas valstu augstskolu studentu Dziesmu un 

deju svētkos (Daugavpilī, 25. - 29.jūnijs) un  Pasaules koru olimpiādē (Rīga, jūlijs). Gūta jauna pieredze 

daudzveidīgā kora repertuāra apguvē, kordziesmu interpretācijās, inovatīvo metožu pielietošanā 

diriģentu darbā, u.c.   

 
 

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 procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no 

savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas 

darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas. 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 studiju programmu un apakšprogrammu 

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 skaņdarbu iestudēšanas procesā ieguldītais darbs, snieguma 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. 

Izvērtējot studējošo sekmes pārbaudījumos, sasniegumus mākslinieciskajos projektos, 

koncertdarbības aktivitātes, studējošo attieksmi pret nodarbību apmeklējumu, jāsecina, ka 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.  

Studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja neatkarīgie eksperti, diplomeksāmenu 

priekšsēdētāju pienākumus veica 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 
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studiju programmu Vispārējo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē, studiju kursi Svešvaloda, 

u.c.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot profesionālās bakalaura studiju 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”. 

 

2.2.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā vid.: EUR 8799,68 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 5330,03 

Specializācija Viena studenta studiju 

izmaksas  

gadā EUR 

Kora diriģēšana 4035,58 

Simfoniskā orķestra diriģēšana 6188,54 

Pūtēju orķestra diriģēšana 5765,98 

Kopā/ vid. 15990,10 : ar 3 

parametriem = vid. 

EUR 5330,03 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  
(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1195,11 gadā (EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

- Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  
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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 

Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Diriģēšana. Ekspertu vērtējums par 

programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Diriģēšana 

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 Diriģēšana 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 
Ievads kultūras analīzē  – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati  (Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus tiesības, vides 

un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati (Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūra mūzikā  – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un estētika – 3 KP 
Svešvaloda – 5 KP 

 A daļa 
Kopā: 36 KP 
Kora diriģēšana 

Kora literatūra un stilistika – 10 KP 

Senā baznīcas mūzika – 2 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Latīņu valodas pamati – 1 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 14 KP 

Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 

Vokālā darba metodika – 2 KP 

Kora  darba metodika – 3 KP 

Simfoniskā orķestra/Pūtēju orķestra diriģēšana 

Mūzikas vēsture - 20 KP 

Latviešu mūzikas vēsture – 5 KP 

Orķestra stilu vēsture – 3 KP 

Mūzikas forma – 8 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. 

 

 

 

 

 

 

Kora diriģēšana kopā: 60 KP 

Solfedžo – 7 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 6 KP 

Kora diriģēšana – 14 KP 

Partitūras spēle – 2 KP 

Dziedāšana – 7 KP 

Klavierspēle – 7 KP 

Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Diriģēšanas mācīšanas metodika – 2  KP 

Pedagoģiskā prakse – 2 KP 

Simfoniskā orķestra/Pūtēju orķestra diriģēšana kopā: 60 KP 
Instrumentu mācība – 2 KP 

Harmonija - 6 KP 

Polifonija - 8 KP 
Klavierspēle – 7 KP 

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas – 2 KP 

Diriģēšana - 14 KP 
Solfedžo -  3 KP 

Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 
Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Diriģēšanas mācīšanas metodika – 2  KP 
Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 

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  
Ņemot vērā profesionālā diriģenta pienākumu veikšanas atšķirīgās kompetences – 

kora /simfoniskā orķestra /pūtēju orķestra – diriģents, studiju kursu nosaukumi 

katrā studiju apakšprogrammā ir dažādi, bet studiju kursu saturs nodrošina 

nepieciešamās prasmes:  

Kora diriģēšana: 

Koris un kora darba prakse – 26 KP 

Simfoniskā orķestra diriģēšana – 26 KP 

Operas režija un aktiermeistarība – 3 KP 

Partitūru spēle – 7 KP 

Stīgu instrumentu tehnika – 1 KP 

Pūšaminstrumentu tehnika – 1 KP 

Instrumentācija – 6 KP 

Darbs ar orķestri – 6 KP 
Darbs ar vokālistiem – 1 KP 
Darbs ar kori  – 1 KP 
Pūtēju orķestra diriģēšana – 26 KP 

Kameransamblis – 4 KP 
Partitūras spēle – 7 KP 
Instrumentācija – 5 KP 
Darbs ar orķestri – 7 KP 
Darbs ar kori  – 1 KP 
Stīgu instrumentu tehnika – 1 KP 

Pūšaminstrumentu tehnika – 1 KP 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Kora diriģēšana: 
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 3 KP 

Koncerteksāmens kora diriģēšanā – 5 KP 
Darbs ar kori – 2 KP 

Bakalaura  diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 2 KP 

Simfoniskā orķestra diriģēšana:  
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Koncerteksāmens orķestra diriģēšanā – 2 KP 
Operas iestudēšana – 5 KP 

Darbs ar orķestri – 3 KP 

Pūtēju orķestra diriģēšana:  
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Koncerteksāmens orķestra diriģēšanā – 4 KP 
Darbs ar orķestri – 6 KP 
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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). 

 

 

Atbilstoši profesijas standarta Diriģents projektam 

 

 

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 89,5 KP 

apjomā, t.i. vid. 55 procenti. 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 

profesionālais bakalaura grāds mūzikā un diriģenta (kora vai 

simfoniskā orķestra vai pūtēju orķestra diriģenta) 5.līmeņa 

profesionālā kvalifikācija. 

 

 
 

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 tikai JVLMA.  

Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, vērtēšanas apraksts 

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.  

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 

līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu izglītošanas 

jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas un 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). Studiju perioda ilgums arī ir četri 

gadi, studiju programmas apjoms arī ir ECTS 240 KP. Atšķirības ir studiju kursu nosaukumos. 

Minētajās augstskolās pamatā apgūst galvenokārt profesionālos un profesionālās specializācijas 

kursus ar ļoti šauru vispārizglītojošo un pedagoģisko kursu ievirzi. 

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošajos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 

izvēlētās programmas daļā.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā bakalaura studiju 

programma Instrumentālā mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīgāka un  diriģentu 

sagatavotības līmenis daudzejādā ziņā ir pārāks par Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem 

standartiem. Profesionālajiem diriģentiem ir nodrošinātas iespējas strādāt par diriģēšanas mācību 

priekšmetu pedagogiem profesionālajās mūzikas izglītības iestādēs, jo ierobežotās izvēles daļā 

studenti apgūst pedagoga darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.  
  

http://www.polifonia-/
http://www.polifonia-/
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2.2.12. Informācija par studējošiem: 

- studējošo skaits kopā - 25 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 24 studenti;  

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 7 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 7 studenti;  

- absolventu skaits kopā – 3 studenti 
 

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 tika organizēta studējošo aptauja par tiem docētājiem, kuri pretendēja 

vēlēšanām akadēmiskajos amatos. Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka 

studējošie pamatā ir apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā gūst 

kvalitatīvas zināšanas un prasmes:  

 - 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 un NordPlus apmaiņas programmās.  

Kora diriģēšana specialitātes studentiem tika veiktas divas aptaujas  (viena mutiska, otra 

rakstiska) jautājumos, kas skar kora darba organizāciju. Vērtējumi ir ļoti atšķirīgi. Studenti 

atbalsta jaunieviesto kora iedziedināšanas praksi, ieviesto kora nodarbību apmeklējuma 

disciplīnu un labi organizēto darba procesu. Studentu ierosinājumi vairāk skar kora 

mākslinieciskās darbības jomas paplašināšanos ārpus JVLMA. Studenti aicina savus kolēģus 

labāk sagatavoties darbam ar kori - mērķtiecīgāk  plānot repertuāra apguves laiku, vēlas, lai 

darbā ar kori studenti lietotu profesionālu terminoloģiju, izvirzītu skaidras, profesionālas 

prasības.  

Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 

- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu; 

- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 

patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski. 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 

atsevišķu studiju kursu apmeklētība bija diezgan zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju 

kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams 

plānot docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem 

spriest ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  

nodarbībās un semināros. 
 

2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

jau trešo gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

 2014.gada absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu pēc 

studiju kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus:  

- novērtēt studiju kursa svarīguma pakāpi piecu baļlu sistēmā, kur: 

5 – ļoti svarīgs, 4 – svarīgs, 3 – vidēji svarīgs, 2 –  nesvarīgs,1  – nav vajadzīgs; 

- novērtēt pasniegšanas līmeni, kur: 

5 – ļoti augsts, 4 – augsts, 3 – vidējs, 2 – zems, 1 – ļoti zems. 
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Izvērtējot aptaujas rezultātus, jāsecina, ka student ar studiju kursu saturu, docēšanas 

līmeni kopumā ir apmierināti. Absolventi atzīst, ka ir sagatavoti profesionāli veikt diriģenta 

darba pienākumus, jo jau studiju procesā  bija nodrošinātas plašas iespējas praktiski aprobēt 

studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas. 

Arī 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 telpu nodrošināšanu 

patstāvīgā darba veikšanai JVLMA.  

 

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 darbā 

koleģiālajās institūcijās. Studiju programmas studenti bija iesaistīti akadēmijas koleģiālajās 

institūcijās – Stipendiju piešķiršanas komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā 

šķīrējtiesā.   

        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju 

kursu klāsts, kora diriģēšanas katedrā tika piesaistīti jauni – starptautiskajā koncertpraksē 

sevi spilgti apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu 

klāsts. Pilnveidots Mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu saturs un plānojums, kā arī 

studiju kursa Koris un kora darba prakse norises process. 

 

 

 

Rektors                                                                                                    profesors A.Sīmanis 
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2.3.  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Vokālā mūzika“ 
kods 42212 

 

apakšprogrammu  

Akadēmiskā dziedāšana 

Senā mūzika    

Džeza vokāls                               

 

 

raksturojums 
 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Vokālās  katedras vadītāja  lektore Z.Krīgere 

Džeza katedras vadītājs doc. I.Veitners 

Senās mūzikas katedras vadītājs asoc.prof. M.Kupčs 

Koncertmeistaru katedras vadītāja asoc. prof. D.Kļava 

Muzikoloģijas katedras vadītājs asoc.prof. J.Kudiņš 

Vispārējo klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 

Studiju programmu direktore I.Baltābola 

  

2.3.1. 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 vokālistu 

sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, vokālista profesijas 

standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt vokālistu 

profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā 

Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro humanitātes, demokrātiskuma, 

zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus, 

respektē  Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un attīstīta 

nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 

 

Uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt vokālista augstāko profesionālo kvalifikāciju, 

profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības vokālā pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām studijām atbilstošas mācību metodes un  darba organizācijas formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās pētniecības  

darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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2.3.2. 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 daļas - profesionālo un vispārizglītojošo 

studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa vokālista profesijas standartā iestrādātajām prasībām. Students ir 

ieguvis zināšanas par vokālās mākslas attīstības vēsturiskajiem aspektiem, par mūzikas stiliem, 

zināšanas mūzikas formas mācībā, vokālās mākslas mācībā,  mūzikas notācijā (dažādu laikmetu un 

stilu  skaņdarbu partitūru pieraksti), vokālo skaņdarbu iestudēšanas tehnoloģijās, ieguvis izpratni par 

mūzikas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla 

atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības 

likumsakarībām, zinātniskās pētniecības metodēm, par dažādas sarežģītības pakāpes vokālo skaņdarbu 

iestudēšanas metodēm, par skaņdarba atskaņojuma tehniskā un mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas 

kritērijiem, par mākslinieciskās individualitātes izpausmes iespējām skaņdarbu interpretācijās, par 

mākslinieciskā repertuāra atlases un koncertprogrammas veidošanas principiem, par vokālista 

profesionālo ētiku.  

B daļas - profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursu 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 mācību 

priekšmetu vokālā pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un audzināšanas mērķu 

izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, 

izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības motivēšanas metodēm, izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas 

datorprogrammas, zināšanas profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  

atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  

noslēguma prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt dziedāšanas mācību 

priekšmetu saturu un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un vokālista 

profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 

vēsturē un teorijā, profesionālās vokālās mākslas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas 

nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa 

zināšanu – vokālās mākslas attīstības vēsturē, vokālo skaņdarbu interpretācijas mākslā un dziedāšanas 

(akadēmiskās, senās un dzēza) mācīšanas metodikā - atbilst vokālista profesijas augstāko sasniegumu 

līmenim. Vokālists spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas 

svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem 

terminiem, balss īpašību  un mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, vokālo 

skaņdarbu apguves metodēm un to daudzveidību. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti:  students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 

svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesionālos 

teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (dziedāšana - akadēmiskā/senās mūzikas/džeza mūzikas, 

muzicējot kolektīvā – ansamblis, operdziedāšana, baroka operas projekts) ir ieguvis prasmes, kas ir 

nepieciešamas vokālista pienākumu veikšanai un, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

profesijas standartā Vokālists prasmju daļā iestrādātajām prasībām. Vokālists ieguvis prasmes: 

- analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus, noteikt to piemērotību 

konkrētās balss specifikai,  

- noteikt dziedātāja balss tipu, 

- kopt un attīstīt savu un citu dziedātāju balss aparātu (elpošana, reģistri, rezonātori, diapazons, 

artikulācija, skaņveide),  

- apgūt vokālo repertuāru patstāvīgi, diriģenta, režisora vai horeogrāfa vadībā, mākslinieciska tēla 

radīšanai piemērot atbilstošu aktiermeistarības, skatuves kustību, grima un vokālo tehniku, 
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- dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra pavadījumā, dziedāt pēc 

notīm un no galvas vokālos skaņdarbus, tos transponēt,  

- atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 

koncertprogrammu,  

- novērtēt dziedājuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas,  

- veikt darbu individuāli un grupā, 

- pilnveidot savu profesionālo meistarību. 

Pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes: 

- 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,  

- ar izglītojamo iestudēt un publiski atskaņot vienkāršus un vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus, panākt skaņdarba satura atklāsmi,  

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot mācību 

metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās saziņas 

līmenī, lietot mūzikas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā, itāļu un vācu valodās, prot ievērot 

darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispārējās prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, piedaloties JVLMA 

organizētajos projektos. 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 

- atbildīgi un patstāvīgi veikt vokālista un mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus, 

- pielietot zināšanas un izpratni vokālās mākslas jomā, kas pamatojas gan uz nozares tradīcijām, gan 

jaunākajām nozares atziņām,  

- izskaidrot balss aparāta uzbūvi, skaņveides darbības mehāniku, vokālās tehnikas attīstības principus,  

- pielietot vokālās pedagoģijas atziņas balss tehnisko un māksliniecisko  prasmju pilnveides procesos,  

- analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus, 

- attīstīt savu un citu dziedātāju vokālo tehniku,  

- publiski dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra pavadījumā,  

- mākslinieciska tēla radīšanai piemērot atbilstošu kustību, grima, tērpa un vokālo tehniku, sasniegt 

mākslinieciskā izpildījuma rezultātu,  

- patstāvīgi, kā arī diriģenta vai režisora vadībā iestudēt dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, vokāli 

instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus,  

- atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 

koncertprogrammu,  

- organizēt un plānot savu un citu mūziķu darbu,  

- radīt pozitīvu un radošu darba atmosfēru,  

- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un 

vidusskolām,  

- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  

- plānot, organizēt un vadīt vokālo priekšmetu mācību stundas,  

- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, 

- iemācīt izglītojamajam vokālo skaņdarbu satura atklāsmi, izskaidrot mācīšanās paņēmienus, 

salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, 

- formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus,  

- analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus vokālās mūzikas un mūzikas pedagoģijas 

zinātnes nozarē, vokālista profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.  

Absolvents spēj patstāvīgi 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. Vokālists spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, 
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nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides 

aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti 

Studiju kursu Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Vokālās mākslas 

attīstības  vēsture, Vokālo priekšmeta mācīšanas metodika, Ētika, Pedagoģija un Psiholoģija 

apguves rezultātā students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo 

informāciju par mūzikas, pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot 

informāciju internetā, mūzikas materiālu prezentēšanā, sintezēt mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības 

praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas (kolektīvās muzicēšanas 

sastāvos, pedagoģiskajā kolektīvā) profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves 

situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai 

mūzikas nozarē. 

Absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas vokālista profesijā, 

parādīt, ka izprot vokālista un vokālā pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt vokālistu profesionālās 

darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas 

attīstībā.  

 

2.3.3. 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) 

 

apakšprogrammas Akadēmiskā dziedāšana studiju plāns 
 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; E – 

eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk.  studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 49,5 KP 

Angļu, vācu, 

franču valodas 

fonētika 

4,5 G 90  30     15i/3 15i/ 

1,5 

  

Vokālās 

mākslas vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5        

Mūzikas teorija 

un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 

1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 

      

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

18 P/G 240 240   30iv/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

60iv/ 

3 

60iv/6 30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas 

mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/3     

Itāļu valoda 12 G 185 135 15i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

15i/ 

3 

30iv/ 

1,5 

15i/3 30iv/ 

1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Praktiskā daļa – 70,5 KP 
Akadēmiskā 
dziedāšana 

25,5 I 344 336 48E 
/7,5 

48E 
/3 

48E 
/3 

48E 
/3 

48E 
/3 

48E 
/3 

48E 
/3 

 

Skatuves runa 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5       

Aktiermeistarība 9 G/I 60 150/30 25/5i/ 

1,5 

25/5 

i/1,5 

25/5 

i/1,5 

25/5 

i/1,5 

25/5 

i/1,5 

25/5 

iv/1,5 

  

Ritmika  1,5 G 10 30 30i/1,5        

Skatuves kustība 

un deja 

6 G 40 120 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

    

Grims 3 G 20 60     30i/1,5 30i/1,5   

Klavierspēle 9 I 135 105 30i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

  

Solfedžo 13,5 G 180 180  30i/3 30 i/3 30i/1,5 30i/1,5 30i/3 30iv/1,5   

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu 

valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmēj-

darbības pamati  
(darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakustiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, 
civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūra 
mūzikā 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uzņēmēj-

darbības pamati 
(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

1,5 

20/10i 

/3 

    

Mākslas 

vēsture 

4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā 

metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Vokālā darba 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP  
Svešvalodu  

fonētika 

(var izvēlēties 
dažādas 

valodas) 

3 G 65 15       15i/3  

Skatuves 
uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/3   
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Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Dziedāšana 

ērģeļu 

pavadījumā 

1,5 G 30 10        10i/1,5 

Skatuves runa 1,5 G 30 10   10i/1,5      

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/ 

3 

 

Funkcionālā 

anatomija 

(ārstnieciskā 
vingrošana) 

3 G 65 15       15i/3  

Latīņu valodas 

pamati 

1,5 G 30 10 10i/ 

1,5 

       

Prakse – 39 KP 
Oper-

dziedāšana 

25,5 G/I 280 400 

340/60 

  60/10i

/4,5 

60/10i/

3 

60/10i

/3 

60/ 

10i/ 

1,5 

60/10 

i/9 

40/10 

i/4,5 

Vokālais 

ansamblis 

7,5 G 137 63    15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

18 

E/3 

  

Kamer-

dziedāšana 

6 I 115 45     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē,  

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncert-

eksāmens 

akadēmiskajā 

dziedāšanā 

6 I 115 45         45 DE 

/6 

Oper-

dziedāšana 

 

9 

 

 

G 

 

 

240 

 

 

20  

 
       20 

DE/9 
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apakšprogrammas Senā mūzika  studiju plāns  
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma 

veidi: i – ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 
 

 

 

ECTS  

KP 

N
o
d
a

rb
ī-

b
u
 v

ei
d

s 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 
 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 

Vēsturiskās 
dziedāšanas māksla 

7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       
Ievads mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Mūzikas teorija un 
analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture un 
estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 

1,5 

30iv/3 60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  72 KP 

Senās mūzikas 

dziedāšana  

31,5 I 627 213 48i/12 38E/3 23E/3 23E/3 23E/3 23E/3 35E/ 

4,5 

 

Itāļu valodas pamati 3 G 50 30   15i/1,5 15i/1,5     

Franču valodas 

pamati 

3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Klavesīna spēle 3 I 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Brīvā ornamentiskā  

improvizācija 

4,5 I 90 30 15i/3 15i/1,5       

Baroka operas 

projekts 

3 G 50 30    

 

   30 i/3  

Vēsturiskā teātra un  

runas māksla 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5       

Galma žesti un dejas 9 G 150 90   30i/3 30i/1,5 15i/3 15i/1,5   

Senās mūzikas 

ansamblis 

12 G 150 170 30i/ 

1,5 

30i/1,5 20i/1,5 20i/1,5 20i/1,5 20i/1,5 30E/3  

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 
(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  (Darba 

tiesiskās attiecības, 

autortiesības un 
blakus tiesības, 

vides aizsardzība, 

civilā aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30   15i/3 15i/ 

1,5 

    

Uzņēmējdarbības 

pamati 
(Projektu izstrādes 

un vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

1,5 

20/10i 

/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/ 

1,5 
 

24i/ 

1,5 
 

24i/ 

1,5 
 

28E/3     
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
ī-

b
u

 v
e
id

s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

B daļa – profesionālās izglītības senās mūzikas dziedāšanas  pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Senās mūzikas 

dziedāšanas 

mācīšanas metodika 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika  

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i/1,5 20 DE/3  

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Skatuves uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15i/ 
1,5 

  

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/ 

1,5 

 

Latīņu valodas 
pamati 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Senās 
atskaņotājmākslas 

vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Sakrālās mūzikas 
dziedāšana 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Senās mūzikas 

dziedāšana 

24 I 570 70  10i/ 

4,5 

10i/3 10i/ 

1,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

1,5 

10i/6 10i/

3 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

 

Baroka operas 

projekts 

7,5 G 175 25   5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

5i/ 

1,5 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15D

E 

/3 

Koncerteksāmens 

-Senās mūzikas 

dziedāšana 

9 I 205  35         35D

E/9 

Baroka operas 

uzvedums 

6 G 130  30        30 

DE 

/6 
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apakšprogrammas Džeza vokāls  studiju plāns  
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; E – 

eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 v

ei
d

s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 
Improvizācija 10,5 G 175 105 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/3       

Džeza teorija 9 G 150 90 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30E/3    

Džeza mūzikas 

vēsture 

12 G 200 120 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30E/3  

Roka un 

popmūzikas 

vēsture  

7,5 G 125 75   15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30E/3   

Praktiskā daļa –  76,5 KP 
Džeza vokāls 28,5 I 538 222 30iv/7,5 33E/3 30iv/ 

4,5 

33E/3 30iv/ 

1,5 

33E/ 

6 

33E/3  

Džeza solfedžo 6 G 100 60 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

    

Kompozīcija un 

aranžēšana 
7,5 G 140 60     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/

3 

 

 Džeza 

klavierspēle 
9 I 162 78 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

18E/3    

Džeza vokālais 

ansamblis 

3 G 50 30 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
      

Sitaminstrumentu 

komplekta spēles  

pamati 

7,5 I 125 75 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

   

 Basa spēles 

pamati 
6 I 100 60  15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
   

Perkusiju spēle 3 G 50 30      

 

 

 

15iv/ 

1,5 

15iv

/ 

1,5 
Mūzikas 

tehnoloģija 
6 G 100 60     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv

/ 

1,5 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,5 

    

Uzņēmējdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i/ 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     
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Studiju kursi 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 v

ei
d

s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

B daļa – profesionālās izglītības džeza mūzikas mācības pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60   30i/3 30E/3     

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Džeza 

dziedāšanas 
mācības metodika 

3 G 50 30      30D

E/ 3 
  

Pedagoga ētika 

(t.sk. uzņēmuma 

vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
Svešvaloda 3 G 50 30      15i/1,5 15i/

1,5 

  

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 65 15      15i/

3 

  

Izvēles 
instruments 

1,5 G 25 15       15i/ 
1,5 

  

Izvēles 

instruments 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Prakse – 39 KP 
Džeza kombo 

(ansamblis) 

21 G 245 315  45iv3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv

/3 
45 

iv/3 

 

Džeza vokālais 

ansamblis - 

prakse 

6 G 100 60 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
    

Džeza mūzikas  

praktikums 

6 G 100 60     15iv/ 

1,5 
15iv

/ 

1,5 

30E/3  

Ierakstu 

producēšana 

6 I 140 20       10i/3 10iv

/3 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē, džeza 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Koncerteksāmens  7,5 I 170 30         30 DE 

/7,5 

Džeza kombo 

(ansamblis) - 

koncerteksāmens 

7,5 G 155 45         45 DE 

/7,5 
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2.3.4. Studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

 

Akadēmiskā dziedāšana  paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 
N

o
d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 49,5KP 
Angļu, vācu, 

franču valodas 

fonētika 

4,5 G 2 sem. i Studiju kursa ietvaros students tiek iepazīstināts ar 

svešvalodas transkripcijas simboliem, atšķirībām starp skaņu 

veidošanās mehānismu gan izolētā pozīcijā, gan to 

kombinācijās - runājot un dziedot, attīsta prasmes koriģēt 

pats savu izrunu dažādās svešvalodās. 

 
Vokālās 

mākslas 

vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par vokālās mākslas 

radošajām personībām dažādu laikmetu griežos, vokāli 

instrumentālo un vokāli simfonisko žanru attīstības vēsturi, 

atskaņojuma mākslinieciskajiem sasniegumiem. 

 

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv 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. 

 

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 

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. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

18 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. 

Itāļu valoda 12 G 6 sem. iv Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas un 

prasmes, kas nepieciešamas vokālistam, lai apgūtu vokālo 

skaņdarbu tekstus itāļu valodā, izprastu to saturu un emocionāli to 

interpretētu,  izmantotu informācijas avotus specialitātes 

kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 

C1 līmenim. 

Praktiskā daļa – 70,5 KP 

Akadēmiskā 

dziedāšana 

25,5 I 7 sem. E Studiju kurss sagatavo dziedātāju patstāvīgam darbam dažādu stilu 

un laikmetu vokālās kamermūzikas un vokāli simfonisko žanru 

skaņdarbu interpretācijai, kreatīvi integrējot vokālās tehnikas 

iemaņas šim žanram nepieciešamo filigrāno dikcijas un intonēšanas 

kultūru, izkopj metroritma izjūtu, prasmes praktiski pielietot 

svešvalodu zināšanas, sagatavot repertuāra bāzi tālākai 

mākslinieciskajai darbībai. 

Skatuves runa 3 G 2 sem. i 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. 

Aktier-

meistarība 

9 G/I 7 sem. iv Studiju kurss izkopj prasmes panākt operas satura mākslinieciski 

skatuvisko atklāsmi, aktieriski izpildīt dažādu laikmetu, stilu un 

žanru operas un citus vokāli simfoniskos skaņdarbus, izvēlēties 

vajadzīgos izteiksmes līdzekļus, pielietot tos opermākslā, pamatot 

izteiksmes līdzekļu (kustību un žesta valodu) nozīmi un 

pielietojumu operas žanra kultūrvēsturiskajā attīstībā. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 
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Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Ritmika  1,5 G 1 sem. i 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. 

 

Skatuves 

kustība un deja 

6 G 4 sem. i Studiju kursā apgūst kustību koordinācijas prasmes, skatuves 

etiķetes pamatus, izkopj izpratni un attīsta prasmes atšķirt dejas 

stilu virzienus un prasmi demonstrēt:  klasiskās dejas, vēsturiskās 

dejas, raksturdejas, mūsdienu dejas, modernās dejas un latviešu 

dejas  pamatus 

 

Grims 3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas un iemaņas patstāvīgam darbam pie 

operas vai cita skatuves žanra lomas vizuālā tēla veidošanas, attīsta 

prasmes brīvi un radoši iekļauties dažādu laikmetu un stilu kopējā 

dramaturģijā, patstāvīgi atlasīt un lietot grima veidus un tehnikas 

atbilstoši izrādes (publiskās uzstāšanās) laikmeta un žanra lomas 

tēla vizuālajām prasībām.  

 

Klavierspēle 9 I 6 sem. i Studiju kursa apguve nodrošina vokālistam nepieciešamās prasmes 

patstāvīgi iestudēt vokālos skaņdarbus, spēlēt  vokālo skaņdarbu 

pavadījumus un starpspēles.  

 

Solfedžo 13,5 G 6 sem. iv 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.   

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 
kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i 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. 

 
Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā 

par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, 

ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības 

mijiedarbību dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un 

kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām atziņām, dažādām 

ētiskām sistēmām, kas veidojušās attiecīgo reliģiju izplatības 

areālos. 
Uzņēmēj-

darbības pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību 

un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 

vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 

darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 

pamatprincipiem. 
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Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

N
o
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Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

Literatūra 

mūzikā 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 
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. 

Uzņēmēj-

darbības 

pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i 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. 

Mākslas 

vēsture 

4,5 P 2 sem. i 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. 

Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 

filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 

filozofiskās domas attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  

filozofisko problēmu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 

tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 

atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas 

zinātnes aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 

zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 

komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot 

jaunākos informācijas avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 

C2 līmenim.  

B daļa – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 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. 
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Studiju kursi 
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Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E 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. 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  
Vokālā darba 

metodika 
3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas akadēmiskās dziedāšanas mācīšanas metodikā, mācību 

stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas tipus, 

veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura 

plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu 

vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 

prasmēm. 
 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP 
Svešvalodu  

fonētika 

(var izvēlēties 

dažādas 

valodas) 

3 G 1 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. 
Dziedāšana 

ērģeļu 

pavadījumā 

1,5 I 1 sem. i 

Skatuves runa 1,5 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Funkcionālā 

anatomija 

(ārstnieciskā 

vingrošana) 

3 G 1 sem. i 

Latīņu valodas 

pamati 

1,5 G 1 sem. i  
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 

Oper-

dziedāšana 

25,5 G/I 6 sem. i Studiju kursā apgūst prasmes patstāvīgi analizēt operas 

vokālās lomas un iestudēt tās, veikt darbu pie lomas tēla 

veidošanas atbilstoši laikmetam, operas žanram, stilam, 

strādāt ar lomu operas iestudēšanas procesā un izpildījuma 

procesā uz skatuves, profesionāli sadarboties ar diriģentu, 

režisoru un skatuves partneriem, koordinēt balsi, ķermeni un 

dažādu lomu emocionālos stāvokļus, muzicēt ansamblī. 

Vokālais 

ansamblis 

7,5 G 6 sem. E Studiju kurss attīsta ansambļa muzicēšanas prasmes, attīsta 

tembrālā, metroritmiskā, intonatīvā un dinamiskā ansambļa 

izjūtu, attīsta prasmes interpretēt dažādu laikmetu, stilu un 

žanru vokālo ansambļu skaņdarbus, studiju procesā students 

uzkrāj vokālā ansambļa koncertrepertuāru. 

Kamer-

dziedāšana 

6 I 6 sem. E Studiju kurss sagatavo dziedātāju patstāvīgam darbam 

kamermūzikā kreatīvi integrējot vokālās tehnikas iemaņas 

šim žanram nepieciešamo filigrāno dikciju, intonēšanas 

kultūru, izkopj ansambļa izjūtu, prasmes praktiski pielietot 

svešvalodu zināšanas, sagatavot repertuāra bāzi tālākai 

mākslinieciskajai darbībai. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specialitātē,  

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda 

diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens 

akadēmis-

kajā 

dziedāšanā 

 

6 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Students atklātā koncertā demonstrē vokālista prasmes, 

dziedot 4 ārijas, 2 – 3 romances vai dziesmas, latviešu 

komponista  oriģināldziesmu, tautas dziesmu un vienu līdz 

divām operu lomu partijas. 

Oper 

dziedāšana 

 

9 

 

 

G 

 

1 sem. DE Students demonstrē operdziedātāja prasmes, dziedot operas 

vai operas fragmentu lomas Operstudijas iestudējumā vai 

izrādē. 

 

apakšprogrammas Senā mūzika  paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 
ECTS 

 

KP 
skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 
Vēsturiskās 

dziedāšanas 

māksla 

7,5 G 4 sem.  E Studiju kursa apguves rezultātā students: 

-  ieguvis zināšanas par senās atskaņotājmākslas tendencēm, 

valdošām atskaņošanas manierēm, modi un virzību dažādos 

vēstures periodos (c, renesanse, baroks, klasicisms); 

-  ieguvis zināšanas par viduslaiku, renesanses, baroka, klasicisma 

laikmetu ievērojamākajiem atskaņotājmāksliniekiem un 

kolektīviem 

iegūta izpratne par konkrētu instrumentu, žanru  rašanās vēsturi 

un to attīstību caur  viduslaiku, renesanses, baroka, klasicisma 

laikmetu izcilāko interpretu daiļrades prizmu. 

  



293 

 

 

Studiju kursi 

ECTS 

 
KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 
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Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Solfedžo 4,5 G 2 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.   

 
Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv 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. 

 
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 

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. 
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Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

22,5 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. 

Praktiskā daļa – 72 KP 

Senās mūzikas 

dziedāšana 

31,5 I 7 sem. E Studiju kursa noslēgumā students ir ieguvis zināšanas un prasmes, 

kuras ir nepieciešamas vokālistam - senās mūzikas interpretam:  

- ir ieguvis zināšanas  par vēsturiskās dziedāšanas mākslas izveidi, 

attīstību, atšķirībām dažādos vēstures periodos (renesanse, baroks, 

klasicisms) un dažādos reģionos (Itālija, Vācija/Austrija, Francija, 

Anglija un Latvija); 

-  ir ieguvis praktiskas iemaņas un teorētiskas zināšanas par 

vēsturiskajiem elpošanas un skaņas veidošanas principiem; 

- prot dziedāt renesanses, baroka un klasicisma laikmetu 

komponistu vokālos un vokāli instrumentālos skaņdarbus. 

Itāļu valodas 

pamati 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas un 

prasmes, kas nepieciešamas vokālistam, lai apgūtu vokālo 

skaņdarbu tekstus itāļu valodā, izprastu to saturu un emocionāli to 

interpretētu,  izmantotu informācijas avotus specialitātes 

kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 

C1 līmenim. 

Franču valodas 

pamati 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas un 

prasmes, kas nepieciešamas vokālistam, lai apgūtu vokālo 

skaņdarbu tekstus franču valodā, izprastu to saturu un emocionāli 

to interpretētu,  izmantotu informācijas avotus specialitātes 

kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 

C1 līmenim. 
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Klavesīna 

spēle 

3 I 2 sem. i Studiju kursa apguve nodrošina vokālistam nepieciešamās 

pamatprasmes patstāvīgi iestudēt senās mūzikas vokālos 

skaņdarbus, spēlēt  vokālo skaņdarbu pavadījumus un 

starpspēles.  
Brīvā 

ornamentiskā 

improvizācija 

4,5 I 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students: 

- lietošanas līmenī zina renesanses, baroka un  klasicisma 

laikmeta brīvās ornamentācijas pamatprincipus un to 

atšķirības;  

- izprot teorētiskās nostādnes  un ir ieguvis praktiskas 

iemaņas par dažādu brīvo  ornamentisko elementu  uzbūvi, 

atšķirībām pielietojumā dažādās valstīs; 

- ir guvis izpratni par īpašajām fiksētajām ornamentālās 

improvizācijas uzbūvēm (kadence, adagio daļas), to 

pielietojumu solo, ansambļa un orķestra repertuārā. 
Baroka operas 

projekts 

3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students: 

- ir ieguvis praktiskas iemaņas baroka operas lomas 

sagatavošanā un uzveduma atskaņojumā;  

- ir guvis izpratni par baroka operas elementiem un žanriem; 

- zina par dziedātāja lomu baroka operas iestudējumā; 

- spēj operas lomas iestudēt un publiski uzstāties. 
Vēsturiskā 

teātra un runas 

māksla 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis: 

- zināšanas  par vēsturiskās runas mākslas izveidi, 

manierēm, modi un virzību dažādos vēstures periodos 

(renesanse, baroks, klasicisms); 

- zināšanas par renesanses, baroka, klasicisma laikmetu 

ievērojamākajiem aktieriem un teātriem, nacionālajām 

atšķirībām runas mākslā ; 

- izpratni par retorisko figūru un runas mākslas ietekmi uz 

senās mūzikas valodu kopumā. 
Galma žesti un 

dejas 

9 G 4 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis: 

- izpratni par galma  manierēm,dejām, modi un etiķeti 

dažādos vēstures periodos (renesanse, baroks, klasicisms); 

- izpratni par deju rašanās vēsturi un to attīstību dažādos 

laikmetos un valstīs; 

- praktiskas iemaņas galma žestu un seno deju soļu 

pārzināšanā un dejošanā. 
Senās mūzikas 

ansamblis 

12 G 7 sem. E Studiju kursa noslēgumā students: 

- atskaņo vidējas un augstākās grūtības pakāpes dažādu 

laikmetu (renesanse, baroks, klasicisms) un reģionu mūziku; 

- praksē demonstrē atšķirības dažādu laikmetu mūzikas 

interpretācijā, īpaši pievēršot uzmanību reģionālajam 

principam; 

- demonstrē zināšanas par konkrēta vēsturiskā perioda 

instrumentācijas principiem, instrumentu sastāvu, variēšanas 

iespējām ansamblī; 

- balstoties uz kursā gūtajām zināšanām un pieredzi, spējīgs 

sagatavot mākslinieciski augstvērtīgu priekšnesumu 

vēsturiskā atskaņošanas manierē; 

- pārzina pasaules izcilāko interpretu pieredzi, orientējas 

pieejamajos audio un video materiālos; 

- studējis virkni vēsturisko traktātu un 20.-21.gs pētījumu 

par senās mūzikas interpretācijas principiem; 

- izveidojis stabilu repertuāra bāzi turpmākai 

koncertdarbībai. 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana, jo studiju kursa apguves plānotie 

rezultāti ir analoģiski)  

B daļa – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana, jo studiju 

kursa apguves plānotie rezultāti ir analoģiski) 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP 
Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 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. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Latīņu valodas 

pamati 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Senās 

atskaņotāj-
mākslas vēsture 

3 G 3 sem. i 

Sakrālās 

mūzikas 

dziedāšana 

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 KP 

Senās mūzikas 

dziedāšana 

24 I 7 sem. i Studiju kursā apgūst prasmes patstāvīgi analizēt operas vokālās lomas un 
iestudēt tās, veikt darbu pie lomas tēla veidošanas atbilstoši laikmetam, 

operas žanram, stilam, strādāt ar lomu operas iestudēšanas procesā un 

izpildījuma procesā uz skatuves, profesionāli sadarboties ar diriģentu, 
režisoru un skatuves partneriem, koordinēt balsi, ķermeni un dažādu lomu 

emocionālos stāvokļus, muzicēt ansamblī. 

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 5 sem. i Studiju kursa apguves procesā students attīsta ansambļa muzicēšanas 
prasmes, attīsta tembrālā, metroritmiskā, intonatīvā un dinamiskā ansambļa 

izjūtu, attīsta prasmes interpretēt dažādu laikmetu, stilu un žanru vokālo 

ansambļu skaņdarbus, prakses rezultātā students ir uzkrāisj vokālā ansambļa 
koncertrepertuāru. 

Baroka operas 

projekts 

7,5 G 5 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students: 

- ir ieguvis praktiskas iemaņas baroka operas lomas sagatavošanā un 
uzveduma atskaņojumā;  

- spēj operas lomas iestudēt un publiski uzstāties. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē,  

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens 

senās mūzikas 

dziedāšanā 

 

9 

 

I 

 
1 sem. 

 
DE 

DE students publiskā koncertā atskaņo koncerteksāmena 

programmu, kuras hronometrāža ir vienas koncertdaļas apmērā.  

Diplomeksāmena koncertprogrammas atskaņojumā studentam ir 

jāapliecina, ka viņš: 

ir ieguvis zināšanas par vēsturiskās dziedāšanas stilu izveidi, 

attīstību, interpretācijas atšķirībām dažādos vēstures periodos 

(renesanse, baroks, klasicisms) un dažādos reģionos (Itālija, 

Vācija/Austrija, Francija, Anglija un Latvija),  prot dziedāt 

renesanses, baroka un klasicisma laikmetu komponistu vokālos un 

vokāli instrumentālos skaņdarbus  klavesīna, ērģeļu un citu vismaz 

triju instrumentu pavadījumā. 

Baroka operas 

uzvedums 

 

6 

 

 

G 

 

1 sem. DE DE studentam publiskā koncertā jādzied Baroka viencēliena 

operas vai garāka noslēgta skata no baroka vai agrīna 

klasicisma uzveduma lomu, kurā sadarbojoties ar iestudējuma 

partneriem demonstrē iegūtās prasmes operas tēla skatuviskajā 

un muzikālajā izveidē atbilstoši skaņdarba specifiskajai 

stilistikai. 
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apakšprogrammas Džeza vokāls  paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 
ECTS 

 

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  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 

Improvizācija 10,5 G 7 sem.  iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 

- brīvi improvizēt un spēlēt dažādā džeza un mūsdienu 

populārās mūzikas stilistikā; 

- radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru;  

- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un vokālos 

skaņdarbus; 

- nodrošināt skaņdarbu pavadījumu atskaņojuma kvalitāti un  

- panākt  augstu interpretācijas kultūru; 

- izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarbu iestudēšanas procesā;  

- brīvi spēlēt no lapas un transponēt dažādu stilu un žanru 

skaņdarbu  pavadījumus; 

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza tēmas, 

veidot koncertprogtrammas;  

- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

- tēmu interpretāciju, veidot aranžējumus, izvērtēt sasniegumus 

un izdarīt korekcijas.  

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv 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. 

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

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. 

Džeza teorija 9 G 7 sem.  E studiju kursa noslēgumā students spēj: 

- lietot mūsdienu džeza harmonijas valodu, māk aranžēt un 

komponēt dažādās mūsdienu populārās mūzikas stilistikās;  

- pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē; 

- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un vokālos 

skaņdarbus; 

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza tēmas, 

veidot koncertprogtrammas;  

- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, tēmu 

interpretāciju; 

- veidot aranžējumus;  

- izvērtēt sasniegumus un izdarīt korekcijas.  

Roka un 

popmūzikas 

vēsture 

7,5 G 4 sem.  E studiju kursa noslēgumā students: 

- pārzina džeza mūzikas vēstures nozīmīgākos faktus; 

- atšķir un raksturo dažādus džeza mūzikas stilus un manieres;  

- atpazīst vadošos džeza atskaņotājmāksliniekus un ansambļus 

(orķestrus); 

- atpazīst un pārzina nozīmīgākos džeza mūzikas albumus un 

tēmas; 

- pārvalda mūsdienu un klasiskā džeza repertuāru; 

- prot analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 

vokālos džeza skaņdarbus; 

- prot novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, 

tēmu interpretāciju.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

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 

Praktiskā daļa – 76,5 KP 

Džeza vokāls 28,5 I 7 sem.  E Studiju kursa apguves rezultātā students 

-  ir apguvis augstākās sarežģītības pakāpes dažādu džeza mūzikas 

stilu skaņdarbu dziedāšanas prasmes; 

- pilnveidojis vokālo tehniku un skaņas veidošanas kultūru; 

- ir spējīgs patstāvīgi apgūt dažādu žanru, stilu un formu džeza 

vokālos skaņdarbus; 

- attīstījis improvizācijas prasmes, lietojot dažādu džeza 

mūzikas stilu izteiksmes  līdzekļus. 

 

Džeza solfedžo 6 G 4 sem. iv Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt 

džeza mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt džeza 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 džeza 

skaņdarbu interpretācijā.   

 

Kompozīcija un 

aranžēšana 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis zināšanas un 

pamatprasmes komponēt un aranžēt džeza skaņdarbus dažādiem 

instrumentāliem un vokāliem kolektīvās muzicēšanas 

sastāviem.  

Džeza 

klavierspēle 

9 I 5 sem.  E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis džeza 

klavierspēles pamatprasmes  solo un ansamblī, veidot 

improvizācijas uz klavierēm un harmonizēt melodijas. 

 

Džeza vokālais 

ansamblis 

3 G 2 sem.  iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 

 - analizēt un izvērtēt dažādu stilu džeza vokālos skaņdarbus  

   ansambļiem;  

 - nodrošināt skaņdarbu atskaņojuma kvalitāti un panākt  augstu  

   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās tehnikas;  

 - radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru; 

 - izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarba iestudēšanas 

procesā;  

 - brīvi dziedāt no lapas dažādu stilu džeza vokālos skaņdarbus;  

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības   

  pakāpes džeza vokālos skaņdarbus ansambļiem;   

 - atlasīt džeza vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru  

   koncertprogrammu sastādīšanai; 

 - novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

   skaņdarba interpretāciju, izvērtēt sasniegumus un izdarīt      

  korekcijas. 

Sitam-

instrumentu 

komplekta 

spēles pamati 

7,5 I     5 sem. iv studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

- brīvi improvizēt un pavadīt dažādos taktsmēros (5/4, 5/8, 7/4, 7/8, 

9/4, 9/8. 11/4, 11/8. 13/4, 13/8); 

- noturēt tempu; 

- improvizējot, izmantot dažādus sešpadsmitdaļu un trioļu 

grupējumus; 

- veikt poliritmiskas modulācijas no 3/4 uz 4/4 taktsmēru un no 6/4 

uz 4/4 taktsmēru;  

- spēlēt dažādus ritmiskās mūzikas stilus uz sitamo instrumentu 

komplekta (swing, rock, funk, reggae, Bossa nova, 16th note beat 

u.c.); 

- atpazīt sitaminstrumentu komplekta spēli dažādos džeza mūzikas 

virzienos; 

- brīvi lasīt dažādu ritma zīmējuma pierakstu gan 4/4, gan jauktos 

taktsmēros. 

Basa spēles 

pamati 

6 I    4 sem. iv studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 

pamatprasmes: 

- zināšanas par basa instrumentiem, to skanējumu, 

pielietojumu un spēles pamatprincipiem, par basa 

instrumentu lomu dažādu mūzikas stilu skaņdarbu 

interpretācijā; attīstījis improvizācijas prasmes 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

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 

Perkusiju spēle 3 G    2 sem. iv Studiju kursa noslēgumā students spēj:  

- spēlēt pamatlīmenī populārākajos ritmiskās mūzikas stilos uz 

dažādiem perkusiju instrumentiem; 

- uz kongām radīt slap, bass, open toņus; 

- improvizēt, radīt jaunus ritmus, imitēt uz free style perkusijām; 

- pielāgoties dažādām matērijām; 

- brīvi justies poliritmiskajās modulācijās un improvizēt tajās; 

- veikt perkusiju instrumentu nošu pierakstu; 

- gaumīgi izmantot perkusiju instrumentus aranžējumos vai 

kompozīcijās. 

Mūzikas 

tehnoloģija 

6 G    4 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students: 

- zina mūzikas  tehnoloģijas veidus, mūzikas atskaņošanas 

principus un metodes, 

- prot atpazīt ierakstā izmantoto tehnoloģiju, 

- prot izvēlēties optimālo ieraksta tehnoloģiju konkrētai situācijai. 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana, jo studiju kursa apguves plānotie 

rezultāti ir analoģiski)  

B daļa – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā 

dziedāšana, jo studiju kursa apguves plānotie rezultāti ir analoģiski) 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP 
Svešvaloda 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. 

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Izvēles 

instruments 

3 G 2 sem. i 

Prakse – 39 KP 

Džeza kombo 

(ansamblis) 

21 G 7 sem. iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 

 - analizēt un izvērtēt dažādu stilu džeza skaņdarbus  

   ansambļiem;  

 - nodrošināt skaņdarbu atskaņojuma kvalitāti un panākt  augstu  

   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās un instrumentu 

spēles tehnikas;  

 - radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru; 

 - izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarba iestudēšanas procesā;  

 - brīvi dziedāt un spēlēt no lapas dažādu stilu džeza skaņdarbus; 

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības   

  pakāpes džeza skaņdarbus ansambļiem;  

 - atlasīt džeza žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru  

   koncertprogrammu sastādīšanai; 

 - novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

   skaņdarba interpretāciju, izvērtēt sasniegumus un izdarīt      

  korekcijas.  

Džeza 

vokālais 

ansamblis - 

prakse 

6 G 4 sem. iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 

 - analizēt un izvērtēt dažādu stilu džeza vokālos skaņdarbus  

   ansambļiem;  

 - nodrošināt skaņdarbu atskaņojuma kvalitāti un panākt  augstu  

   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās tehnikas;  

 - radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru; 

 - izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarba iestudēšanas procesā;  

 - brīvi dziedāt no lapas dažādu stilu džeza vokālos skaņdarbus;  

- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības   

  pakāpes džeza vokālos skaņdarbus ansambļiem;   

 - atlasīt džeza vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru  

   koncertprogrammu sastādīšanai; 

 - novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

   skaņdarba interpretāciju, izvērtēt sasniegumus un izdarīt      

  korekcijas. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

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 

Džeza mūzikas 

praktikums 

6 G 3 sem. E Studiju kursa noslēgumā students spēj dziedāt dažādu laikmetu 

un stilu džeza mūzikas skaņdarbus dažādos kolektīvās 

muzicēšanas sastāvos ar nolūku uzkrāt muzicēšanas pieredzi 

koncertatskaņojuma kvalitātē  un uzkrāt repertuāru. 

Ierakstu 

producēšana 

6 I 2 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis  zināšanas un 

prasmes skaņu ierakstu producēšanā, skaņas modeļa izveidē un 

atbilstošu tehnisko līdzekļu izvēlē,  ir apguvis nepieciešamās 

saskarsmes prasmes ar atskaņotājmāksliniekiem un tehnoloģisko 

specifiku darbam skaņu ierakstu studijā. 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

specialitātē,  

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-

eksāmens  

7,5 I 1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo koncerteksāmena 

programmu, kuras hronometrāža ir vismaz 30 minūtes. 

Koncerteksāmena programmā iekļauj dažāda rakstura un stilu 

dziesmas (balāde, latinos, svings, fanks, u.tml.), piem.,  

C. Porter „Night and Day” 

D. Raskin „Laura” 

F.E. Ahlert „Mean to Me” 

B. Shefter „The Lamp is low” 

Džeza kombo 

(ansamblis) – 

koncert-

eksāmens 

7,5 G 1 sem. DE Publiskā koncertā ansamblis atskaņo koncerteksāmena programmu, 

kuras hronometrāža ir vismaz 40 minūtes. Koncerteksāmena 

programmā iekļauj dažāda rakstura un stilu džeza 

oriģinālskaņdarbus, kā arī pašu studentu kompozīcijas un 

aranžējumus ansambļiem. 

 

2.3.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra attiecīgajā 

pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem, kā arī augstākā s 

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 mākslinieciski 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 0,25%  pret 0,75%, t.i. no 40 darba stundām studējošais 

kontaktstundās strādāja vidēji 10 stundas, bet 30 stundas saturu apguva patstāvīgajā darbā.  

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 

katedras studējošo pārbaudījumos, prakses koncertos un meistarklasēs.  

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 

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. 
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Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
Programmas daļas Studiju kursi 

A daļa - programmas 

obligātā daļa:  

150 ECTS  KP 

iekļauti profesionālie 

studiju kursi  

(120 ECTS KP) un 

vispārizglītojošie studiju 

kursi  

(30 ECTS KP).  

1. Profesionālie studiju kursi – 120 ECTS  KP  

Profesionālo studiju cikls katrā apakšprogrammā (akadēmiskā dziedāšana, senā 

mūzika, džeza vokāls) ir atšķirīgs, to nosaka nepieciešamās profesionālās 

prasmes un zināšanas katras specializācijas specifiskā satura apguvē.  

Akadēmiskās dziedāšanas apakšprogrammā  

Teorētiskā daļa – ECTS 49,5 KP, studiju kursi: Angļu, vācu, franču valodas fonētika, 

Vokālās mākslas vēsture, Mūzikas vēsture un teorija, Itāļu valoda 

Praktiskā daļa – ECTS 70,5 KP: Akadēmiskā dziedāšana, Skatuves runa, Aktier-

meistarība, Ritmika, Skatuves kustība un deja, Grims, Klavierspēle, Solfedžo 

Senās mūzikas   apakšprogrammā: 

Teorētiskā daļa - ECTS 48 KP, studiju kursi: Vēsturiskās dziedāšanas māksla , Mūzikas 

vēsture un teorija 

Praktiskā daļa – ECTS 72 KP: Senās mūzikas dziedāšana, Itāļu valodas pamati, Franču 

valodas pamati, Klavesīna spēle, Brīvā ornamentiskā improvizācija, Baroka operas 

projekts, Vēsturiskā teātra un  runas māksla, Galma žesti un dejas, Senās mūzikas 

ansamblis 

Džeza vokāls   apakšprogrammā: 

Teorētiskā daļa - ECTS 43,5 KP, studiju kursi: Improvizācija,  Mūzikas stilu vēsture, 

Džeza teorija, Džeza mūzikas vēsture, Roka un popmūzikas vēsture 

Praktiskā daļa – ECTS 76,5 KP, studiju kursi: Džeza vokāls, Džeza solfedžo, 

Kompozīcija un aranžēšana, Džeza klavierspēle, Džeza vokālais ansamblis, 

Sitaminstrumentu komplekta spēles  pamati,  Basa spēles pamati, Perkusiju spēle, 

Mūzikas tehnoloģija 

2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, 

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati), Reliģijas vēsture, Literatūras vēsture, Mākslas vēsture, 

Filozofija, Ētika, Svešvaloda nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro un 

sociālo zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiemaņas.  

B daļa – ierobežotās 

izvēles daļa  (profesionālās 

izglītības vokālā pedagoga 

studiju kursi )   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 

nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas vokālists varētu veikt 

vokālās mākslas mācību priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas 

profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  

Ierobežotās izvēles daļas apguve vokālistam paver plašākas darba tirgus iespējas, 

kā arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās 

izglītības sistēmā. 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  

Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispārējā metodika, Vokālo 

mācību priekšmetu mācīšanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  

Pedagoģiskā prakse 

C daļa - brīvās izvēles 

kursi 9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 

satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu saturs dod iespēju padziļināt 

vai paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas vokālista specializācijas 

jomās – dažādu vēsturisku stilu un žanru vokālo skaņdarbu dziedāšanā, 

svešvalodās, informācijas tehnikās, elektroakustiskajā mūzikā, instrumenta spēlē 

vai  improvizācijā, u.c. 
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Programmas daļas Studiju kursi 

Prakse –  

39 ECTS  KP 

Prakses periods ir 8 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā un radošā darba pieredzi. Prakse 

nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.   

Prakses laikā ir plānota:  

apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana  - operdziedāšanas, vokālā ansambļa, un 

kamerdziedāšanas mākslinieciskā prakse; 

apakšprogrammā Senā mūzika – Senās mūzikas dziedāšanas, Senās mūzikas ansambļa 

un Baroka operas projektu mākslinieciskā prakse; 

apakšprogrammā Džeza vokāls – Džeza kombo (ansamblis), Džeza vokālā ansambļa, 

Džeza mūzikas praktikuma un ierakstu producēšanas prakse 

Valsts 

pārbaudījumi –  

18 ECTS KP 

Visu studiju apakšprogrammu noslēgumā  kolokvijs specialitātē,  

mūzikas vēsturē un teorijā, diplomeksāmens metodikā un  

pedagoģiskajā praksē. 

Apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana - publisks koncerteksāmens akadēmiskajā 

dziedāšanā un operdziedāšanā, 

apakšprogrammā Senā mūzika - publisks koncerteksāmens senās mūzikas dziedāšanā un 

dziedāšana baroka operas uzvedumā. 

apakšprogrammā Džeza vokāls - publisks koncerteksāmens džeza mūzikas dziedāšanā un 

koncerteksāmens džeza kombo (ansamblis). 

 

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. 
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2.3.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo 

vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības:    

Dziedāšana (akadēmiskā dziedāšana vai senās mūzikas dziedāšana, vai džeza vokāls), kolokvijs 

vokālajā mūzikā, kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma). Uzņemšanas 

prasību saturs visās apakšprogrammās ir 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 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. 
 

2.3.7. Studiju programmu praktiskā īstenošana 
(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 apakšprogrammas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba 

uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju 

kursa aprakstā.  Vokālista izglītošanā liela nozīme ir darba kolektīvās muzicēšanas (operdziedāšana, 

baroka operas projekts, džeza vokālais ansamblis u.c.) prakses plānošanai un tās norisei. Prakse ir 

plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. Prakse tika organizēta gan nodarbību laikā, 

gan koncertu formā Mūzikas akadēmijā un ārpus tās.  

Paralēli plānotajām stundām studenti tiek sagatavoti meistarklasēm, koncertiem, vokālo partiju 

apgūšanai Operas klasē, studenti un JVLMA absolventi tiek sagatavoti starptautiskiem konkursiem. 

Katedrā notiek savstarpēja koleģiāla sadarbība, sniedzot ārpus stundu konsultācijas studentiem, kuru 

sekmes specialitātē ir atzītas par nepietiekošām (vērtējums 5 jeb viduvēji). Arvien vairāk tiek 

strādāts pie atsevišķu studiju kursu savstarpējās mijiedarbības un integrācijas, organizējot 

noklausīšanos, kurās tiek izvērtēts studentu vokāli artistiskais sniegums no dažādiem skatu 

punktiem – vokālā kvalitāte, skaņdarba tēla interpretācija un artistiskais sniegums, skatuves tēls, 

uzvedības kultūra.  

      Paralēli studiju kursu savstarpējai integrācijai, tiek izvērtēts studiju kursa saturs, lai nepieļautu 

nevajadzīgu atkārtošanos vai pārklāšanos. Kā piemēru varam minēt studiju kursu Vokālais ansamblis, 

kurā izdalīti divi virzieni – vokālās kamermūzikas ansambļi un ansambļi no lielajām vokāli 

simfoniskajām formām, kuru apguvē tiek iesaistīti JVLMA docētāji – diriģenti.  

      Studiju programmas satura apguve tiek veicināta arī orientējot studentus patstāvīgam darbam – 

metodiskās literatūras studēšana, koncertu un operas izrāžu analīze, dažādu interpretāciju salīdzināšana 

un analīze, studentu patstāvīga koncertdarbība u.c. 

      Studiju programmas plāns pilnībā atbilst struktūrvienības mērķiem un uzdevumiem.  

Studiju programma atbilst Eiropas Mūzikas akadēmiju studiju satura kritērijiem. Salīdzinājums veikts 

analizējot Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas un Grācas Mākslu akadēmijas Austrijā studiju 

programmu saturu. 

   Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie varēja apgūt 18 studiju kursu saturu, saņemt docētāju 

konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    



304 

 

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras 

saturs nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, 

tādejādi studenti iegūst tiesības  strādāt par vokālo pedagogu mūzikas profesionālajās izglītības 

iestādēs, kā arī interešu izglītībā. Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. 

Pedagoģiskā prakse tika organizēta Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā un Rīgas Doma 

kora skolā ar kurām ir noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumā ir noteikti prakses mērķi 

un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, 

ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.  

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,  ir atjaunots un papildināts aprīkojums.   

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba 

iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas 

tehnoloģijas un  specializēts aprīkojums.    

Atskaites periodā turpinājās konstruktīva  sadarbība ar LNO māksliniecisko vadību. 

Turpinās panāktā vienošanās par atsevišķu nodarbību norisi LNO telpās (skatuves kustība un 

deja), kā arī operas klases izrāžu uzvedumiem uz LNO Jaunās zāles skatuves. JVLMA studenti 

bieži ir arī LNO kora mākslinieki.  

 

2.3.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu 

aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju 

procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un 

studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, 

analīzes, darbības izvērtēšanas. 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 studiju programmu un 

apakšprogrammu 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 

skaņdarbu iestudēšanas procesā ieguldītais darbs, snieguma 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. 

Izvērtējot studējošo sekmes pārbaudījumos, sasniegumus mākslinieciskajos projektos, 

koncertdarbības aktivitātes, studējošo attieksmi pret nodarbību apmeklējumu, jāsecina, ka 

situācija nav viennozīmīga. 

Daudzi 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.  
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Studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja ārvalstu augstskolu profesori, 

diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo profesionālo 

institūciju mākslinieki.  

 

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”. 

 

2.3.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 

kritērijiem un parametriem. 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 7058,38 

- Akadēmiskā personāla izmaksas gadā uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 3588,73 
(Akadēmiskā dziedāšana – EUR 4323,12, Džeza vokāls – EUR 3204,26, Senā mūzika – EUR 3538,81) 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  
(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1195,11 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  
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2.3.10. 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 

Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Vokālā mūzika. Ekspertu vērtējums 

par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Vokālā 

mūzika 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 Vokālā 

mūzika satura un apjoma parametri: 

 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 

gadi pilna laika studijās. 

 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīzē – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati - 4 

(Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus 

tiesības, vides un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra mūzikā  – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un estētika  – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 
 

  

apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 36 KP 

Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 3KP 

Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 12 KP 

Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Angļu, vācu, franču valodas pamati  – 3 KP 

Vokālās mākslas vēsture – 2 KP 

Itāļu valoda – 8 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

apakšprogramma Senā mūzika - 36 KP 

Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 3KP 

Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 12 KP 

Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 

Vēsturiskās dziedāšanas māksla – 5 KP 
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9.3. nozares profesionālās specializācijas 

studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 

60 kredītpunkti 

 

 

 

 

 

Itāļu valodas pamati – 2 KP 

Franču valodas pamati - 2KP 

Vēsturiskā teātra un runas māksla – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Senās mūzikas dziedāšanas mācīšanas metodika – 1 

KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

apakšprogramma Džeza vokāls - 36 KP 

Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 

Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 

Džeza teorija – 6 KP 

Džeza mūzikas vēsture – 8 KP 

Roka un popmūzikas vēsture – 5 KP 

Mūzikas tehnoloģija – 4 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Džeza dziedāšanas mācīšanas metodika – 2 KP 

Kompozīcija un aranžēšana – 5 KP 
 

apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 60 KP 

Akadēmiskā dziedāšana – 17 KP 

Aktiermeistarība – 6 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Skatuves kustība un deja – 4 KP 

Grims – 2 KP 

Klavierspēle – 6 KP 

Solfedžo – 9 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Vokālā darba metodika – 2 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

 

apakšprogramma Senā mūzika -  60 KP 

Solfedžo -  3 KP 

Senās mūzikas dziedāšana – 21 KP 

Klavesīna spēle – 2 KP 

Brīvā ornamentiskā improvizācija – 3 KP 

Baroka operas projekts – 2 KP 

Galma žesti un dejas – 6 KP 

Senās mūzikas ansamblis – 8 KP 

Senās mūzikas dziedāšanas mācīšanas metodika – 1 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 3 KP 

 

apakšprogramma Džeza vokāls -  60 KP 

Improvizācija – 7 KP 

D;zeza vokāls – 19 KP 

Džeza solfedžo 4 KP 

Džeza klavierspēle – 6 KP 

Džeza vokālais ansamblis – 2 KP 

Sitaminstrumentu komplekta spēles pamati – 5 KP 

Basa spēles pamati 4 KP 

Perkusiju spēle – 2 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
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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). 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju 

programmas specializācijas 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.  

 

Ņemot vērā vokālista profesionālās specializācijas 

pienākumu veikšanas atšķirīgās kompetences, prakses 

studiju kursu nosaukumi katrā studiju apakšprogrammā ir 

dažādi, bet studiju kursu saturs nodrošina nepieciešamās 

atbilstošās prasmes:  

 

apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 26 KP 

Operdziedāšana – 17 KP 

Vokālais ansamblis – 5 KP 

Kamerdziedāšana – 4 KP 

 

apakšprogramma Senā mūzika -  26 KP 

Senās mūzikas dziedāšana – 16 

Senās mūzikas ansamblis – 5 KP 

Baroka operas projekts – 5 KP 

A 

pakšprogramma Džeza vokāls -  26 KP 

Džeza kombo (ansamblis) – 14 KP 

Džeza vokālais ansamblis – prakse – 4 KP 

Džeza mūzikas praktikums – 4 KP 

Ierakstu producēšana – 4 KP 

 

apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 12 KP 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Koncerteksāmens akadēmiskajā dziedāšanā  – 4 KP 

Operdziedāšana 6 KP 

 

apakšprogramma Senā mūzika -  12KP 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Koncerteksāmens senās mūzikas dziedāšanā – 6 KP 

Baroka operas uzvedums – 4 KP 

 

apakšprogramma Džeza vokāls -  12KP 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Koncerteksāmens džeza mūzikas dziedāšanā – 5 KP 

Džeza kombo (ansamblis) koncerteksāmens – 5 KP 

 

Atbilstoši profesijas standartam Vokālists 

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek 

īstenoti vidēji 90 KP apjomā, t.i. vid. 56 

procenti. 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek 

piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā 

un vokālista 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija. 
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2.3.11. 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 tikai JVLMA.  

Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, vērtēšanas 

apraksts 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. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 

gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas 

un Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu – 

vokālistu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas 

un 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). Studiju perioda ilgums arī ir 

četri gadi, studiju programmas apjoms arī ir ECTS 240 KP. Atšķirības ir studiju kursu 

nosaukumos. Minētajās augstskolās pamatā apgūst galvenokārt profesionālos un profesionālās 

specializācijas kursus ar ļoti šauru vispārizglītojošo un pedagoģisko kursu ievirzi.  

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošajos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 

izvēlētās programmas daļā.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā bakalaura studiju 

programma Vokālā mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīgāka un  vokālistu 

sagatavotības līmenis ir līdzvērtīgs Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 

Profesionālajiem vokālistiem ir nodrošinātas iespējas strādāt par profesionālo mācību 

priekšmetu vokālajiem pedagogiem profesionālajās mūzikas izglītības iestādēs, jo ierobežotās 

izvēles daļā studenti apgūst vokālā pedagoga darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.  

 

2.3.12. Informācija par studējošiem: 

- studējošo skaits kopā – 53 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 34 

studenti; par studiju maksu – 19 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 12 studenti, no tiem: par 

valsts budžeta līdzekļiem – 8 studenti; par studiju maksu 4 studenti 

- absolventu skaits kopā – 10 studenti, no tiem: 7 - studēja par valsts budžeta līdzekļiem,  

3 - par studiju maksu.  

 

2.3.13. 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 34 studējošie, (studentu aptaujas anketas 

atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā augsti kvalificētu  

docētāju vadībā viņi saņem nākošajam vokālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes 

(studenti īpaši atzīmē studiju kursus – akadēmiskā dziedāšana, operdziedāšana, skatuves 

kustība un deja, aktiermeistarība, džeza kombo, senās mūzikas operas projekti). Studenti 

atzīst, ka piedāvāto kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas 

nepieciešamajām kompetencēm, uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves 

prasībām, informē studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 

docētāji kopumā ir labi sagatavojušies nodarbībām, docētāju attieksme pret studentiem ir 

labvēlīga.       

http://www.polifonia-/
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Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

Studējošo ieteikumi darba pilnveidei 

- studiju kursu docētājiem rosināt interesi par studiju kursu, ne vienmēr tiek motivēta studiju 

kursa satura apguves nepieciešamība;  

- nodarbībās aptvert visu studiju kursa plānoto saturu, uzdevumus patstāvīgajam darbam uzdot 

sistemātiski; 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 

atsevišķu studiju kursu apmeklētība bija diezgan zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju 

kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams plānot 

docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem spriest 

ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  

nodarbībās un semināros. 
 

 

2.3.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

jau trešo gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

1) 2014.gada 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 (=). 

1) Arī šogad absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu 

pēc studiju kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus:  

Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 

vērtējamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Nepieciešamās 

izmaiņas 

studiju kursa 

apjomā 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Aktiermeistarība Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Angļu, vācu, franču 

valodas fonētika 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Filosofija un estētika Nav 

vajadzīgs 

Ļoti zems Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Ievads kultūras analīzē Nesvarīgs Vidējs Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Itāļu valoda Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Klavierspēle Vidēji 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika 

/ Senā mūzika 

Kultūras socioloģija Vidēji 

svarīgs 

Zems Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Latviešu valodas kultūra Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Latvijas mūzikas vēsture Vidēji 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 
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Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 

vērtējamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Nepieciešamās 

izmaiņas 

studiju kursa 

apjomā 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Literatūra mūzikā Nav 

vajadzīgs 

Vidējs Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Operdziedāšana Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Operdziedāšana Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Pedagoga ētika Svarīgs Zems Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Pedagoģija Nesvarīgs Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Profesionālā maģistra studiju 

programmas  Mūzika 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Skatuves kustība un deja Svarīgs Vidējs Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Solfedžo Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Svešvaloda Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Uzņēmējdarbības pamati Nav 

vajadzīgs 

Vidējs Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Uzņēmējdarbības pamati Nav 

vajadzīgs 

Vidējs Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Vispārējā metodika Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Vokālā darba metodika Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Vokālā mūzika Svarīgs Vidējs Jāpalielina 

B / Vokālā mūzika 

(akadēmiskā dziedāšana) 

Vokālās mākslas vēsture Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

2) Otra aptaujas anketa tika izstrādāta ar mērķi, lai  noskaidrotu  absolventu 

apmierinātību ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju vidi 

kopumā.   

Aptaujas anketas „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju vides novērtējuma 

Aptaujas anketa ”  saņēma 128 absolventi, nodotas – 71 anketa.  

Studiju vides novērtējuma rezultātu kopsavilkums 

Apgalvojums 
Anketu 

skaits 

Pilnībā 

neatbilst  

Drīzāk 

neatbilst  

Grūti 

pateikt  

Drīzāk 

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 
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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.c)  

59 - 1 13 27 18 

10. JVLMA man nodrošina  prakses iespējas 71 8 8 18 19 18 

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 

 

Apgalvojums Anketu skaits 
Pilnībā 

neatbilst  

Drīzāk 

neatbilst  

Grūti 

pateikt  

Drīzāk 

atbilst  

Pilnībā 

atbilst 

16. Mani apmierina ēdināšanas pakalpojumi JVLMA: 

a) Cena, izvēle, garša, pieejamība 
Informācija netika apkopota 

17. Esmu informēts ar: 

17.1. JVLMA notiekošo kopumā 59 - 2 8 28 21 
17.2. iespējām piedalīties mākslinieciskajās 

aktivitātēs 
59 - 11 9 18 21 

17.3. iespējām piedalīties akadēmiskajās 

aktivitātēs 
59 - 4 12 23 20 

17.4. iespējām nodarboties ar sportu 59 - 6 16 16 21 

18. Uzskatu, ka JVLMA studentu vidē valda cieņas 

pilna attieksme pret citu tautību pārstāvjiem 
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.  
 

2.3.15. 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 –  

Stipendiju piešķiršanas komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā.   

        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju 

kursu klāsts, vokālā katedrā tika piesaistīti jauni – starptautiskajā koncertpraksē 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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2.4. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālās bakalaura studiju programmas 

„KOMPOZĪCIJA“ 
kods 42212   

 

raksturojums 
 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Kompozīcijas  katedras vadītāja  prof. S.Mence 

Muzikoloģijas katedras vadītājs asoc.prof. J.Kudiņš 

Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 

Studiju programmu direktore I.Baltābola 

  

2.4.1. 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 komponistu sagatavošanu, kuri ir 

apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

komponista profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir 

spējīgi konkurēt komponistu profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai 

un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro 

humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un 

mūsdienīguma principus, respektē  Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, 

saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 

 

Uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt komponista augstāko profesionālo kvalifikāciju, 

profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu 

pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās pētniecības  

darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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2.4.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Rezultāti: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

A daļas - profesionālo un vispārizglītojošo studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas 

un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Komponista profesijas 

standartā iestrādātajām prasībām.  

Students ir ieguvis zināšanas kompozīcijā un mūsdienu kompozīcijas tehnikās, instrumentācijā, 

elektroakustiskajā mūzikā, orķestra stilu vēsturē, mūzikas vēsturē un teorijā, mūzikas formas mācībā, 

harmonijā un polifonijā, instrumentu mācībā, mūzikas notācijā (dažādu laikmetu un stilu kora,  

orķestra,  operas un baleta partitūru pieraksti), ieguvis izpratni par mūzikas nozares profesionālajiem 

terminiem, par mūzikas attīstības likumsakarībām, par skaņdarba atskaņojuma tehniskā un 

mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par komponista profesionālo ētiku, kā arī zinātniskās 

pētniecības metodēm.  

B daļas - profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas pedagoga studiju kursu 

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 pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un 

audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā procesa 

plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības motivēšanas 

metodēm, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, mācību materiālu sagatavošanu, 

izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura 

apguves metodēs,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei un  

noslēguma prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt mācību priekšmeta saturu 

un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un komponista 

profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 

vēsturē un teorijā, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas nozares 

attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu – 

kompozīcijā un mūsdienu kompozīcijas tehnikās, instrumentācijā, elektroakustiskajā mūzikā, orķestra 

stilu vēsturē, mūzikas teorētisko priekšmetu apguves metodikā - atbilst komponista profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. Komponists spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga 

profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares 

profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, muzikālās 

dzirdes attīstības sistēmām. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti: students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 

svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesionālos 

teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (kompozīcija, instrumentācija, partitūras spēle, mūsdienu 

kompozīcijas tehnikas, elektroakustiskā mūzika, instrumentu mācība, mūzikas vēsture, harmonija, 

polifonija, mūzikas forma, orķestra stilu vēsture, notācija  un improvizācija)  ir ieguvis prasmes, kas ir 

nepieciešamas komponista pienākumu veikšanai un, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

profesijas standartā Komponists prasmju daļā iestrādātajām prasībām. Komponists ieguvis prasmes: 

- komponēt, instrumentēt un aranžēt skaņdarbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas,  

- izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lietot informācijas tehnoloģijas,  

- analizēt dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu skaņdarbus, piemērot skaņdarba ieceres rezultāta 

sasniegšanai atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus, mūzikas formu  un kompozīcijas tehniku,  

- novērtēt skaņdarbu atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas,  

- veikt darbu individuāli un grupā,  

- pilnveidot savu profesionālo meistarību.  
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Pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes: 

- 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,  

- attīstīt muzikālo dzirdi, metroritmu, muzikālo atmiņu,  

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot mācību metodiskos 

materiālus.  

Speciālists ir ieguvis: 

- komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās saziņas līmenī, lietot mūzikas profesionālo 

terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās,  

- prasmes ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus, 

- vispārējās prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību 

ievērošanu.  

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 

- atbildīgi un patstāvīgi veikt komponista un mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus, 

- pielietot zināšanas kompozīcijas mākslas jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām,  

- izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, muzikālās daiļrades procesus, skaņdarba sacerēšanas  

teorijas, 

- analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus, skaņdarbu struktūru, mūzikas formu, 

mūzikas izteiksmes līdzekļus, 

- komponēt, instrumentēt un aranžēt skaņdarbus,  

- realizēt radošo muzikālo ideju, sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, 

horeogrāfiem,  

- kompozīciju iestudēšanas procesā radīt pozitīvu un radošu atmosfēru,  

- novērtēt kompozīcijas atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju,  

- organizēt un plānot savu, muzicējošā kolektīva un kolēģu darbu, 

- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām 

un vidusskolām,  

- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  

- plānot, organizēt un vadīt mācību stundas,  

- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, 

- izskaidrot mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanās paņēmienus, formulēt mācību priekšmeta mērķus 

un uzdevumus,  

- analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes 

nozarē un komponista 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 Filosofija un estētika, Pedagoga ētika, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas 

analīze, Mūzikas vēsture, Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika, Pedagoģija un Psiholoģija 

apguves rezultātā students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par 

mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju,  sintezēt mūzikas 

un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības 

praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas komponista profesionālās 
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sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas 

nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas nozarē. 

 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 komponista 

profesijā,  

- parādīt, ka izprot komponista un pedagoga profesionālo ētiku,  

- izvērtēt savas un atskaņotājmākslinieka profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību,  

- piedalīties mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 

 

2.4.3. 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 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A daļa  – 189 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 159 KP 
Teorija t.sk. studiju kursa  darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 88,5 KP 
Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

6 G 100 60     15i/1,5 15i./1,5 30E/3  

Elektroakustiskā 
mūzika 

6 G/I 80 35/45     5 gr./15 
ind./ 

1,5 

15/15 
i/1,5 

15/15E
/3 

 

Mūzikas vēsture 34,5 G 440 480 60E/6 60E/4,5 60E/3 60E/4,5 60E/4,5 60E/3 60E/3 60E/6 

Latviešu mūzikas 
vēsture 

7,5 G 80 120     30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/3 

Harmonija 4,5 G 75 45 15 

* E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

* E/1,5 

     

Polifonija 6 G 100 60  15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

   

Mūzikas forma 12 G/I 140 120/60   30/15 

E/3 

30/15 

E/3 

30/15 

E/3 

30/15 

E/3 

  

Instrumentu 

mācība 

3 G 50 30 30E/3        

Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 60 60      30i/1,5 30E/3  

Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 
mūzika 

4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       

Prakse –  70,5 KP 
Kompozīcija 21 I 329 231  33E/4,5 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33i/1,5  

Partitūras spēle 7,5 I 125 75 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/1,

5 
   

Klavierspēle 10,5 I 158 122 30i/1,5 30i/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 17E/3   

Instrumentācija 9 I 150 90  15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Notācija  un 

improvizācija 

3 I 50 30   15i/1,5 15i/1,5     

Diriģēšanas 
pamati  

4,5 I 90 30      30i/4,5   

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/3 30iv/ 

1,5 

      

Harmonija 4,5 I 75 45 15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

     

Polifonija 6 I 100 60  15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

   

Skaidrojums: * - studiju kursa teorijas un prakses daļas kopējais eksāmens. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15  15i/1,5       

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, 
vides un civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/1,5       

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,,5     

Uzņēmējdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i/ 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 
estētika 

4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i 
/1,5 

   

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu 
mācīšanas 

metodika 

3 G 50 30      30DE 

/ 3 
  

Pedagoga ētika  3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP  

C1 – vispārējās izvēles kursi  

Informācijas 
tehnoloģijas  

3 G 65 15       15i/3  

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Orķestra 

diriģēšana 

3 G 50 30     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

   

Instrumenta spēle 3 G 50 30        15i/1,5 15i/ 
1,5 

Ērģeļspēle 3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5    

Lauka pētījumi 4,5 G 105 15    15i/4,5     

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā 

mūzika”apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programmai “Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 

Klavierspēles 

metodika 

3 G 50 30      30DE / 3   

Klavierspēles ped. 
prakse 

6 
 

I 145 15       15 
DE/6 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas vēsture 
un teorija 

3 
 

G 65 15        15DE/
3 

Kompozīcija 10,5 I 250 30        30DE/ 

10,5 

Instrumentācija 4,5 I 105 15        15DE/
4,5 
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2.4.4. Studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

 
Studiju kursi  

ECTS 
 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 189 KP 

I Profesionālie studiju kursi – 159 KP 

Teorija t.sk. studiju kursa  darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 88,5 KP 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

6 G 3 sem. E Studiju kurs ietvaros studenti apgūst zināšanas par seriālo 

kompozīcijas tehniku, spektrālo kompozīcijas tehniku, aleatorisko 

kompozīcijas tehniku un tās elementiem, attīsta studentu prasmi 

domāt modeļos, uzlūkot kompozīciju kā vienotu arhitektonisku 

veidojumu. 

 

Elektro-

akustiskā 

mūzika 

6 G/I 3 sem. E Studiju kursā students apgūst prasmes darboties ar sekvencera 

programmu, midi instrumentiem, skaņas ierakstīšanu, rediģēšanu, 

transformēšanu, iepazīst elektroakustiskās mūzikas teorētiskās 

nostādnes, dažādas tehnikas koncepcijas. 

 

Mūzikas vēsture 34,5 G 8 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par 

būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, 

kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu 

mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  

Austrumeiropas mūzikas kultūru parādības. 

 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes 

apzināti lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, 

atšķirt nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to 

estētiskajām nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc dzirdes 

un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 

reprezentantus. 

 

Latviešu 

mūzikas vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atklāt latviešu komponistu 

skaņdarbu nacionālo specifiku, saistot to ar citām 19.-20.gs. 

Eiropas zemju mūzikas kultūrām, kā arī vēsturisko kontekstu. 

Kursa saturs nodrošina zināšanas par svarīgākajām latviešu 

mūzikas kultūras norisēm vēsturiskā, stilistisko īpatnību un žanru 

attīstības, to mijiedarbības skatījumā. Kursa ietvaros studenti 

apgūst zināšanas par izcilākajām latviešu klasiskās mūzikas 

personībām, viņu skaņdarbiem, par Dziesmu svētkiem kā nacionālās 

kultūras fenomenu un nemateriālās kultūras mantojumu UNESCO 

dokumentos, par  latviešu atskaņotājmākslas aktualitātēm un 

attīstību. 
 

Harmonija 4,5 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un 

formveides līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, 

dažādu laikmetu harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta 

mūzikas analītiskās un kompozīcijas tehnikas prasmes. 
 

Polifonija 6 G 4 sem. E 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. 
 

Mūzikas forma 12 G/I 4 sem. E 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 kompozīcijas prasmes. 
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Studiju kursi  

ECTS 
 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Instrumentu 

mācība 

3 G 1 sem. E 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. 

 

Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas 

orķestra sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, 

rakstības stilus,  padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā 

instrumentācijā. 
 

Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par Latvijas un Baltijas tradicionālās 

mūzikas stiliem un žanriem, saturu aplūko plašākā – vēsturiskā, 

reģionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – kontekstā, par 

tradicionālās mūzikas pētniecības vēsturi,  attīsta mūsdienu 

tradicionālās kultūras procesu analītiskās prasmes.  

Prakse –  70,5 KP 

Kompozīcija 21 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes komponēt dažādu stilu, žanru un 

formu skaņdarbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas. 

 

Partitūras spēle 7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 

laikmetu un stilu simfoniskā orķestra partitūras, pārlikt orķestra 

partitūras atskaņošanai uz klavierēm, veidot partitūru 

klavierizvilkumus.  
 

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas komponistam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu un 

žanru klavierkompozīcijas, analizētu klaviermūzikā lietotās 

kompozīcijas tehnikas, lai spētu atskaņot savas kompozīcijas. 

Instrumentācija 9 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes analizēt citu komponistu skaņdarbu 

instrumentāciju un  instrumentēt skaņdarbus dažādu ansambļu un 

orķestru sastāviem.   

Notācija  un 

improvizācija 

3 I 2 sem. i Studiju kurss attīsta ģenerālbasa spēles prasmes, praktiskas 

improvizācijas prasmes un iemaņas attīstīt tematisko materiālu un 

veidot formu, lietojot gan klasiskās, gan džeza harmonijas shēmas. 

Diriģēšanas 

pamati 

4,5 I 1  sem. i Studiju kurss attīsta manuālās tehnikas pamatprasmes, izpratni par 

diriģenta žesta nozīmi skaņdarba interpretācijā, iepazīst skaņdarba 

iestudēšanas darba paņēmienus.  

Solfedžo 4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 

galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas 

valodas tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas 

iemaņas. 

Harmonija 4,5 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta harmonijas izteiksmes līdzekļu lietošanas 

prasmes kompozīciju tapšanas procesā.  

Polifonija 6 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta polifono izteiksmes līdzekļu lietošanas 

prasmes kompozīciju tapšanas procesā. 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i 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. 
Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā 

par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, 

ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības 

mijiedarbību dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un 

kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām atziņām, dažādām 

ētiskām sistēmām, kas veidojušās attiecīgo reliģiju izplatības 

areālos. 
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Studiju kursi  

ECTS 
 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesības un 

blakus tiesības, 

vides un civilā 
aizsardzība) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību 

un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 

vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 

darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 

pamatprincipiem. 

 

 

Literatūra 

mūzikā 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 
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. 
 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i 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. 
 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i 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. 

 

Filozofija un 

estētika  

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 

filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 

filozofiskās domas attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  

filozofisko problēmu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 

tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 

atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas 

zinātnes aktualitāti mūsdienās. 

 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 

zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 

komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot 

jaunākos informācijas avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 

C2 līmenim.  
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Studiju kursi  

ECTS 
 

KP 

skaits 

N
o
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s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 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 6 P 2 sem. E 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. 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodikā, 

mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, ‘mūzikas 

teorētisko priekšmetu un mūzikas literatūras stundu tipus, veidus, 

stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura 

plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu 

vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 

prasmēm. 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
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Studiju kursi  
ECTS 

 

KP 
skaits 
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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 pamatkursi – 9 KP 

C1 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 1 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. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 2 sem. i 

Orķestra 

diriģēšana 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2 sem. i 

Ērģeļspēle 3 G 2 sem. i 

Lauka pētījumi 4,5 G 1 sem. i 

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā 

mūzika”apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programmai “Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 

Klavier-

spēles 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst klavierspēles mācību stundas 

organizācijas didaktiskos principus, 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.  
 

Klavierspēles 

ped. prakse 

6 

 

I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

3 

 

G 1 sem DE 

 
Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 

profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 

students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

 

Kompozīcija 10,5 I 1 sem DE Diplomeksāmenā students nodrošina semestra laikā sacerēto 

skaņdarbu atskaņojumu. Skaņdarbu minimālā hronometrāža 40 līdz 

50 minūtēm. 

 

Instrumentācija 4,5 I 1 sem DE Gatavojoties diplomeksāmenam, students nostiprina iegūtās 

zināšanas un prasmes skaņdarbu instrumentācijā.  

DE students pierāda savu kompetenci: 

1) 4 stundu laikā patstāvīgi veic klavieru miniatūras pārlikumu 

orķestrim,  

2) analizē orķestra partitūras un kolokvija veidā aizstāv savu 

viedokli.   

 

 

2.4.5. 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 mākslinieciski 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. 
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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 0,25%  pret 0,75%, t.i. no 40 

darba stundām studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 10 stundas, bet 30 stundas saturu 

apguva patstāvīgajā darbā. 

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 

katedras studējošo pārbaudījumos, prakses koncertos un meistarklasēs.  

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 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:  

189 ECTS  KP 

iekļauti 

profesionālie 

studiju kursi  

(159 ECTS KP) 

un 

vispārizglītojošie 

studiju kursi  

(30 ECTS KP).  

1. Profesionālo studiju cikls. Teorētisko zināšanu apguves  nodrošināšanai plānoti 

10 studiju kursi (87 KP),  praktisko iemaņu apguvei – 9 studiju kursi ( 72 KP). 

Praktisko iemaņu (prakses) apguves rezultātā students uzkrāj profesionāli radošā darba 

pieredzi, tiek nodrošināta studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības 

vienotība.   

2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, 

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un vadīšanas 

pamati), Ievads kultūras analīzē, Literatūra mūzikā, Mākslas vēsture, Filozofija un 

estētika, Pedagoga ētika, Svešvaloda nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro un 

sociālo zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiemaņas.  

B daļa – 

ierobežotās 

izvēles daļa  
(profesionālās 

izglītības mūzikas 

teorētisko priekšmetu 

pedagoga studiju  

kursi )   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 

nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas komponists varētu veikt 

mūzikas teorētisko priekšmetu un kompozīcijas pedagoga pienākumus mūzikas 

profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  

Ierobežotās izvēles daļas apguve paver plašākas darba tirgus iespējas, kā arī veicina 

augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās izglītības sistēmā. 

 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  

Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispārējā metodika, Mūzikas 

teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  

Pedagoģiskā prakse 

C daļa - brīvās izvēles 

kursi 9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu 

saturs dod iespēju padziļināt vai paplašināt zināšanas un prasmes, 

piemēram – spec. datorprogrammās, lietišķajās svešvalodās, 

improvizācijā, elektroakustiskajā mūzikā, džeza mūzikā, instrumentu 

spēlē, orķestra diriģēšanā, u.c. 
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Valsts pārbaudījumi –  

18 ECTS KP: 

Studiju programmas noslēgumā studentiem ir jākārto: 

- mūzikas vēsturē un teorijā; 

- diplomeksāmens metodikā un pedagoģiskajā praksē; 

- diplomeksāmens kompozīcijā; 

- diplomeksāmens instrumentācijā 

 

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. 

2.4.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības: Kompozīcija, 

kolokvijs kompozīcijā, solfedžo, mūzikas teorija (harmonija, polifonija, forma) un mūzikas 

literatūra mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes vidējās izglītības programmu 

noslēguma prasību apjomā. 

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 

centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un 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 va i 

personas ar īpašām vajadzībām.  

Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas 

centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi. 
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2.4.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
(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.   

Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi  ir ļoti atšķirīgi, 

katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

Kompozīcijas katedra uzskata, ka, lai izpildītu bakalaura programmas stratēģiskos mērķus, 

studiju programma cieši jāsaista ar Latvijas un starptautiskās mūzikas kultūras attīstības tendencēm, 

tāpēc daudzi katedras organizētie mākslinieciskie projekti ir vērsti uz jauno komponistu integrāciju 

profesionālās mūzikas dzīves procesos. Jaunajiem komponistiem nepieciešams iegūt publicitāti, 

kontaktus ar atskaņotājiem, saņemt sabiedrības novērtējumu. 

Mūsu akadēmija ir vienīgā Latvijas augstskola, kas piedāvā kompozīcijas studijas. Daudzās Eiropas 

augstskolās ir atsevišķas elektroakustiskās, kā arī un teātra, kino mūzikas studiju programmas, kas 

pagaidām neatbilst mūsu nelielās valsts iespējām, tāpēc mums jāspēj sagatavot absolventus ar plašu 

pamata zināšanu un prasmju bāzi. Vēl jāatzīmē Latvijas kultūras specifika, ka blakus profesionālajai 

mūzikai komponisti, sekojot vēsturiskai tradīcijai, iesaistās amatieru koru, bērnu koru un pūtēju 

orķestru repertuāra jaunradē, veido repertuāru Dziesmu un deju svētkiem. Šī specifika dažreiz atšķir 

mūsu studiju plānus no citu Eiropas augstskolu studiju plāniem, kas orientēti pamatā uz profesionālās 

mūzikas tendencēm. 

   Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt kursu saturu, saņemt docētāju konsultācijas, iegūt 

uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras 

saturs nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi 

studenti iegūst tiesības  strādāt par mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu mūzikas profesionālajās 

izglītības iestādēs. Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā prakse tika 

organizēta Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, Rīgas Domes 

pašvaldības mūzikas skolās ar kurām ir noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumā ir noteikti 

prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un 

atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.  

Pēdējā laikā vērojama interesanta tendence. Ja pirms gada, diviem katedra centās 

organizēt mākslinieciskos projektus, lai mūsu studentu jaunrades integrāciju veicinātu, tad šobrīd ir 

pavisam cita  aina – pašas muzikālās sabiedrības pieprasījums pēc kompozīcijas studentu jaunrades ir  

ļoti liels.   

Tālāk nedaudz sīkāk par mūsu aizvadītā akadēmiskā gada mākslinieciskajiem projektiem. 

Visnozīmīgākais un darbietilpīgākais bija unikālais triju katedru – Kora diriģēšanas, 

Etnomuzikoloģijas un Kompozīcijas – kopprojekts Spodrē manu dvēselīt’ 

Visi 14 kompozīcijas studenti sacerēja kora kompozīcijas ar etnogrāfijas elementiem, 

etnomuzikoloģijas studenti iestudēja vokālās un instrumentālās partijas, 14 topošie diriģenti iestudēja 

tos ar kori, atskaņoja atlases koncertā, kur ar publikas, kora un pedagogu balsojumiem tika izvirzītas 

9 kompozīcijas lielajam koncertam, kur vienā daļā skanēja studentu jaundarbi, otrajā – profesionālo 

komponistu, tajā skaitā arī mūsu katedras docētāju Jura Karlsona, Pētera Plakida, Rolanda Kronlaka, 

Ērika Ešenvalda un Selgas Mences pirmatskaņojumi.  
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Ieguldītais darbs vainagojās ar pēc muzikālās sabiedrības domām izcilu koncertu, kas ieguva 

milzīgu publicitāti. Studējošo jaundarbu kvalitāte bija augsti profesionāla, pēc mūzikas profesionāļu 

vērtējuma akadēmijas koncerts Spodrē manu dvēselīt’ nekādā gadījumā nav bijis mazāk kvalitatīvs 

kā tajās pašā laikā izskanējušais izcilā kora Kamēr projekts Dzintara dziesmas, kur latviešu tautas 

dziesmas bija apdarinājuši izcilākie daudzu ārvalstu kora mūzikas komponisti. 

Jau trešo reizi notika sadarbības projekts ar Pētera Vaska fondu, iepriekšējos gados bija 

Klavierdarbu konkurss, Solo dziesmu konkurss, aizvadītā studiju gadā – Skaņdarbi vijolei vai altam 

un klavierēm. Konkursā aktīvi piedalījās visi mūsu studējošie, pateicoties sadarbībai ar Stīgu 

instrumentu katedru LMT zālē izskanēja koncerts ar visu kompozīciju atskaņojumiem.  

metāla pūšaminstrumentam un sitaminstrumentam.  

Regulāra mākslinieciskā aktivitāte ir arī studējošo piedalīšanās katru gadu Komponistu 

savienības un Alojas pilsētas domes rīkotajā bērnu kora dziesmu konkursā Kas mēs bijām, esam, 

būsim.  

Mūsu studējošie aktīvi piedalījās biedrības Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris sadarbībā 

ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru ar VKKF atbalstu 

rīkotajā konkursā "Mana tautasdziesma" – obligāto skaņdarbu jaunrade mūzikas skolu pūtēju 

konkursam. Konkursa laureāti blakus profesionālajiem komponistiem ir mūsu studenti Armands 

Aleksandravičus, Kristīne Baltruševica, Oskars Herliņš. 

Pateicoties asociētā profesora Andra Vecumnieka diriģenta darbībai mūsu studējošie 

var sadarboties ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, šogad jauni Armanda Aleksandravičus 

un Alekseja Peguševa skaņdarbi skanēja bērniem veltītajos koncertos.  

Aizvadītajā gadā tapa vēl viens kompozīcijas studentu profesionālajai izaugsmei 

vajadzīgs projekts – jaunai diriģents Jānis Liepiņš prezentēja jauniešu simfonisko orķestri, kura 

pirmajā programmā skanēja Jēkaba Jančevska, Platona Buravicka, Armanda Aleksandravičus, Santas 

Zaķes simfoniskie darbi.  

Dadzi mūsu studējošie aizvadītajā gadā aktīvi piedalījušies meistarklasēs – Mazsalacas 

starptautiskajos kompozīcijas meistarkursos, Siguldas un Madonas jauno mūziķu meistarkursos. 

Maģistrante Linda Leimane izturēja atlases konkursu un vasarā varēja apmeklēt 

meistarklases Austrijā, kur notika viņas jaundarba  "Magnetic Move" obojai, vijolei, čellam un 

klavierēm pirmatskaņojums. 

Nozīmīgs starptautisks panākums ir Evijas Skuķes kompozīcijas stīgu kvartetam pirmā 

prēmija kamermūzikas darbu konkursā Itālijā /X International Composition competition "Città di 

Udine"/. Konkursā piedalījās 392 komponisti no 50 valstīm. 

Vairāki studenti bijuši aicināti sacerēt mūziku lugām, kinofilmām. Jēkabs Jančevskis – 

mūzika Ivara Zviedra īsfilmai Kinoskola, Armands Aleksandravičus –mūzika Latvijas Kultūras 

akadēmijas Dramatiskā teātra aktiermākslas III. kursa studentu izrādei Viljams Šekspīrs "Perikls, 

Tiras princis", režisore Anna Eižvertiņa.  

Alekseja Peguševa mūzika Dailes teātra izrādei Antigone nominēta Spēlmaņu nakts 

balvai 2013 /režisors Mihails Gruzdovs/. 

Savukārt, Platons Buravickis aktīvi iesaistās multimediālās perfomancēs  kopā ar 

dzejniekiem un māksliniekiem festivālos “URBAN POETRY”, SoundArtLab,   skaņu mākslas 

izstādē «SKAN II» 

Trīs mūsu studējošie aizvadītajā studiju gadā saņēma mecenātu balvas: 

Tālivalža Ķeniņa balvu 8. semestra students Oskars Herliņš /docents Rolands Kronlaks/ 

Arnolda Šturma balvu 8. semestra students Aleksejs Peguševs /prof. Juris Karlsons/, 

Oļģerta Zīversa balvu 4. semestra students Leonīds Lobrevs /prof. Juris Karlsons/. 

Interesants un pozitīvi vērtējams fakts ir, ka daudzi studējošie piedalās praktiskā 

muzicēšanā amatieru koros, orķestros un citos pasākumos ārpus akadēmijas. Tas palīdz viņiem labāk 

izprast šos žanrus, sacerot savas kompozīcijas.  

Piemēram, Jēkabs Jančevskis, kas ir arī kora Sola diriģents, diriģēja kora programmu kopā ar grupu 

Instrumenti 8. Pasaules koru olimpiādes Zvaigžņu koncertā II Arēnā Rīga,  amatieru koros muzicē arī 

Evija Skuķe, Madara Pētersone un Armands Aleksandravičus, pūtēju orķestros – Ieva Kristapsone un 
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Madara Pētersone.  Santa Zaķe, Leonīds Lobrevs, Platons Buravickis, Aleksejs Peguševs uzstājas kā 

pianisti. 

Var secināt, ka Kompozīcijas katedrā nepastāv problēma, kas nereti tiek risināta citu 

augstskolu sakarā – studiju procesa atsvešinātība no prakses un darba, kam studējošais tiek gatavots. 

Mūsu kompozīcijas studijas ir integrētas Latvijas mūzikas dzīves kopainā. To pašu var teikt arī par 

otru iegūstamo specialitāti – mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs. Studenti strādā ne tikai 

obligāto praksi, bet liela daļa, apstākļu spiesti, strādā pedagoģisko darbu paralēli studijām. Tas, 

protams, atņem studijām veltāmo laiku, bet pozitīvais šajā faktā ir, ka topošais pedagogs ir ļoti labi 

sagatavots tālākam darbam un ir arī atradis šo darba vietu. 

 

2.4.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu aprakstos 

iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju procesa 

organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un studentu  

sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības 

izvērtēšanas. 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 sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, 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.  

Studiju kursā Kompozīcija studējošo darba rezultāti. atbilstoši studiju kursa prasībām tiek 

vērtēti, demonstrējot tos eksāmenos un ieskaitēs ne tikai nošu materiālā, bet arī atskaņojumā vai 

ierakstā. Vērtēšanas metodes - pašnovērtējums, docētāju komisijas vai DE komisijas vērtējums 10 

ballu sistēmā, publiskajos koncertos arī publikas, citu studējošo, kā arī masu mēdiju /recenzijas, 

atsauksmes/ vērtējums, konkursos – žūrijas vērtējums. Blakus tehnoloģiskiem un profesionālās 

attīstības metodiskajiem jautājumiem kā prioritāti izvirzām intelektuālā un estētiskā vērtējuma 

īpatsvaru radošā un mākslinieciskā procesa virzīšanā. Īpaša vērība tiek pievērsta studentu 

kompozīciju novitātei, aktualitātei, neordinaritātei.  

Saņemot šos vērtējumus, studējošais var izdarīt savus secinājumus. Fakts, ka mūsu 

kompozīcijas nodaļā studējošo veikums pēdējā laikā gūst samērā plašu sabiedrisko rezonansi – 

vairākos konkursos, Jaunās mūzikas dienu koncertos, festivālā Arēna, multimediālos sadarbības 

projektos, dod mūsu docētājiem iespēju /un rada arī nepieciešamību/ salīdzināt akadēmisko 

vērtējumu eksāmenos šo publisko vērtējumu. Interesanti atzīmēt, ka bieži visi šie vērtējumi ir dažādi, 

bieži vien diametrāli pretēji, jo arī bieži kultūras procesos mākslas fakti netiek vērtēti viennozīmīgi 

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”. 
 

2.4.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem. 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 8194,76 

- Akadēmiskā personāla izmaksas gadā uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 4725,11 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  
(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1195,11 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  

 

 

2.4.10. 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 

Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Kompozīcija. Ekspertu vērtējums par 

programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kompozīcija 

saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju programmu prasībām.  
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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 Kompozīcija 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 
Ievads kultūras analīzē – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati  

(Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus tiesības, vides un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūra mūzikā – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 
Filozofija un estētika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

A daļa  
Kopā: 36 KP 
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas – 1 KP 

Mūzikas vēsture - 24 KP 

Latviešu mūzikas vēsture – 5 KP 

Orķestra stilu vēsture – 3 KP 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika – 3 KP 

 

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. 

 

Kopā: 60 KP 
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas – 3 KP 

Instrumentu mācība – 2 KP 

Elektroakustiskā mūzika – 3 KP 

Harmonija - 6 

Polifonija - 8 

Mūzikas forma - 8 

Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika – 2  KP 

Klavierspēle – 7 KP 

Diriģēšanas pamati – 2 KP 

Instrumentācija – 6 KP 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 

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  
Kompozīcija – 14 KP 

Partitūras spēle – 7 KP 

Ģenerālbass un improvizācija – 2 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
 

Mūzikas vēsture un teorija – 2 KP 

Kompozīcija – 7 KP 

Instrumentācija – 3 KP 
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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). 

 

 

 

Profesijas standarts Komponists  

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 61 KP 

apjomā, t.i. vid. 38 procenti. 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 

profesionālais bakalaura grāds mūzikā un komponista 

profesionālā kvalifikācija. 

 

 
 

 

2.4.11. 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 

Esot ERASMUS pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī tiekoties ar kolēģiem no visas pasaules 

meistarkursos JVLMA, katedras docētāji katru gadu apmainās pieredzē par komponistu izglītošanas 

jautājumiem, iegūstot praktisku informāciju par studiju plāniem un to realizāciju, iestājeksāmeniem, 

beigšanas eksāmeniem, utt. Šie modeļi ir ļoti dažādi un katrai augstskolai individuāli, kaut arī iekļauti 

Boloņas procesa rāmjos un kredītpunktos. 

JVLMA studiju plānojumu  ar Helsinku Sibeliusa akadēmijas studijām salīdzināja katedras 

vadītāja S.Mence, kuru veica ne tikai studējot Sibeliusa akadēmijas dokumentāciju, bet saņēma arī 

personisku informāciju no JVLMA absolventa Alekseja Peguševa, kas kā vienīgais ārzemju students 

izturēja eksāmenus un tika uzņemts maģistrantūrā.  

Sibeliusa akadēmijā ir Kompozīcijas un mūzikas teorijas departaments, kur apgūst akadēmiskās 

mūzikas kompozīciju un teoriju. Studējošie izvēlas, kura no šīm specialitātēm ir galvenā. Pašlaik 

programmā ir aptuveni 50 studenti, no kuriem 30 ir kompozīcijas studenti un 20 mūzikas teorijā. 

Papildus pamatdarbībai departaments nodarbojas ar dažādām mākslas, zinātnes un pedagoģijas 

projektiem. Studentiem ir iespējams apvienot teorētiskās zināšanas ar praktiskām mūziķa prasmēm. 

Attiecīgi, visi studenti saņem instrumenta spēles apmācību. Tā rezultātā kompozīcijas  un mūzikas 

teorijas absolventiem ir dažādas karjeras iespējas mūzikas jomā.  

Kas attiecas uz docētājiem, līdzīgi kā pie mums Kompozīcijas un mūzikas teorijas departaments 

nodrošina citu akadēmijas studiju programmu studentus, akadēmijā ar kursiem kompozīcijā , mūzikas 

teorijā, mūzikas analīzē, Rietumu mūzikas vēsturē.  

Nodaļā šobrīd nodarbināti trīs profesori, četri docenti, 13 lektori, un aptuveni 20 nepilna laika 

instruktori.  

Studiju mērķis ir dot studentiem plašu ieskatu mūzikas teorijā un mūzikā kopumā, kā arī sniegt 

tiem praktiskas komponēšanas prasmes vai zinātnieka kompetenci. Pēc programmas pabeigšanas 

studenti varēs nodarboties ar māksliniecisko jaunradi, veikt uzdevumus, kas prasa īpašas zināšanas 

mūzikā, un strādāt mūzikas pedagoga darbu. 

Galvenais studiju priekšmets var būt vai nu kompozīcija vai mūzikas teorija. Katra mācību 

priekšmeta  mērķis ir visaptverošas zināšanas mūzikas teorijā un vēsturē. Šīs zināšanas ir muzikālās 

izglītības bāze, kas dod iespējas meklēt jauno, lauzt barjeras, reformēt tradīcijas, paplašināt pasaules 

izpratni. Kompozīcijas studijās mērķis ir apzināt kompozīcijas procesu, iepazīstoties ar vēstures 

modeļiem un šo analīzi kombinēt ar personisko radošo darbu. Svarīgi atrast līdzsvaru  starp tehniku un 

izteiksmību. 

Lai Sibeliusa akadēmijā iegūtu maģistra grādu, programma tiek organizēta divos ciklos. Tiem 

studējošajiem, kas iestājušies akadēmijā, uzsākot bakalaura programmu, ir tiesības studēt 5,5 gadu 
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programmā, kuras rezultātā iegūst maģistra grādu mūzikā. Studenti iegūst bakalaura grādu pēc trīs 

gadu studijām un var turpināt maģistra studijas bez atsevišķiem iestājeksāmeniem.  

Ja studenti ir ieguvuši bakalaura līmeņa grādu mūzikā citviet Somijā vai ārvalstīs, viņi var 

pieteikties tieši uz 2,5 gadu maģistra programmu. Bakalaura grāds mūzikā pieprasa 180 ECTS 

kredītpunktus. Maģistra grāds mūzikā ir 150 ECTS kredītpunkti. Studiju sākumā katram tiek 

sagatavots individuālais studiju plāns. 

Plānā tiek iekļautas šādas studiju jomas: 

•  Kompozīcija 

• Mūzikas teorija un mūzikas analīze  

• Dzirdes prasmes  

• Mūzikas vēsture  

• Metodoloģija un pētniecība  

• Instrumentālās un vokālās studijas  

• Instrumentācija  

• Mūzikas estētika  

• Pedagoģija  

 

Bez šiem obligātajiem studiju kursiem studentam kā izvēles kursus ir iespējams iekļaut savā 

individuālajā plānā jebkurus citus kursus no akadēmijas programmām. 

Kompozīcijas  un mūzikas teorijas programmu studenti var apvienot savas mūzikas teorijas 

zināšanas ar  praktisko muzicēšanu. Instrumenta un papildus instrumenta spēle ir obligāta 

kompozīcijas un teorijas studentiem. 

Maģistra grāds kompozīcijā vai mūzikas teorijā dod zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas 

tālākām doktorantūras studijām. 

Secinājumi: 

Kopumā obligātie studiju kursi līdzīgi kā mūsu akadēmijā. Lielāka vērība Helsinkos tiek veltīta 

praktiskai muzicēšanai, instrumentu spēlei. Daudz lielāk brīvība ir katra studējošā individuālā studiju 

plāna izveidē un izvēles kursu plānošanā. Galvenais – nepieciešamo kredītpunktu skaits. 

Man liekas, ka ļoti būtiski ir, ka visi sekmīgie bakalaura grāda ieguvēji var turpināt maģistra 

studijas bez konkursa un iestājeksāmeniem. 

Savukārt, tiem, kas stājas maģistrantūrā jāiztur ļoti vispusīgi eksāmeni ne tikai specialitātē, bet 

instrumenta spēlē, dažādos mūzikas teorijas kursos. 

Mūsu absolvents Aleksejs Peguševs informēja arī, ka arī maģistrantūras līmenī ir daudz vairāk 

praktiskās muzicēšanas stundu un individuālo nodarbību. 

Vēl interesanti ir tas, apgūt nepieciešamos kredītpunktus var iegūt diezgan neierobežotā laikā, 

piemēram, pārtraukt uz laiku studijas un tad atkal turpināt, apgūt semestra kredītpunktus nevis 

pusgadā, bet ilgākā laika periodā.  

 
 

2.4.12. Informācija par studējošiem 

- studējošo skaits kopā – 11 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 10 

studenti; par studiju maksu – 1 students; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 2 studenti, no tiem: par valsts 

budžeta līdzekļiem – 1 students; par studiju maksu 1 students; 

- absolventu skaits kopā – 3 absolventi, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja 3 

absolventi.  
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2.4.13. 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. 

Katedras docētāji regulāri veic arī pārrunas ar studentiem par studiju procesa kvalitatīvajiem un 

kvantitatīvajiem rādītājiem un studiju satura jautājumiem. 

Uzsākot studiju kursu vai semestri studējošie tiek informēti par veicamajiem uzdevumiem, 

sasniedzamajiem mērķiem, pārbaudījumu termiņiem, izmantojamiem materiāliem. 

Nozīmīgi iegūt studenta viedokli pēc studijām ārvalstu augstskolās īpaši, kad students atgriežas 

no studijā  ERASMUS apmaiņas programmā. Parasti katedras sēdē uzklausām studenta gūto pieredzi. 

 

2.4.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

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 speciālistam uzticētos pienākumus, 

apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst komponista izglītošanas  

prasībām. Pozitīvi tiek vērtēta arī pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izglītības noderīgums 

dzīvē. 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.  

Lielākā daļa mūsu absolventu darbojas kā aktīvi, arī starptautiski atzīti komponisti. 

Daži pēdējā gada piemēri. Lielo Mūzikas balvu par gada jaundarbu saņēma Jānis Petraškevics, 

orķestru un profesionālo koru programmās redzami Riharda Zaļupes, Jēkaba Nīmaņa, Santas Bušs 

un daudzu citu vārdi.  Īpaši cieša saikne ar savas klases absolventiem ir profesorei Selgai Mencei, 

kur regulāri tiekas ar viņiem kopīgos radošos projektos, kopējais koncerts Spalvas vilcieni 3 

izskanēja 2013. gada oktobrī. 

Absolventi labprāt darbojas arī kopīgos projektos, turpinot studiju laikā uzsāktās 

tradīcijas. 7 autoru kopprojekts Zaļā pasaka ar Imanta Ziedoņa tekstu pēc atskaņojuma ar mūzikas 

skolu orķestri skan arī profesionālo orķestru koncertos, tiks izdots arī CD. 

Jaunais studentu un absolventu /Platons Buravickis, Juta Bērziņa, Anitra Tumševica, Laura 

Gustovska, Ieva Klingenberga, Evija Vecumniece/   kopējais darbs OKEĀNA NOSLĒPUMI tiks 

pirmatskaņots 9.novembrī 14.00 Lielajā ģildē. 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, jau 

trešo gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā. Tiek veikta aptauja 

par studiju kursu īstenošanas kvalitāti un  studiju vides novērtēšanu. 

1) Arī šogad absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu pēc 

studiju kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus. 

 

Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 

vērtējamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Nepieciešamās 

izmaiņas 

studiju kursa 

apjomā 

B / Kompozīcija Elektroakustiskā mūzika Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompozīcija Elektroakustiskā mūzika Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompozīcija Elektroakustiskā mūzika Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompozīcija Elektroakustiskā mūzika Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompozīcija Instrumentu mācība Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāsamazina 
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Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 

vērtējamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Nepieciešamās 

izmaiņas 

studiju kursa 

apjomā 

B / Kompozīcija Latviešu valodas kultūra Nesvarīgs Vidējs Jāsamazina 

B / Kompozīcija Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika 

Nesvarīgs Augsts Jāsamazina 

B / Kompozīcija Literatūra mūzikā Nesvarīgs Vidējs Jāsamazina 

B / Kompozīcija Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Kompozīcija Mūzikas vēsture Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāsamazina 

B / Kompozīcija Mūzikas vēsture Svarīgs Augsts Jāsamazina 

B / Kompozīcija Pedagoga ētika Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 

B / Kompozīcija Pedagoģija Svarīgs Vidējs Jāsamazina 

B / Kompozīcija Pedagoģija Svarīgs Vidējs Jāsamazina 

B / Kompozīcija Uzņēmējdarbības pamati Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

 

 
 

2.4.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Kompozīcijas studenti  ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 

pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt, iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī darbā 

koleģiālajās institūcijās.  

        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju kursu 

klāsts, katedrā tika piesaistīti jauni – sevi spilgti apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots 

informatīvais un mācību līdzekļu klāsts, pilnveidots profesionālās specializācijas studiju kursu 

saturs un plānojums. 

Regulāri pārrunājam ar studentiem par citu katedru docētajiem studiju kursiem un 

nepieciešamības gadījumā vēršamies pie kolēģiem, lai kopīgi rastu risinājumu kādām problēmām. 

Pēdējie studentu rosinājumi par nepieciešamām pārmaiņām studiju plānā mums liekas ļoti 

būtiski. Mūzikas vēstures kursā proporcionāli maz pievērsta vērība 20. un 21. gadsimta mūzikai. 

Kopā ar Muzikoloģijas katedru uzsākām meklēt risinājumu. Blakus vēl viena  problēma – piedāvātā 

mūzikas vēstures kursa apguve ir ļoti darbietilpīga un atņem laiku kompozīcijai. Ja topošajam 

mūzikas zinātniekam šāds informācijas apjoms ir vitāli nepieciešams, komponistam varētu būt arī 

koncentrētāks mūzikas vēstures kurss. Arī šo jautājumu uzsākām diskutēt. 

 

 

 

Rektors                                     profesors A.Sīmanis 
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2.5. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Mūzikas vēsture un teorija“ 
kods 42212   

apakšprogrammu 

Mūzikas vēsture un teorija 

Etnomuzikoloģija 

raksturojums 
 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Muzikoloģijas katedras vadītājs asoc.prof.  J.Kudiņš 

Muzikoloģijas katedras  mūzikas teorijas klases vadītāja prof. I.Grauzdiņa 

Muzikoloģijas katedras  Etnomuzikoloģijas klases vadītāja prof. A.Beitāne 

Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 

Studiju programmu direktore I.Baltābola 

  

2.5.1. 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 muzikologu 

sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, muzikologa profesijas 

standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt mūziķu un 

mūzikas kritiķu profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un 

tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro humanitātes, 

demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un 

mūsdienīguma principus, respektē  Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, 

saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 

Uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt muzikologa augstāko profesionālo kvalifikāciju, 

profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu 

pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām un integrēti akadēmiskajām studijām atbilstošas mācību metodes un 

darba organizācijas formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās pētniecības  

darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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2.5.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim 

 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Rezultāti 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas A daļas - 

profesionālo studiju kursu (muzikoloģija un etnomuzikoloģija, Latvijas un Baltijas valstu 

tradicionālā mūzika, mūzikas vēsture un teorija, mūzikas forma, harmonija un polifonija, 

instrumentu mācība, orķestra stilu vēsture, interpretācijas stili, partitūru spēle un instrumentācija) 

un vispārizglītojošo studiju kursu (komercdarbības pamati, autortiesības un blakus tiesības, 

literatūras vēsture un literatūras teorija, filozofija un estētika, ētika) apguves rezultātā students ir 

ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

Muzikologa profesijas standartā iestrādātajām prasībām.  

B daļas - profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursu 

(pedagoģija, psiholoģija, pedagoga ētika, mūzikas teorētisko priekšmetu 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 pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par 

mācību un audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves 

pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, 

izglītojamā darbības motivēšanas metodēm, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, 

mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo 

mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  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.  

 

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un muzikologa 

profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni 

profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas nozares attīstības stratēģijā 

un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu – mūzikas vēsturē, 

mūzikas teorijā, mūzikas formu analīzē, skaņdarbu interpretācijas stilos un mūzikas teorētisko 

priekšmetu apguves metodikā - atbilst muzikologa profesijas augstāko sasniegumu līmenim. 

Muzikologs spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas 

svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem 

termiņiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi kompozīcijas tapšanas procesos, novērtēt skaņdarba 

interpretāciju, atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni. 

 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti 

Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 

svešvalodas, pedagoga ētika, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares 

profesionālos teorētiskos (mūzikas vēstures un teorijas studiju satura bloks) un praktiskos studiju 

kursus (partitūru spēle un instrumentācija, skatuves runa, arhīvu prakse, lauka pētījumi, lektora 

prakse, redaktora prakse, publicistikas prakse, žurnālistikas prakse, akadēmisko vai tradicionālo 

instrumentu spēle) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas muzikologa pienākumu veikšanai, kas 

atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā Muzikologs  prasmju daļā 

iestrādātajām prasībām.  
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Muzikologs ieguvis prasmes: 
- analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus, skaņdarbu struktūru, 

mūzikas formu, mūzikas izteiksmes līdzekļus, 

- novērtēt skaņdarba atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  

- nodarboties ar publicistiku, mūzikas pētniecību,  

- rakstīt anotācijas, kritikas, atsauksmes, sniegt atzinumus,  

- vadīt koncertlekcijas, lasīt lekcijas,  

- veikt darbu individuāli un grupā,  

- pilnveidot savu profesionālo meistarību.  

Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis 

prasmes: 

- plānot savu un izglītojamo jaunrades darbu,  

- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,  

- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus,  

- motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam,  

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas),  

- veidot mācību metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās saziņas 

līmenī, lietot mūzikas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, prot ievērot 

darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispārējās prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, piedaloties 

JVLMA organizētajos projektos. 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 

- atbildīgi un patstāvīgi veikt muzikologa un mūzikas profesionālās izglītības pedagoga 

pienākumus, 

- pielietot zināšanas muzikoloģijas jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām,  

- izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības,  

- analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus,  

- vadīt koncertlekcijas, demonstrējot uz instrumenta skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus,  

- rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu, sadarboties ar kultūras un 

izglītības institūcijām, mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem, 

komponistiem, veicinot latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē,  
- organizēt un plānot savu radošo un pētniecisko darbību, 

- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas 

skolām un vidusskolām,  

- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  

- plānot, organizēt un vadīt mācību stundas,  

- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, izskaidrot 

mācīšanās paņēmienus,  

- salīdzināt skaņdarbu interpretācijas,  

- formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus,  

- analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas 

zinātnes nozarē un muzikologa profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar nespeciālistiem, 

- 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.  

Speciālists spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba 

tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasības. 

 



337 

 

 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti 

Studiju kursu Filosofija, Ētika, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Mūzikas 

vēsture, Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves 

rezultātā students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par 

mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju,  sintezēt 

mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un 

likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas 

muzikologa profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situāci jas, ir ieguvis 

pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas nozarē. 

 Absolvents spēj: 

- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju muzikoloģijas un mūzikas pedagoģijas jomā un to 

izmantot,  

- pieņemt lēmumus un risināt problēmas muzikoloģijas zinātnes nozarē un muzikologa profesijā,  

- parādīt, ka izprot muzikologa  un pedagoga profesionālo ētiku,  

- izvērtēt mūzikas ietekmi uz vidi un sabiedrību,  

- piedalīties mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 

 

2.5.3. 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 

 N
o

d
a
r
b

īb
u

 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām) – 88,5 KP 

Bakalaura darbs 7,5 I 125 75     15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30iv/3  

Muzikoloģija 1,5 G 10 30 30i/ 

1,5 

       

Mūzikas vēsture 34,5 G 440 480 60E/ 

4,5 

60E/3 60E/ 

3 

60E/ 

3 

60E/ 

4,5 

60E/3 60E/9 60E/ 

4,5 

Latviešu 

mūzikas vēsture 

7,5 G 80 120     30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/

3 

Mūzikas 

termonoloģija 

1,5 G 25 15   15i/ 

1,5 

     

Harmonija 4,5 G 75 45 15 

* 

E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

* 

E/1,5 

     

Polifonija 6 G 100 60  15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

   

Mūzikas forma 9 G 120 120   30 

*E/1,5 

30 

*E/1,5 

30 

*E/3 

30 

*E/3 

  

Instrumentu 

mācība 

3 G 50 30 30i/3        

Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 60 60      30i/1,5 30E/3  

Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Džeza mūzika 3 G 50 30 30iv/3        

Populārās 

mūzikas vēsture 

1,5 G 10 30  30iv/ 

1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

 N
o

d
a
r
b

īb
u

 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Praktiskā daļa – 31,5 KP 

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/3 30iv/ 

1,5 

      

Harmonija 4,5 I 75 45 15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

     

Polifonija 6 I 100 60  15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

   

Mūzikas forma 6 I 100 60   15 

* 

E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

15 

*E/1,5 

  

Partitūras spēle 

un instrumentā-

cija 

6 I 115 45  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

Ritmika 3 G 20 60 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

      

Skatuves runa 1,5 G 10 30   30i/ 

1,5 

     

Skaidrojums: * - studiju kursa teorētiskās un praktiskās daļas kopējais eksāmens. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  
(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakus tiesību 

pamati, vides un 

civilā aizsardzība) 

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,5 

    

Uzņēmēj-darbības 

pamati 
(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

1,5 

20i/10 

3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30 i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/ 
1,5 

 

24i/ 
1,5 

 

24i/ 
1,5 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  –  24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

3 

30E/ 

3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā 

metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Mūzikas 

teorētisko 
priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 3   

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i/1,5 20 DE 

/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

 N
o

d
a
r
b

īb
u

 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP  (studiju kursus  - Klavierspēles metodika un Klavierspēles ped. prakse  var izvēlēties tikai 

kompleksi ) 

C1 – vispārējie izvēles kursi 
Kompozīcija 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   

Informācijas 

tehnoloģijas  

3 G 65 315       15i/3  

Svešvaloda 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu 
kompozīcijas 

tehnikas 

3 G 65 15       15i/3  

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/1,5   

Instrumenta spēle 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   

Improvizācija 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā mūzika” 

apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programmai “Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 

Klavierspēles 

metodika 

3 G 65 15      15DE 

/ 3 

  

Klavierspēles 

ped. prakse 

4 

6 

I 130 30      15i/3 15 

DE 

/3 

 

Prakse – 39 KP 
Klavierspēle 18 I 300 180 30i/3 30E/ 

3 

30i/ 

1,5 

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

Arhīvu prakse 1,5 G/I 25 5/10  15i/1,5       

Lauka pētījumi 3 G/I 65 10/5   15i/3      

Lektora prakse 3 G/I 65 5/10    15i/3     

Redaktora prakse 4,5 G/I 105 5/10     15i/4,5    

Publicistikas 
prakse 

4,5 G/I 105 5/10      15i/4,5   

Žurnālistikas 

prakse 

4,5 G/I 105 5/10       10i/3 5i/1,5 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas vēsture 

un teorija 

 

9 

 

G 

 

225 

 

15 
       15DE 

/9 

Bakalaura darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 

9 

 

I 

 

210 

 

30  
        

30 

DE/9 

Etnomuzikoloģija    studiju plāns  
 

Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

 

N
o

d
a
r
b

īb
u

 

v
ei

d
s 

 

Patstāvī-

gā darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām) –  75 KP 
Bakalaura darbs 6 I 100 60     15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

DE 

Etnomuzikoloģija 4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Ievads mūzikas 

vēsturē 
1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
       

Laikmetīgās mūzikas 

vēsture un estētika 
3 P/G 50 30  30iv/ 

3 
      

Mūzikas vēsture un 

teorija 
15 G 250 150     30iv/ 

3 

60iv/6 30iv/ 

3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/

3 
    

Džeza vēsture 1,5 G 10 30     30i/1,5    
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

 

N
o

d
a
r
b

īb
u

 

v
ei

d
s 

 

Patstāvī-

gā darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Pasaules tautu mūzika 18 G 300 180 30E/3 30E/

3 

30E/3 30E/3 30E/3 30E/3   

Latvijas un Baltijas 

tradicionālā mūzika 
9 G 120 120 30i/3 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30E/3     

Latviešu tradicionālās 

dziedāšanas stili 
3 G 50 30 30i/3        

Tradicionālais 

instrumentārijs un 

instrumentālā mūzika 

3 

 

G 50 30 30E/3        

Folklora  3 G 50 30   30E/3      

Kultūras 

antropoloģija 

3 G 50 30   30E/3      

Praktiskā daļa –  45 KP 

Solfedžo 4,5 G 65 55 30i/1,5 25E/3       

Mūzikas teorija 

un analīze 

9 G 120 120 30i/1,5 30i/1,5 30i/3 30E/3     

Transkripcija 3 G 50 30 30i/3        

Tradicionālā 

dziedāšana 

7,5 I 125 75  15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
  

Tradicionālo 

instrumentu spēle  

7,5 I 125 75 15i/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
15iv/ 

1,5 
   

Ansamblis 13,5 G 185 175 30i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 20i/4,5 DE 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 

autortiesību un 

blakus tiesību pamati, 
vides un civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/ 

3 

15i/ 

1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/

G 

75 35/10   15i/ 

1,5 

20/10i/ 

3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/ 
1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības tradicionālās mūzikas pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i 

/1,5 

   

Tradicionālās 

mūzikas mācīšanas 

metodika 

4,5 G 50 30      30DE/ 

3 

  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

 

N
o

d
a
r
b

īb
u

 

v
ei

d
s 

 

Patstāvī-

gā darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīvās izvēles studiju kursi – 9 KP  

C – izvēles vispārējie studiju kursi 

Kompozīcija 3 vai 

1,5 

G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Speciālā  

datorprogramma  

3 vai 

1,5 

G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
  

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 vai 
1,5 

G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 15 65      15i/3   

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 vai 

1,5 

G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 3 vai 

1,5 

G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   

Improvizācija 3 vai 
1,5 

G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/1,5   

Lietuviešu 

tradicionālā kultūra 

un folklora 

3 G 10 30      15iv/ 

1,5 

15iv/1,5   

Lietuviešu valoda 3 G 10 30      15iv/ 

1,5 

15iv/1,5   

Prakse – 39 KP 
Arhīvu prakse 10,5 I 260                 20      5i/1,5 5i/1,5 5i/3 5 i/4,5 

Tradicionālās 

mūzikas ansambļa 

prakse 

6 I 140 20     10i/3 5i/1,5 5i/1,5 DE 

Lauka pētījumi 10,5 G/I 180 77/23 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

10/5 

i/1,5 

10/5 

i/1,5 

10/5 

i/1,5 

10/5 

i/1,5 

7/3 

i/1,5 

 

Lektora prakse 3 G/I 65 5/10     15i/3    

Redaktora prakse 3 G/I 65 5/10       15i/3  

Publicistikas 

prakse 

3 G/I 65 5/10       15i/3  

Žurnālistikas 

prakse 

3 G/I 65 5/10       10i/ 

1,5 

5i/1,5 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

etnomuzikoloģiā 

3 G 65 15        15 

DE/3 

Kolektīvās 

muzicēšanas 

koncerteksāmens 

6 G 130 30         30 DE/ 

6 

Bakalaura darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

9 I 210 30         30 

DE/9 
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2.5.4. Studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

apakšprogramma Mūzikas vēsture un teorija 
Studiju kursi ECTS 

 
KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām) – 88,5 KP  
Bakalaura 
darbs 

7,5 I 4 sem. iv Studiju kursā students apgūst pētnieciskā darba iemaņas, attīsta 
prasmes padziļināti vispārināt mūzikas vēsturiskās un teorētiskās 

zināšanas konkrētā pētniecības jomā, iepazīst muzikoloģijas ievirzes 

zinātniskos pētījumus - stilus, metodes, skolas, problēmrakstus  un uz 
iegūto teorētisko zināšanu bāzes izstrādā bakalaura darbu.    

Muzikoloģija 1,5 G 1 sem. i Studiju kurss ievada mūsdienu muzikoloģijas pamatjautājumos, 

metodēs, pieejās un muzikoloģijas vēsturē. Saturs aplūko izmaiņas, kas 

iezīmējas pēdējo gadu desmitu Eiropas muzikoloģijā attiecībā uz 
tādiem jautājumiem kā muzikoloģijas priekšmets, uzdevumi, attiecības 

ar citām zinātnēm, mūzikas zinātnes nozares izcelsme un pētniecības 

metožu arsenāli. Kurss iepazīstina ar izmaiņām, kādas vērojamas 
mūzikas pastāvēšanas un izplatīšanas formām, skaņu ierakstu tehniku 

un globalizācijas rezultātā, to iespaidu uz mūzikas lietojumu un uztveri.  
  

Mūzikas 

vēsture 
34,5 G 8 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par 

būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, 

kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu 
mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  

Austrumeiropas mūzikas kultūru parādības. 

 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, atšķirt 

nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to estētiskajām 

nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus.  

Latviešu 

mūzikas 
vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atklāt latviešu komponistu 

skaņdarbu nacionālo specifiku, saistot to ar citām 19.-20.gs. Eiropas 
zemju mūzikas kultūrām, kā arī vēsturisko kontekstu.  

Kursa saturs nodrošina zināšanas par svarīgākajām latviešu mūzikas 

kultūras norisēm vēsturiskā, stilistisko īpatnību un žanru attīstības, to 
mijiedarbības skatījumā. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par 

izcilākajām latviešu klasiskās mūzikas personībām, viņu skaņdarbiem, 

par Dziesmu svētkiem kā nacionālās kultūras fenomenu un nemateriālās 

kultūras mantojumu UNESCO dokumentos, par  latviešu 

atskaņotājmākslas aktualitātēm un attīstību. 

Mūzikas 

terminoloģija 
1,5 G 1sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas terminoloģijas 

teorētiskajiem pamatiem, iepazīstina ar lingvistiskās triādes vārds–
jēdziens–termins veidošanas un izpratnes zinātniskajiem principiem 

muzikoloģijā. Kursa ietvaros tiek apgūtas prasmes analītiski izvērtēt 
mūzikas terminoloģijas vēsturisko attīstību latviešu valodā dažādu periodu 

ortogrāfijas un leksikoloģijas kontekstā, orientēties mūzikas terminoloģijas 

specifikā un lietojumā modernajā latviešu valodā. 

Harmonija 4,5 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un 
formveides līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, 

dažādu laikmetu harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta mūzikas 

analītiskās prasmes. 

Polifonija 6 G 4 sem. E 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. 

Mūzikas 

forma 
9 G 4 sem. E 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. 

Instrumentu 

mācība 
3 G 1 sem. i 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.  

Orķestra stilu 

vēsture 
4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas orķestra 

sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, rakstības 
stilus,  padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā.  
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Studiju kursi ECTS 
 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Latvijas un 
Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par Latvijas un Baltijas tradicionālās 
mūzikas stiliem un žanriem, saturu aplūko plašākā – vēsturiskā, 

reģionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – kontekstā, par 

tradicionālās mūzikas pētniecības vēsturi,  attīsta mūsdienu 
tradicionālās kultūras procesu analītiskās prasmes. 

Džeza vēsture 3 G 1  sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par džeza mūzikas specifiku, uzbūves un 

attīstības principiem, vēsturisko attīstību un žanriem, kā arī par tās 
funkcijām sabiedrībā un kultūrā. 

Populārās 

mūzikas 

vēsture 

1,5 G 1  sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par būtiskiem populārās  mūzikas attīstības 

procesiem - žanru attīstību, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu 

mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē. 

Praktiskā daļa – 31,5 KP 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar 

dzirdi galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju 

mūzikas valodas tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un 

intonēšanas iemaņas. 

Harmonija 4,5 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta harmonijas izteiksmes līdzekļu lietošanas 

prasmes, analizējot un demonstrējot dažādu laikmetu, stilu un 

žanru kompozīcijas.  

Polifonija 6 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta polifono izteiksmes līdzekļu lietošanas 

prasmes, analizējot un demonstrējot dažādu laikmetu, stilu un 

žanru polifonā stila kompozīcijas. 
 

Mūzikas 

forma 

6 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta mūzikas izteiksmes līdzekļu lietošanas 

prasmes, analizējot un demonstrējot dažādu laikmetu, stilu un 

žanru kompozīciju mūzikas formas. 

Partitūras 

spēle un 

instrumen-

tācija 

6 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt dažādu laikmetu, stilu un 

žanru skaņdarbu partitūras, analizēt un izvērtēt to 

instrumentāciju,  sniedz zināšanas un attīsta prasmes  

instrumentācijas tehnikās.  

Ritmika 3 G 2 sem. i Studiju kurss piedāvā apgūt ritmikas metodisko paņēmienu 

izmantošanas prasmes, kuras būs nepieciešamas nākošajam 

mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogam viņa praktiskajā 

darbībā: realizēt ritmikas vingrinājumus ritma izjūtas un kustību 

koordinācijas attīstībai, muzikālās dzirdes un atmiņas attīstībai, 

muzikālās fantāzijas un iztēles attīstībai, improvizācijas 

paņēmienu izmantošanu kustībās sasaistē ar mūzikas raksturu, 

dinamiku, reģistru, tempu un formu. 

Skatuves 

runa 

1,5 G 1 sem. i 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. 

 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 

valodas 
kultūra 

(lietišķie 

raksti) 

1,5 P 1 sem. i 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. 

Ievads 

kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā par 

modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 

galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību dažādās 

reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un kultūrantropologu teorijām 
un to jaunākajām atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas veidojušās 

attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 
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Studiju kursi ECTS 

 
KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Uzņēmēj-

darbības 

pamati  

(Darba 

tiesiskās 
attiecības, 

autortiesības 

un blakus 
tiesības, vides 

un civilā 

aizsardzība) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 

starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 

nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 

darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 

pamatprincipiem. 
 

 

Literatūra 

mūzikā 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 

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.  

 

Uzņēmēj-

darbības 
pamati 

(Projektu 

izstrādes un 
vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i 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. 

 

Mākslas 

vēsture 

4,5 P 2 sem. i 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. 

Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 

pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 

attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  filozofisko problēmu loku 

mūsdienās, filozofijas attīstības tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 

atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 
aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas zināšanas 

un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu komunicēšanos 
svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot jaunākos informācijas 

avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, runāšanas 
un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību C2 līmenim.  

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 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. 
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Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E 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. 

 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

 

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas 

metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 

mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga 

ētika 

3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 

prasmēm. 

 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP  

C1 – vispārējie izvēles kursi 

Kompozīcija 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. 

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 1 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 G 1 sem. i 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 2 sem. i 

Elektro-

akustiskā 

mūzika 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 2 sem. i 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi  
(jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā mūzika” apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programma i “Mūzikas 
teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 

Klavier-

spēles 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst klavierspēles mācību stundas 

organizācijas didaktiskos principus, 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.  

Klavierspēles 

ped. prakse 

6 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 

programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

Prakse – 39 KP 
Klavierspēle 

 

 

 

18 

 

 

 

I 

 

 

 

6 sem. 

 

E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 

nepieciešamas muzikologam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu 

un žanru klavierkompozīcijas, analizētu klaviermūzikā lietotās 

kompozīcijas tehnikas, spētu demonstrēt tos koncertlekcijās.  

 

Arhīvu 

prakse 

1,5 I/G 1 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par arhīvu un 

bibliotēku darbības un to katalogu uzbūves principiem, par 

nozīmīgākajiem Latvijas mūzikas bibliotēkām un to fondiem 

(īpaši LNB Letonikas nodaļā un LAkB Rokrakstu un reto 

grāmatu nodaļā glabātajiem latviešu mūzikas rokrakstiem, 

skaņdarbu partitūrām), par galvenajiem valsts mūzikas arhīviem 

un to svarīgiem latviešu mūzikas dokumentu fondiem un to 

izmantošanu.  

 

Lauka 

pētījumi 

3 I/G 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas par lauka pētījumu 

formām un šādu pētījumu uzdevumiem, praktiskajās nodarbībās 

uzkrāj pieredzi tradicionālās kultūras procesu analīzē, attīsta 

prasmes apstrādāt lauka pētījumos iegūto informāciju un 

aprakstīt etnogrāfiskos avotus.  

 

Lektora 

prakse 

3 I/G 1 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par lekciju 

formām, lektora darbības uzdevumiem, lektora un 

mērķauditorijas saskarsmes psiholoģiju, par skatuves kultūru un 

skatuves runas profesionālajām niansēm attīsta lektora prasmes 

– koncertu programmas pieteikšana un vadīšana, lekciju 

lasīšana, izmantojot audio/videomateriālus, uzbūvēt jeb modelēt 

lekciju kādā noteiktā lektora darba formā. 

 

Redaktora 

prakse 

4,5 I/G 1 sem. i Studiju kursa sniedz nepieciešamās profesionālās prasmes 

tekstu rediģēšanā, apstrādāt no citiem avotiem aizgūtu 

informāciju, rediģēt mūzikas publicistikas un zinātniskus 

tekstus, lietot redaktora darbā nepieciešamos palīglīdzekļus.  

 

Publicistikas 

prakse 

4,5 I/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādiem mūzikas 

publicistikas žanriem, valodas stila īpatnībām, attīsta prasmes 

analītiski vērtēt kultūras un mūzikas dzīvi noteiktā vēstures 

kontekstā, analīzes rezultātus, spriedumus un vērtējumus trāpīgi 

(oriģināli) izpaust rakstveidā, ievērojot labu, mūsdienīgu 

latviešu literāro valodu. 

 

Žurnālistikas 

prakse 

4,5 I/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par žurnālistikas formām radio 

mūzikas raidījumos, par žurnālista ētiku, radio mūzikas 

redaktora darba specifiku, mikrofona lietošanas kultūru, attīsta 

prasmes vadīt muzikālu programmu radio tiešajā ēterā, intervēt 

vai komentēt kādu mūzikas dzīves norisi tiešajā ēterā. 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

 

9 

 

G 

1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  
 

Bakalaura 

darba izstrāde 

un 

aizstāvēšana 

 

9 

 

I 

1 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 diplomdarbu un publiski to 

aizstāv. 
 

apakšprogramma Etnomuzikoloģija 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 

KP 
skaits N

o
d

a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursu apraksta prasībām) –  75 KP 

Bakalaura 

darbs 

6 I 4 sem. iv Studiju kursā students apgūst pētnieciskā darba iemaņas, attīsta 

prasmes padziļināti vispārināt mūzikas vēsturiskās un 

teorētiskās zināšanas konkrētā pētniecības jomā, iepazīst 

muzikoloģijas ievirzes zinātniskos pētījumus - stilus, metodes, 

skolas, problēmrakstus un uz iegūto teorētisko zināšanu bāzes 

izstrādā bakalaura darbu.    

 

Etno-

muzikoloģija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par tradicionālo mūziku pasaulē, 

iepazīstina ar antropoloģijas pamatterminoloģiju, ar 

tradicionālās mūzikas attīstības tendencēm mūsdienās, 

etnomuzikoloģijas vietu citu zinātņu vidū, iepazīstina ar 

izmaiņām, kādas vērojamas mūzikas pastāvēšanas un 

izplatīšanas formām, skaņu ierakstu tehniku un globalizācijas 

rezultātā, to iespaidu uz mūzikas lietojumu un uztveri, attīsta 

pamatiemaņas etnomuzikoloģiskās un mūzikas kultūru analīzē.  

  

Ievads 

mūzikas 

vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv 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. 

 

Laikmetīgās 

mūzikas 

vēsture un 

estētika 

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. 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

15 G 4 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. 
Džeza vēsture 1,5 G 1  sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par džeza mūzikas specifiku, 

uzbūves un attīstības principiem, vēsturisko attīstību un 

žanriem, kā arī par tās funkcijām sabiedrībā un kultūrā.  
Pasaules tautu 
mūzika 

18 G 6 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par tradicionālo mūziku pasaulē, 

par tās funkcijām sabiedrībā un kultūrā, veido 

etnomuzikoloģiskās un mūzikas kultūru analīzes pamatiemaņas.  
Latvijas un 
Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

9 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par Latvijas un Baltijas 

tradicionālās mūzikas stiliem un žanriem, saturu aplūko plašākā 

– vēsturiskā, reģionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – 

kontekstā, par tradicionālās mūzikas pētniecības vēsturi,  attīsta 

mūsdienu tradicionālās kultūras procesu analītiskās prasmes. 
Latviešu 

tradicionālās 
dziedāšanas 

stili 

 

3 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

i 

 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu tradicionālās 

dziedāšanas reģionālajiem un lokālajiem stiliem, to izpausmēm, 

attīsta prasmes analizēt latviešu tradicionālās dziedāšanas 

parādības, raksturot stilus, demonstrējot ar balsi konkrētus 

piemērus. 
Tradicionālais 

instrumentārijs 

un 
instrumentālā 

mūzika 

3 

 

G 1 sem. i Studiju kurss aplūko organoloģijas vēsturi, metodoloģiju un 

instrumentu tipoloģiju, latviešu tradicionālā instrumentārija 

lietojumu, funkcijas un semantiku, terminoloģijas un 

konstrukcijas jautājumus dokumentālajā mūzikā un literatūrā.   

Folklora  3 G 1 sem. E Studiju kurss iepazīstina ar folkloras pētniecības 

pamatjēdzieniem – folklora, tauta, identitāte, tradīcija un 

kreativitāte, autentiskums, teksts, folkloras žanrs un žanru 

sistēma, šo jēdzienu izpratnes maiņu pēdējā attīstības posmā, 

aplūko galvenos mūsdienu folkloristikas virzienus un 

svarīgākos pētniecības metodoloģijas jautājumus. 
Kultūras 

antropoloģija 
3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras antropoloģijas 

teorijām un pētniecības metodēm, par kultūru kā dažādu 

institūciju kopumu, kuru veido cilvēka uzvedība un simboli, kā 

arī par autoantropoloģiju – kā studēt studēt un saprast 

sabiedrību pie kuras pieder pats pētnieks. 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa –  45 KP 
Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 

galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas valodas 

tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas iemaņas.  
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.   

Mūzikas teorija 

un analīze 
9 G 4 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt dažādu kultūru, stilu un žanru 

mūziku (tradicionālās monofonās mūzikas kultūra, latviešu teiktās 

dziesmas, gregoriskie dziedājumi, mesas un dievkalpojumi, 18. – 19.gs. 
komponētā vokālā kamermūzika, tradicionālā polifonās mūzikas 

kultūra, Rietumeiropas akadēmiskā polifonā mūzika, 18.- 19.gs. 

akadēmiskā mūzika, homofonija, variēšana, refrēnformas senajā un 
tradicionālajā mūzikā, latviešu vēlīnā slāņa tradicionālā mūzika, 20.-

21.gs. akadēmiskā un populārā mūzika) orientēties mūzikas tipoloģijās 

un pielietot starptautiski pazīstamu mūzikas terminoloģiju.  

Transkripcija 3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar transkripciju tehnikām un transkripciju 
tipiem etnomuzikoloģiskajā pētniecībā un praksē, attīsta prasmes 

pielietot dažādas transkripciju tehnikas lauka pētījumu u.c. 

dokumentālu ierakstu atšifrēšanā un pētniecībā, attīsta prasmes veidot  
etnonotācijas, lasīt dažādus starptautiskajā praksē pazīstamus 

transkripciju tipus. 

Tradicionālā 

dziedāšana 

7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes interpretēt dažādus latviešu tradicionālās 
dziedāšanas stilus, orientēties latviešu tradicionālās vokālās mūzikas 

repertuārā, pamatot un raksturot dažādiem lokāliem tradicionālās 

dziedāšanas stiliem raksturīgākās izpausmes. 

Tradicionālo 

instrumentu 

spēle  

7,5 I 5 sem. iv Studiju kursa veido prasmes spēlēt latviešu tradicionālos instrumentus 
– stabules, dūdas, kokles, ģīgas, vijoli, ermoņikas u.c. pamatiemaņu 

līmenī, no tiem vismaz divus instrumentus spēlēt brīvi, atbilstoši 

tradicionālās instrumentālās mūzikas žanriem un lokālajiem stiliem. 
Kursa noslēgumā students orientējas latviešu tradicionālās 

instrumentālās mūzikas lokālo stilu panorāmā un spēj reproducēt 
attiecīgās instrumentu spēles tehnikas, pārzina dokumentēto latviešu 

tradicionālās instrumentālās mūzikas repertuāru. 

Ansamblis 13,5 G 7 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes aprobēt studiju gaitā apgūto teorētisko 

zināšanu un praktisko iemaņu kompleksu. Studiju kursa apguves 
rezultātā students pārvalda dažādus tradicionālos dziedāšanas stilus, 

daudzbalsības veidus un ansambļa formas, prot muzicēt ansamblī, 

izmantojot dažādus tradicionālās mūzikas instrumentus un vokālās 

tehnikas, orientējas dažādos valodas dialektos un intonāciju specifikā.  

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu 

valodas kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Uzņēmēj-

darbības pamati  
(Darba tiesiskās 

attiecības) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Literatūra 

mūzikā 

 

4,5 

 

P 

 

2 sem. 

 

i 
Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Uzņēmēj-

darbības pamati 

(Projektu 
izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 
Filozofija un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 
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Studiju kursi ECTS 

 
KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Tradicionālās 

mūzikas 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas tradicionālās mūzikas mācīšanas metodikā, 

mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību 

stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta 

satura prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, 

audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga ētika 3 P 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles vispārējie studiju kursi – 9 KP  
Kompozīcija 3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 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. 

Speciālā  dator-

programma  

3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Svešvaloda 3 vai 
1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Mūsdienu 
kompozīcijas 

tehnikas 

3 vai 
1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Elektro-

akustiskā 
mūzika 

3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 

kultūra 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta 

spēle 

3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Improvizācija 3 vai 

1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Lietuviešu 
tradicionālā 

kultūra un 

folklora 

3 G 2 sem. iv 

Lietuviešu 
valoda 

3 G 2 sem. iv 

Prakse – 39 KP 
Arhīvu prakse 10,5 I 4 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par arhīvu un 

bibliotēku darbības un to katalogu uzbūves principiem, par 

nozīmīgākajiem Latvijas mūzikas bibliotēkām un to fondiem 

(īpaši LNB Letonikas nodaļā un LAkB Rokrakstu un reto 

grāmatu nodaļā glabātajiem latviešu mūzikas rokrakstiem, 

skaņdarbu partitūrām), par galvenajiem valsts mūzikas arhīviem 

un to svarīgiem latviešu mūzikas dokumentu fondiem un to 

izmantošanu.  

Tradicionālās 

mūzikas 

ansambļa 

prakse 

6 I 3 sem. i Studiju kursā Ansamblis iegūtās prasmes aprobē publiskā 

koncertdarbībā - vada  tradicionālās mūzikas ansambļus un pats 

tajos muzicē.  

Lauka 

pētījumi 
10,5 G/I 7 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas par lauka pētījumu 

formām un šādu pētījumu uzdevumiem, praktiskajās nodarbībās 

uzkrāj pieredzi tradicionālās kultūras procesu analīzē, attīsta 

prasmes apstrādāt lauka pētījumos iegūto informāciju un 

aprakstīt etnogrāfiskos avotus.  
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Studiju kursi ECTS 

 
KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
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s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Lektora 

prakse 
3 G/I 1 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par lekciju 

formām, lektora darbības uzdevumiem, lektora un 

mērķauditorijas saskarsmes psiholoģiju, par skatuves kultūru un 

skatuves runas profesionālajām niansēm attīsta lektora prasmes 

– koncertu programmas pieteikšana un vadīšana, lekciju 

lasīšana, izmantojot audio/videomateriālus, uzbūvēt jeb modelēt 

lekciju kādā noteiktā lektora darba formā. 

Redaktora 

prakse 
3 G/I 1 sem. i Studiju kursa sniedz nepieciešamās profesionālās prasmes 

tekstu rediģēšanā, apstrādāt no citiem avotiem aizgūtu 

informāciju, rediģēt mūzikas publicistikas un zinātniskus 

tekstus, lietot redaktora darbā nepieciešamos palīglīdzekļus.  

Publicistikas 

prakse 
3 G/I 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādiem mūzikas 

publicistikas žanriem, valodas stila īpatnībām, attīsta prasmes 

analītiski vērtēt kultūras un mūzikas dzīvi noteiktā vēstures 

kontekstā, analīzes rezultātus, spriedumus un vērtējumus trāpīgi  

(oriģināli) izpaust rakstveidā, ievērojot labu, mūsdienīgu 

latviešu literāro valodu. 

Žurnālistikas 

prakse 
3 G/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par žurnālistikas formām radio 

mūzikas raidījumos, par žurnālista ētiku, radio mūzikas 

redaktora darba specifiku, mikrofona lietošanas kultūru, attīsta 

prasmes vadīt muzikālu programmu radio tiešajā ēterā, intervēt 

vai komentēt kādu mūzikas dzīves norisi tiešajā ēterā. 
 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 

etno-

muzikoloģiā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

etnomūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un 

savu kompetenci students kolokvija veidā pierāda 

diplomeksāmenā. 

Kolektīvās 

muzicēšanas 

koncert-

eksāmens 

6 G 1 sem. DE Students ar muzicējošu vienību iestudē vienas koncertdaļas 

tradicionālās mūzikas repertuāru un publiskā koncertā pierāda    

tradicionālās mūzikas ansambļa vadīšanas un muzicēšanas 

prasmes. 

Bakalaura 

darba izstrāde 

un 

aizstāvēšana 

9 I 1 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 diplomdarbu un publiski to 

aizstāv. 

 

2.5.5. 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 mākslinieciski 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%, t.i. no 40 darba stundām studējošais 

kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas saturu apguva patstāvīgajā darbā.  

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās katedras 

studējošo pārbaudījumos, prakses darbā un meistarklasēs.  
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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 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:  

150 ECTS  KP 

iekļauti 

profesionālie 

studiju kursi  

(120 ECTS KP) 

un  

 

 

 

 

 

vispārizglītojošie 

studiju kursi  

(30 ECTS KP).  

 

 

 

 

 

1. Profesionālie studiju kursi – 120 ECTS  KP  

Profesionālo studiju cikls muzikoloģijā sastāv no 18 studiju kursiem: 

teorētisko zināšanu apguves nodrošināšanai plānoti 11 studiju kursi (88,5 KP), 

praktisko iemaņu apguvei - 8 studiju kursi ( 31,5 KP).  

Profesionālo studiju cikls tradicionālajā mūzikā sastāv no 15 studiju kursiem: 

teorētisko zināšanu apguves nodrošināšanai plānoti 8 studiju kursi (70,5 KP), 

praktisko iemaņu apguvei - 7 studiju kursi ( 49,5 KP).  

 

2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, 

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati), Ievads kultūras analīzē, Literatūra mūzikā, Mākslas 

vēsture, Filozofija un estētika, Pedagoga ētika, Svešvaloda nodrošina zināšanu 

padziļināšanu humanitāro un sociālo zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  

komunikatīvās pamatiemaņas.  

 

B daļa – 

ierobežotās 

izvēles daļa  
(profesionālās 

izglītības mūzikas 

teorētisko priekšmetu 

pedagoga studiju kursi   

24 ECTS  KP 

 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 

nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas muzikologs varētu 

veikt mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas 

profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  

Ierobežotās izvēles daļas apguve muzikologam paver plašākas darba tirgus 

iespējas, kā arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas 

profesionālās izglītības sistēmā. 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  

Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispārējā metodika, Mūzikas 

teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP: Pedagoģiskā prakse 

 

C daļa - brīvās 

izvēles kursi 9 

ECTS  KP 

 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu saturs 

dod iespēju padziļināt vai paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas 

muzikoloģijas specializācijas jomās – informātikas tehnoloģijās, lietišķajās 

svešvalodās, daudzveidīgāku mūzikas stilu  un žanru apguvē, mūsdienu 

kompozīcijas tehnikās, improvizācijā. 
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Prakse – 39 

ECTS  KP: 

 

Prakses periods ir 8 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā un radošā darba pieredzi, 

prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības 

vienotību.  Mūzikas vēstures un teorijas programmas studentiem prakses laikā 

ir plānota: klavierspēle, folkloras prakse, lektora prakse, redaktora prakse, 

publicistikas prakse, žurnālistikas prakse, arhīvu prakse, bet 

Etnomuzikoloģijas apakšprogrammas studentiem prakses laikā ir plānota: 

arhīvu prakse, tradicionālās mūzikas ansambļa prakse, lauka pētījumi, lektora 

prakse un publicistikas prakse.  

 

Valsts 

pārbaudījumi  

18 ECTS KP: 

 

Mūzikas vēstures un teorijas programmas studentiem programmas noslēgumā 

ir jākārto integrētais valsts pārbaudījums mūzikas vēsturē un teorijā un 

jāaizstāv bakalaura darbs muzikoloģijā 18 KP apjomā, Mūzikas teorētisko 

priekšmetu metodikas un pedagoģiskās prakses studiju kursu noslēgumā 

jākārto diplomeksāmens. 

Etnomuzikoloģijas apakšprogrammas studentiem studiju noslēgumā ir jākārto 

šādi diplomeksāmeni - kolokvijs etnomuzikoloģijā, kolektīvās muzicēšanas 

koncerteksāmens, jāaizstāv bakalaura darbs.  

Tradicionālās mūzikas pedagoģiskās prakses studiju kursu noslēgumā jākārto 

diplomeksāmens. 

 

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,  

augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  

augstskolām. 
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2.5.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

        Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības profesionālās vai 

profesionālās ievirzes mūzikas vidējās izglītības programmas noslēguma prasību apjomā: t.i. studiju 

programmā Mūzikas vēsture un teorija - mūzikas literatūrā, solfedžo, mūzikas teorijā (harmonija, 

polifonija, forma) kolokvijs akadēmiskajā mūzikā; apakšprogrammā Etnomuzikoloģija - mūzikas 

literatūrā, solfedžo un mūzikas teorijā, kolokvijs tradicionālajā mūzikā.  

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto centralizētie 

eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un 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. 

 

2.5.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
(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.   

Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra 

studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

         Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt vairāku studiju kursu saturu, saņemt docētāju 

konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 

nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi studenti 

iegūst tiesības  strādāt par mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu mūzikas profesionālajās izglītības 

iestādēs. Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā prakse tika organizēta Jāzepa 

Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, Rīgas Domes pašvaldības mūzikas skolās ar 

kurām ir noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumā ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses 

sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites 

dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.  

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,  iegādāts un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums.   

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba 

iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  

specializēts aprīkojums.    
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Aizvadītajā studiju gadā, ņemot vērā studējošo un katedru vadītāju priekšlikumus, studiju 

programmu satura pilnveides jautājumos tika ieviestas izmaiņas. Pamatā tika precizēti studiju 

kursu nosaukumi, aktualizēts studiju kursu saturs, mainītas studiju kursu apguves pārbaudījumu 

formas: 

Studiju programma Studiju kursi Izmaiņas Pamatojums 

Studiju virziena Mākslas 

un studiju virziena 

Izglītība, t.sk. 

pedagoģija 

profesionālās bakalaura 

studiju programmas  

 

Filosofija un 

estētika,  

Ievads 

kultūras 

analīzē 

 

 

 

 

 

 

Studentu kompetences 

vērtējumi 

pārbaudījumos tika 

mainīti no eksāmena 

un ieskaites ar 

vērtējumu uz 

vērtējumu „ieskaitīts” 

vai neieskaitīts” 

5.līmeņa profesijas standartā 

(instrumentu mūziķis, komponists, 

muzikologs, vokālists, u.c.) 

profesionālās darbības 

pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamajām zināšanām 

nosauktajos studiju kursos  jābūt 

priekšstata līmenī. Priekšstata līmeni 

difedencēti parasti nevērtē, jo nav 

izstrādāti priekšstata līmeņa vērtēšanas 

kritēriji   

Profesionālā bakalaura 

studiju programma 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

Bakalaura 

darbs 

Studentu kompetences 

vērtējumi  5., 6. un  

7.semestra 

pārbaudījumos tika 

mainīti  no „ieskaitīts” 

vai neieskaitīts uz 

diferencētu vērtējumu 

Celt studiju kursa apguves kvalitāti 

Mūzikas 

terminoloģija 

3.semestrī no jauna 

ieviests studiju kurss  

Ņemot vērā straujās izmaiņas mūzikas 

terminoloģijas lietojumā, studentiem 

regulāri ir jāsaņem informācija par  

ieviestajām inovācijām muzikoloģijā  

Arhīva prakse Studiju kursa apguve 

pārcelta no 5.semestra 

uz 2.semestri 

Nodrošināts prakses daļas studiju 

kursu apguves kvalitatīvāks secīgums 

un satura apguves pēctecība 

 

2.5.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu aprakstos 

iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju procesa 

organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, 

no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas.  

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 sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, 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.  

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.  
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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”. 

 

2.5.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 

kritērijiem un parametriem. 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 6937,71 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 3468,06 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  
(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1195,11 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  
 

 

2.5.10. 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 Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Mūzikas vēsture un 

teorija. Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti 

pozitīvs.  

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija saturs 

izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju 

programmu prasībām.  
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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 Mūzikas vēsture un 

teorija satura un apjoma parametri: 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 

pilna laika studijās. 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīzē – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus tiesības, vides 

un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra mūzikā  – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un estētika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

 

Mūzikas vēsture un teorija  - 36 KP 

Muzikoloģija – 1 KP 

Mūzikas vēsture – 24 

Latviešu mūzikas vēsture – 5 KP 

Orķestra stilu vēsture – 3 KP 

Literatūras teorija  – 3 KP 

Etnomuzikoloģija 

Etnomuzikoloģija – 4 KP 

Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 

Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 9 KP 

Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 

Folklora – 2 KP 

Kultūras antropoloģija – 2 KP 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika – 5 KP 

Mūzikas teorija un analīze – 6 KP 

Džeza vēsture – 1 KP 

Vispārējā metodika – 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; 

 

Mūzikas vēsture un teorija - 60 KP 

Bakalaura darbs 5 KP 

Harmonija –  6 KP 

Polifonija – 8 KP 

Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika 3 KP 

Instrumentu mācība – 2KP 

Mūzikas forma – 10 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas  metodika – 2  KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

Ritmika - 2 KP 

Skatuves runa – 1 KP 

Partitūras spēle un instrumentācija – 4 KP 

Solfedžo – 3 KP 

 

Etnomuzikoloģija - 60 KP 

Bakalaura darbs – 4 KP 

Populārā mūzika – 1 KP 

Latviešu tradicionālās dziedāšanas stili – 2 KP 

Tradicionālais instrumentārijs un instrumentālā mūzika – 2 KP 

Solfedžo – 3 KP 

Pasaules tautu mūzika –  12 KP 

Transkripcija – 2 KP 

Tradicionālā dziedāšana – 5 KP 

Tradicionālo instrumentu spēle – 5 KP 

Ansamblis – 9 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Tradicionālās mūzikas mācīšanas metodika – 2  KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas 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. 

 

Mūzikas vēsture un teorija - 26 KP  

Klavierspēle – 12 KP 

Arhīvu prakse – 1 KP 

Lauka pētījumi – 2 KP 

Lektora prakse – 2 KP 

Redaktora prakse – 3 KP 

Publicistikas prakse – 3 KP 

Žurnālistikas prakse – 3 KP 

Etnomuzikoloģija - 26 KP 

Arhīvu prakse – 7 KP 

Lauka pētījumi – 7 KP 

Lektora prakse – 2 KP 

Redaktora prakse – 2 KP 

Publicistikas prakse – 2 KP 

Žurnālistikas prakse – 2 KP 

Tradicionālās mūzikas ansambļa prakse – 4 KP  
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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). 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  

Mūzikas vēsture un teorija 

Mūzikas vēsture un teorija – 6 KP 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana – 6 KP 

 

Etnomuzikoloģija 

Kolokvijs etnomuzikoloģijā – 2 KP 

Kolektīvās muzicēšanas koncerteksāmens – 4 KP 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana – 6 KP 

 

Profesijas standarts Muzikologs  

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti: 

Mūzikas vēsture un teorija  54 KP apjomā, t.i. vid. 33,8 procenti. 

Etnomuzikoloģija 69 KP apjomā, t.i. vid. 43 procenti. 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais 

bakalaura grāds mūzikā un muzikologa profesionālā kvalifikācija. 

 

2.5.11. 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 tikai JVLMA. Studiju programmas apraksts  

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.  

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 

līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmijas un Hannoveres (Vācija) Mūzikas un drāmas universitātes īstenojamās studiju 

programmas, kurās ir senas tradīcijas muzikologu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju 

programmas ir starptautiski akreditētas un 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). Studiju perioda ilgums arī ir četri 

gadi, studiju programmas apjoms arī ir ECTS 240 KP. Atšķirības ir studiju kursu organizācijā un 

nosaukumos abās augstskolās. Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā tiek piedāvāta radniecīga 

studiju kursu struktūra ar iedalījumu teorētiskās/praktiskās un vispārizglītojošās  studiju kursu 

daļās. Hannoveres  Mūzikas un drāmas universitātes piedāvā pamatā apgūst tikai profesionālos 

un profesionālās specializācijas kursus ar ļoti šauru pedagoģisko kursu ievirzi. Lai studenti 

apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt iepriekšējam 

sagatavotības līmenim atbilstošajos studiju kursos, kuri norādīti attiecīgi izvēlētās programmas 

daļā.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā bakalaura studiju 

programma Mūzikas vēsture un teorija savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  

muzikologu sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 

http://www.polifonia-/
http://www.polifonia-/
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2.5.12. Informācija par studējošiem 

- studējošo skaits kopā – 28 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 26 studenti; 

par studiju maksu – 2 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 6 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 6 studenti; par studiju maksu - nav 

- absolventu skaits kopā – 6, par valsts budžeta līdzekļiem – 4; par studiju maksu - 2 absolventi. 
 

2.5.13. 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 tikai viena trešā daļa no muzikoloģijas 

specializācijas studentiem (studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 

ar mūsu docētāju darbu 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, 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 un NordPlus apmaiņas programmās.  

Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 

- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 

patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski; 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 

atsevišķu studiju kursu apmeklētība visumā bija diezgan zema,  studējošie bieži vien izvēlējās 

studiju kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi 

rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams plānot 

docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem spriest 

ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  

nodarbībās un semināros.  
 

2.5.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

jau otro gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

1) 2014.gada 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 
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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 (=). 
Studiju programma, kuras ietvaros 

Jūs apgūstat vērtējamo studiju 

kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Nepieciešamās 

izmaiņas studiju 

kursa apjomā 

B / Mūzikas vēsture un 

teorija / Etnomuzikoloģija 

Ansamblis Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Mūzikas vēsture un 

teorija / Etnomuzikoloģija 

Arhīvu prakse Ļoti 

svarīgs 

Zems Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Mūzikas vēsture un 

teorija / Etnomuzikoloģija 

Etnomuzikoloģija Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Mūzikas vēsture un 

teorija / Etnomuzikoloģija 

Mūzika reliģijā  

(tematiskā daļa) 

Vidēji 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

 

2) Otra aptaujas anketa tika izstrādāta ar mērķi, lai  noskaidrotu  absolventu 

apmierinātību ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju vidi 

kopumā.   

Aptaujas anketas „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju vides novērtējuma 

Studiju vides novērtējuma rezultātu kopsavilkums 

Apgalvojums 
Anketu 

skaits 

Pilnībā 

neatbilst  

Drīzāk 

neatbilst  

Grūti 

pateikt  

Drīzāk 

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.c)  

59 - 1 13 27 18 

10. JVLMA man nodrošina  prakses iespējas 71 8 8 18 19 18 

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 
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Apgalvojums 
Anketu 

skaits 

Pilnībā 

neatbilst 

Drīzāk 

neatbilst 

Grūti 

pateikt 

Drīzāk 

atbilst 

Pilnībā 

atbilst 

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 59 - 2 8 28 21 
17.2. iespējām piedalīties mākslinieciskajās 

aktivitātēs 
59 - 11 9 18 21 

17.3. iespējām piedalīties akadēmiskajās 

aktivitātēs 
59 - 4 12 23 20 

17.4. iespējām nodarboties ar sportu 59 - 6 16 16 21 

18. Uzskatu, ka JVLMA studentu vidē valda cieņas 

pilna attieksme pret citu tautību pārstāvjiem 
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.  
 

 

2.5.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Tā kā vairākos mūsu katedras docētajos studiju kursos operatīvi jāreaģē uz pašām 

jaunākajām kultūras norisēm, nereti arī studējošie dalās ar savu jaunāko informāciju studiju satura 

pilnveidošanai.  

Studējošie ir ieinteresēti JVLMA studiju 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 –  

Stipendiju piešķiršanas komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā.   

        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēta studiju programmas A daļa – 

Ieviests studiju kurss Mūzikas terminoloģija, prakses daļā tika pārcelts studiju kursa Arhīva 

prakse uz 2.semestri, C daļas - brīvās izvēles studiju kursu klāsts, papildināts un atjaunots 

informatīvais un mācību līdzekļu klāsts, pilnveidots studiju programmas Mūzikas vēsture un 

teorija studiju kursu saturs un plānojums.  

 

 

 

 

  Rektors                                                                                              profesors A.Sīmanis  
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2.6. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Horeogrāfija“ 
kods 42212   

 

raksturojums 
 

 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Horeogrāfijas katedras vadītāja asoc. prof. Z.Errsa 

Muzikoloģijas katedras vadītājs asoc.prof. J.Kudiņš 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītājs docents T.Ostrovskis 

Studiju programmu direktore I.Baltābola 

  

 

2.6.1. 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 

horeogrāfu sagatavošanu, kuri ir apguvuši horeogrāfijas mākslas zinātņu teorētiskajos 

pamatos sakņotas, horeogrāfa profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas 

profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt horeogrāfu profesionālajā vidē Latvijā un 

ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, 

kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, 

profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus, respektē  

Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un attīstīta 

nacionālās dejas mākslas mantojumu. 

 

Uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt horeogrāfa augstāko profesionālo 

kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu horeogrāfijā un profesionālās izglītības deju 

pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 

formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās 

pētniecības darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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2.6.2. 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 daļas - profesionālo un vispārizglītojošo 

studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa horeogrāha profesijas standartā iestrādātajām prasībām. Students 

ir ieguvis zināšanas par horeogrāfijas mākslas vēsturi, folkloru un etnogrāfiju, režijas un scenāriju 

veidošanu, kostīmu vēsturi, baletmeistara mākslu, klasiskās dejas teoriju un pasniegšanas mākslu, 

dažādu deju vēsturiskajiem stiliem un žanriem, dejas iestudēšanas tehnoloģijām, ieguvis izpratni par 

horeogrāfijas nozares profesionālajiem terminiem, dejas izteiksmes līdzekļu nozīmi mākslinieciskā tēla 

atklāsmē,  dejas interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, dejas attīstības likumsakarībām, 

zinātniskās pētniecības metodēm, par deju iestudēšanas metodēm, par dejas tehniskā un mākslinieciskā 

līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par mākslinieciskās individualitātes izpausmes iespējām deju 

interpretācijās, par mākslinieciskā repertuāra atlases un koncertprogrammas veidošanas principiem, par 

horeogrāfa profesionālo ētiku.  

B daļas - profesionālās izglītības deju pedagoga studiju kursu apguves rezultātā students ir 

ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu dejas profesionālās vidējās izglītības un 

profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo deju priekšmetu 

pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un audzināšanas mērķu izvirzīšanu un 

sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, izglītojamā 

personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības motivēšanas metodēm, izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas 

datorprogrammas, zināšanas profesionālo dejas mācību priekšmetu satura apguves metodēs.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt horeogrāfijas zinātnes nozarei un 

horeogrāfa profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni 

dejas vēsturē un teorijā, profesionālās dejas mākslas attīstības tendencēs un likumsakarībās, 

horeogrāfijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  

turklāt daļa zināšanu – dejas mākslas attīstības vēsturē, deju kompozīciju veidošanas un interpretācijas 

mākslā, kā arī deju mācīšanas metodikā - atbilst horeogrāfa profesijas augstāko sasniegumu līmenim. 

Horeogrāfs spēj parādīt arī dejas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību izpratni par dejas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, par 

cilvēka ķermeņa uzbūves un kustību mehānikas nozīmi saistībā ar dejas tehnikas pielietošanas 

principiem mākslinieciskā tēla atklāsmē, dejas apguves metodēm un to daudzveidību. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti. Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 

svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un dejas nozares profesionālos 

teorētiskos  un praktiskos studiju kursus ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas horeogrāfa 

pienākumu veikšanai un, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā 

Horeogrāfs prasmju daļā iestrādātajām prasībām.  

Horeogrāfs ieguvis prasmes: 

- radīt horeogrāfiska iestudējuma koncepciju;  

- veidot režisorisko ieceri;  

- izstrādāt kompozīcijas plānu;  

- rast atbilstošus horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļus māksliniecisko ideju realizācijai;  

- veidot horeogrāfiskas kompozīcijas; 

- izveidot horeogrāfiska iestudējuma radošo grupu, izvēlēties ieceres realizācijai atbilstošus 

izpildītājus, novērtēt dejotāja vai deju grupas tehnisko un māksliniecisko līmeni, noteikt 

horeogrāfiskās kompozīcijas piemērotību un atbilstību konkrētam dejotājam vai deju grupai; 

- izvērtēt dažādu laikmetu, stilu, žanru horeogrāfiskas kompozīcijas, orientēties mūzikas vēstures un 

teorijas jautājumos, izvēlēties horeogrāfiskā iestudējuma koncepcijai atbilstošu muzikālo materiālu; 

- veikt darbu individuāli un grupā, strādāt darošā komandā, sadarboties ar komponistu, dramaturgu, 

režisoru, diriģentu, scenogrāfu, kostīmu mākslinieku un citiem radošā projekta dalībniekiem; 

- pilnveidot savu profesionālo meistarību. 
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Dejas pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes: 

- 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, ar izglītojamo iestudēt un koncertuzvedumos 

izpildīt vienkāršus un vidējās sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un stilu dejas, panākt 

horeogrāfijas satura atklāsmi; 

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot mācību 

metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās saziņas 

līmenī, lietot deju un horeogrāfijas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, 

prot ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispārējās prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, piedaloties JVLMA 

organizētajos projektos. 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj:  

- atbildīgi un patstāvīgi veikt horeogrāfa un profesionālās izglītības dejas pedagoga pienākumus; 

 - pielietot zināšanas horeogrāfijas mākslas jomā, kas pamatojas gan uz nozares tradīcijām, gan 

jaunākajām nozares atziņām; 

- izskaidrot cilvēka ķermeņa uzbūvi, kustību mehāniku saistībā ar skatuviskās dejas tehniku 

pielietošanas principiem; 

- spēj pētīt, attīstīt, pilnveidot un bagātināt horeogrāfisko leksiku, radīt koncepciju un veidot 

horeogrāfiskus iestudējumus; 

- spēj veidot horeogrāfisko tekstu vai kustību partitūru citos skatuves mākslas žanros vai 

multimediālos projektos (filmās, videoklipos, reklāmās, perfomancēs u.c.); 

- organizēt radošo procesu no ieceres tapšanas līdz realizācijai, izvēlēties horeogrāfiskai kompozīcijai 

atbilstošu muzikālo materiālu, orientēties mūzikas teorijas jautājumos; 

- strādāt radošā komandā, iestudējot dažādu laikmetu, stilu, žanru izrādes, horeogrāfiskus uzvedumus 

un koncertprogrammas, sadarboties ar citiem horeogrāfiem, režisoriem,  dramaturgiem, komponistiem,  

mūziķiem, diriģentiem; 

- rast horeogrāfiskā iestudējuma vizuālo risinājumu, sadarboties ar scenogrāfu, kostīmu mākslinieku, 

gaismu mākslinieku un izmantot jaunākās tehnoloģijas iestudējumu veidošanā; 

- analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru horeogrāfiskas kompozīcijas;  

- veidot deju žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas, radīt pozitīvu un radošu 

darba atmosfēru;  

- izstrādāt horeogrāfijas profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas horeogrāfijas  skolām 

un vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, plānot,  

- organizēt un vadīt dejas priekšmetu mācību stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā 

iegūtās zināšanas un prasmes, iemācīt izglītojamajam dejas satura atklāsmi, izskaidrot mācīšanās 

paņēmienus, salīdzināt deju interpretācijas, formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus,  

- analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus dejas un dejas pedagoģijas zinātnes nozarē, 

horeogrāfa profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem.  

Spēj 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 Uzņēmējdarbības pamati, Dejas attīstības  vēsture, Dejas  priekšmeta mācīšanas 

metodika, Pedagoga ētika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students prot: 

- iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par horeogrāfijas, pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem; 
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- prezentēt horeogrāfijas un dejas materiālu, izmantojot POWER POINT programmu,  

- sintezēt dejas un dejas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas; 

- atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas,  

- analizēt dažādas profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas no ētikas 

viedokļa;  

- veikt pētniecisko darbu horeogrāfijas nozarē pamatzināšanu līmenī.  

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju 

dejas un dejas pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas horeogrāfa 

profesijā, parādīt, ka izprot horeogrāfa un dejas pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt horeogrāfa 

profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties horeogrāfijas jomas attīstībā. 

 

2.6.3. 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 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa (obligātā)  –  144 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 114 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām –  36 KP 
Folklora un 

etnogrāfija 

4,5 G 60 60 30i/ 

1,5 

30E/3       

Dejas vēsture 7,5 G 110 90   30iv/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

   

Režijas pamati 

un scenogrāfija 

4,5 G 60 60     30i/ 

1,5 

30E/3   

Kostīmu 

vēsture 

4,5 G 60 60      30i/ 

1,5 

30E/3  

Mūzikas 

vēsture 

7,5 G 100 100 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

20i/ 

1,5 

20E/3     

Mūzikas teorija 7,5 G 100 100 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

20i/ 

1,5 

20E/3     

Praktiskā daļa –   78 KP 
Dejas 

kompozīcija 

22,5 G 480 120 30E/ 

7,5 

30E/ 

4,5 

30E/ 

7,5 

30E/ 

3 

    

Klasiskās dejas 

teorija un 

prakse 

33 G 460 420 60E/6 60E/6 60E/3 60iv/ 

1,5 

60E/ 

4,5 

60iv/ 

3 

60E 

/9 

 

Modernā deja 10,5 G 130  150 30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

30i/3 30iv/ 

1,5 

30iv/3    

Latviešu deja 6 G 100 60 30i/3 30E/3       

Džeza deja 3 G 50 30      30iv/3   

Funkcionālā 

anatomija 

3 G 50 30 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi –30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 

autortiesības un 

blakus tiesības, 
vides un civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

1,5 

      

Literatūras 

vēsture 

4,5 P 90 30     15i/ 

3 

15i/ 

1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 

pamati 

(Projektu 
izstrādes un 

vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 

1,5 

20/10i/ 

3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 
estētika 

4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

Prakse – 24 KP (obligātā) 

Dejas 

kompozīcija 

21 G 455 105     30E/ 

4,5 

30iv/ 

1,5 

30E/6 15i/9 

Modernā deja 3 G 50 30      30E/3   

B daļa – (ierobežotā izvēle) specializācijas deju horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas pedagoga/ 

deju kopu vadītāja studiju kursi  30 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 

(t.sk. sociālā 

psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 

1,5 

30E/ 

4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā 

metodika 

 

1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Dejas 

pasniegšanas 

metodika 

3 G 50 30      30DE/ 

3 
  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 10,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40       20i 

/1,5 

20 DE 

/3 

 

Cittautu tautas 

dejas 

3 G 20 60   30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

    

Džeza deja 3 G 50 30     30i/3    

Prakse – 15 KP specializācija: deju horeogrāfija 

Latviešu deja 4,5 G 60 60   30i/ 

1,5 

30E/3     

Vēsturiskā deja 3 G 50 30    30E/3     

Cittautu tautas 

dejas 

4,5 G 60 60     30i/ 

1,5 

30E/3   

Džeza deja 3 G 50 30      30E/3   
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Studiju kursi 

 

ECTS 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP (specializācijas  baleta horeogrāfija,  deju horeogrāfija 

Modernā deja 3 G 50 30       

 

 30i/3  

Sarīkojumu 

deja 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Klasiskā deja 6 G 115 45      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/3  

Steps 3 G 50 30       30i/3  

Hip-hops 3 G 50 30     30i/3    

Vēsturiskās 

dejas 

3 G 50 30     30i/3    

Ritmika 3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Somatiskās 

treniņu metodes 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

Džeza deja 3 G 50 30        30i/3  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP (specializācijas  deju horeogrāfija 
Kolokvijs 

specializācijā, 

mūzikas vēsturē 

un teorijā 

3 G 65 15        15DE 

/3 

Horeogrāfiska 

iestudējuma 

sagatavošana  

un aizstāvēšana 

15 I 370 30         30DE 

/15 

 

2.6.4. Studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 
KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 168 KP 

I Profesionālie studiju kursi – 138 KP 

Teorija t.sk. studiju kursa  darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 36 KP 

Folklora un 

etnogrāfija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 

folkloras un etnogrāfijas jēdzieniem, Latvijas teritorijā 

dzīvojošo tautību folkloras un etnogrāfijas īpatnībām Baltijas 

un citu pasaules tautu folkloras kontekstā, par galvenajiem 

folkloras žanriem, tradicionālās kultūras vietu un lomu 

sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā. 

Dejas 

vēsture 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir guvis izpratni par 

dejas mākslas attīstības tendencēm, dejas veidu skolām, 

žanriem, stilu rašanos, to tapšanas un veidošanās procesiem no 

aizvēstures rituāliem līdz mūsdienu instalācijām un 

multimediāliem projektiem. 

Režijas 

pamati un 

scenogrāfija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir guvis izpratni par 

skatuves mākslas (teātra, operas, koncertu, dažādu svētku 

uzvedumu u.c.) pamatprincipiem, režijas veidošanos un nozīmi 

inscenējumā, teātra mākslas vēstures galvenajiem attīstības 

posmiem, literatūras dramaturģijas un teātra kopsakarībām, 

inscenējuma tehnoloģijas aspektiem, radošajām personībām – 

režisoriem, aktieriem, baletmeistariem u.c. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Kostīmu 

vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss veido izpratni par tērpa attīstības gaitu dažādos 

gadsimtos, sniedz zināšanas par visu laikmetu tērpu mainīgumu, 

stila apģērbu kopformās un detaļās, tērpu piederumos, 

dārglietās un modes aksesuāriem, to saderību un pielietojuma 

atbilstību lomai. 

Mūzikas 

vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par horeogrāfijas mūzikas 

attīstības procesiem pasaules mūzikas kultūrā no antīkā 

laikmeta līdz mūsdienām, par konkrētiem deju mūzikas 

žanriem, par mūzikas stilistiskajām tendencēm. Studiju kursa 

apguves rezultātā students ir ieguvis  prasmes lietot mūzikas 

vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt un atšķirt 

nozīmīgākos mūzikas žanrus, dažādu laikmetu mūzikas stilu 

reprezentantus, konkrētus viņu skaņdarbus, atlasīt un izmantot 

mūzikas materiālu  konkrētās horeogrāfijas veidošanai. 

Mūzikas 

teorija 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par mūzikas valodas 

pamatelementiem, mūzikas izteiksmes līdzekļiem, mūzikas 

uzbūves likumsakarībām, mūzikas žanriem, formām un iegūto 

zināšanu praktisku pielietojumu, veidojot deju horeogrāfijas.   

Praktiskā daļa –   78 KP 

Dejas 

kompozīcija 

22,5 G 4 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi rast un 

veidot horeogrāfiskā iestudējuma ideju un sižeta risinājumu, 

izvēlēties muzikālo materiālu, radoši strādāt ar horeogrāfiskā 

iestudējuma izpildītājiem, analizēt un vērtēt horeogrāfiskos 

iestudējumus, iegūt informāciju par horeogrāfijas mākslas 

attīstību, virzieniem, jaunākām darba metodēm, izvēlēties un 

sastādīt horeogrāfiskā iestudējuma repertuāru. 

Klasiskās 

dejas teorija 

un prakse 

33 G 7 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas lietošanas līmenī par dažādu 

laikmetu un stilu klasiskās dejas skolām, attīsta prasmes radīt 

un panākt radošu darba atmosfēru kopdarbā ar izpildītājiem, 

pielietot atbilstoša stila, laikmeta, rakstura un žanra dejas 

iestudēšanas darba metodes un paņēmienus.  

Modernā 

deja 

10,5 G 5 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas lietošanas līmenī par modernās 

dejas tehnikām, iepazīstina ar kontaktimprovizācijas pamatiem,  

nodrošina zināšanas lietošanas līmenī par  mūsdienu dejas 

treniņstundu organizāciju, dejas tehnikas mācīšanas metodēm 

un paņēmieniem. 

Latviešu 

deja 

6 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu dejas attīstības 

vēsturi, izcilākiem horeogrāfiem, viņu darbību, sasniegumiem, 

deju kopām un to vēsturisko attīstību, Latvijas deju svētku 

vēsturi.   

Džeza deja 3 G 1 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguves prasmes 

lietot pats džeza dejas tehnikas un iemācīt tās citiem, veidot 

horeogrāfiskas kompozīcijas, izmantojot džeza dejas elementus, 

spēj organizēt un vadīt džeza dejas treniņstundas, prot lietot 

džeza dejas tehnikas mācīšanas metodes un paņēmienus. 

Funkcionālā 

anatomija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz ieskatu par cilvēka ķermeņa uzbūvi,  

organisma sistēmu adaptācijas spējām dažādām slodzēm, 

fizisko slodžu dozēšanu un vērtēšanu, balsta kustību sistēmu, 

balsta sistēmas attīstības nozīmi, ķermeņa attīstības negatīvajām 

izmaiņām un sekām, optimālajiem ķermeņa korekcijas 

paņēmieniem. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

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 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.  
Ievads 

kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības 

aspektā par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to 

izplatību, ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un 

sabiedrības mijiedarbību dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas 

pētnieku un kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām 

atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas veidojušās attiecīgo 

reliģiju izplatības areālos. 
Uzņēmēj-

darbības 

pamati  
(Darba 

tiesiskās 

attiecības, 
autortiesības 

un blakus 

tiesības, vides 
un civilā 

aizsardzība) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 
Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 

pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem 

noteikumiem, starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma 

nepieciešamību un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, 

darba tiesisko attiecību nodibināšanu, darba tiesisko attiecību 

ilgumu, darbinieku saistības vispārējiem noteikumiem, darba 

devēja pienākumiem un tiesībām, darba samaksas sistēmu, 

darba un atpūtas organizācijas pamatprincipiem. 

 

Literatūra 

mūzikā 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

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. 

Uzņēmēj-

darbības 

pamati 

(Projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i 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. 

Mākslas 

vēsture 

4,5 P 2 sem. i 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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ECTS 
 

KP 

skaits N
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Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Filozofija 

un estētika 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 

filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 

filozofiskās domas attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  

filozofisko problēmu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 

tendencēm Latvijā.  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un 

salīdzināt atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt 

filozofijas zinātnes aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 

zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 

komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un 

izmantot jaunākos informācijas avotus specialitātes 

kvalitatīvākai apguvei. 

Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 

runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases 

prasību C2 līmenim.  

Prakse – 24 KP (obligātā) 

Dejas 

kompozīcija 

21 G 4 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst prasmes patstāvīgi veidot 

horeogrāfiskā iestudējuma risinājumu, izvēlēties muzikālo 

materiālu, radoši strādāt ar horeogrāfiskā iestudējuma 

izpildītājiem, praktiski izmantot  jaunākās darba metodes, 

izvēlēties un sastādīt horeogrāfiskā iestudējuma repertuāru.  
Modernā deja 3 G 1 sem. E Studiju kurss aprobē iegūtās zināšanas par modernās dejas 

tehnikām, praktiskajā darbībā nostiprina mūsdienu dejas 

treniņstundu organizācijas un tehnikas mācīšanas metodes un 

paņēmienus. 

B daļa – (ierobežotā izvēle) specializācijas baleta horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas pedagoga/deju 

kopu vadītāja  studiju kursi  – 45 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 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 6 P 2 sem. E 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. 
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periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

 
Dejas 

pasniegšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas dejas mācīšanas metodikā, dejas nodarbību 

organizācijas principus, dejas stundu tipus, veidus, stundu 

modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 

satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas 

veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoga 

ētika 

3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 

tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 

vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 

tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 

prasmēm. 

Praktiskā daļa – 10,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē ar mūzikas un mākslas skolu dejas klases audzēkņiem, 

Rīgas horeogrāfijas skolā, interešu izglītības programmās 

saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba programmu.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
Laikmetīgās 
horeogrāfijas 

repertuārs 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students izprot mūsdienu 

horeogrāfa daiļrades principus, prot atšķirt dažādu horeogrāfu 

radošo rokrakstu, individuālo kustību stilu, kompozīciju 

struktūras veidošanas paņēmienus, students ir apguvis 

laikmetīgās horeogrāfijas iestudējumu fragmentus un prot tos 

iestudēt ar citiem dalībniekiem. 
Somatiskās 

treniņu 

metodes 

3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj uzlabot sava 

ķermeņa kustību koordināciju, ķermeņa ideokinēzi, apzinās 

savu ķermeni telpā un laikā, uzlabot ķermeņa stāju, kustību 

amplitūdu un plastiku, attīstīt kustību izteiksmību. 

Prakse – 15 KP specializācija: baleta horeogrāfija 

Klasiskā 

baleta 
repertuārs 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students izprot klasiskās dejas 

horeogrāfa daiļrades principus, prot atšķirt dažādu horeogrāfu 

radošo rokrakstu, individuālo kustību stilu, kompozīciju 

struktūras veidošanas paņēmienus, students ir apguvis klasiskās 

horeogrāfijas iestudējumus un prot tos iestudēt ar citiem 

dalībniekiem. 
Somatiskās 
treniņu 

metodes 

3 G 1 sem. E Prakses darba rezultātā students spēj uzlabot sava ķermeņa 

kustību koordināciju, ķermeņa ideokinēzi, apzinās savu ķermeni 

telpā un laikā, uzlabot ķermeņa stāju, kustību amplitūdu un 

plastiku, attīstīt kustību izteiksmību. 
Laikmetīgās 
horeogrāfijas 

repertuārs 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students prot atšķirt dažādu 

horeogrāfu radošo rokrakstu, individuālo kustību stilu, 

kompozīciju struktūras veidošanas paņēmienus, prot iestudēt 

laikmetīgās horeogrāfijas citiem dalībniekiem. 
Improvizāciju 

tehnoloģijas 
(vai Lābana 

kustību 

analīze) 

3 G 1 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis 

netradicionālas metodes radošā procesa organizācijā, ideju un 

koncepciju veidošanā, inovatīvas pieejas dejas izteiksmes 

līdzekļu lietošanā, apguvis izpratnes līmenī V.Forsaita 

improvizāciju tehnoloģijas metodes. 
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Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – (ierobežotā izvēle) specializācijas deju  horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas pedagoga/deju 

kopu vadītāja  studiju kursi  – 45 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E  

Skatīt B daļas (ierobežotā izvēle) specializācijas baleta 

horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas 

pedagoga/deju kopu vadītāja  studiju kursi 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E 

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i 

Dejas 

pasniegšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoga 

ētika 

3 P 1 sem. i 

Praktiskā daļa – 10,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 
4,5 I 2 sem. DE Skatīt B daļas (ierobežotā izvēle) specializācijas baleta horeogrāfija un 

profesionālās izglītības dejas pedagoga/deju kopu vadītāja  studiju 

kursi 

Cittautu 
tautas dejas 

3 G 2 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par cittautu tautas dejas attīstības 
vēsturi, izcilākiem horeogrāfiem, viņu darbību, sasniegumiem, cittautu 

tautas dejas žanra attīstību Latvijā. 

Džeza deja 3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguves prasmes lietot pats 
džeza dejas tehnikas un iemācīt tās citiem, veidot horeogrāfiskas 

kompozīcijas, izmantojot džeza dejas elementus, spēj organizēt un 

vadīt džeza dejas treniņstundas, prot lietot džeza dejas tehnikas 
mācīšanas metodes un paņēmienus. 

Prakse – 15 KP specializācija:  deju  horeogrāfija 

Latviešu deja 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes veidot latviešu dejas horeogrāfiju, 

kursa ietvaros apgūst prasmes demonstrēt latviešu dejas 

elementus, iestudēt latviešu deju ar deju kopu. 
Vēsturiskā 
deja 

3 G 1 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes veidot vēsturiskās dejas 

horeogrāfiju, kursa ietvaros apgūst prasmes demonstrēt 

vēsturiskās dejas elementus, iestudēt deju ar deju kopu. 

 
Cittautu 
tautas dejas 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aprobē iegūtās zināšanas par cittautu tautas dejas 

attīstības vēsturi, izcilākiem horeogrāfiem, viņu darbību, 

sasniegumiem, cittautu tautas dejas žanra popularizēšanu 

Latvijā. 
Džeza deja 3 G 1 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguves prasmes 

lietot pats džeza dejas tehnikas un iemācīt tās citiem, veidot 

horeogrāfiskas kompozīcijas, izmantojot džeza dejas elementus, 

spēj organizēt un vadīt džeza dejas treniņstundas, prot lietot 

džeza dejas tehnikas mācīšanas metodes un paņēmienus. 

 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

Modernā 

deja 

3 G 1 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. 

Sarīkojumu 

deja 

3 G 2 sem. i 

Klasiskā 

deja 

6 G 3 sem. i 

Steps 3 G 1 sem. i 

Hip-hops 3 G 1 sem. i 

Vēsturiskās 

dejas 

3 G 1 sem. i 

Ritmika 3 G 2 sem. i 

Somatiskās 

treniņu 

metodes 

3 G 2 sem. i 

Džeza deja 3 G 1 sem. i 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 

specializācijā, 

mūzikas 

vēsturē un 

teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 

mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 

kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā.  

 

Horeogrāfiska 

iestudējuma 

(Diplomdarba/  

uzveduma) 

sagatavošana  

un aizstāvēšana 

15 I 

 

1 sem. DE Students DE pierāda savas prasmes māksliniecisku ideju 

realizēt horeogrāfiskajā uzvedumā: 

izveidot deju uzveduma horeogrāfiju, aprakstīt to, iestudēt ar 

kolektīvu un publiski parādīt koncertuzvedumā, uzveduma 

minimālā hronometrāža vismaz 20 minūtes. 

 

 

2.6.5. 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 mākslinieciski 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%, t.i. no 40 

darba stundām studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas saturu 

apguva patstāvīgajā darbā. 

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 

katedras studējošo pārbaudījumos, prakses darbā un meistarklasēs.  

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 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. 
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Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

Programmas 

daļas 

Studiju kursi 

A daļa - 

programmas 

obligātā daļa:  

168 ECTS  KP 

iekļauti 

profesionālie 

studiju kursi  

(138 ECTS KP) 

un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vispārizglītojošie 

studiju kursi  

(30 ECTS KP).  

 

 

 

 

 

1. Profesionālie studiju kursi – 138 ECTS  KP  

Obligātās daļas profesionālie studiju kursi abām specializācijām (baleta 

horeogrāfija un deju horeogrāfija) ir identiski.  

Profesionālo studiju kursu blokā ir iekļauti: 

teorētiskie kursi – ECTS 36 KP apjomā, kuri nodrošina horeogrāfa pienākumu 

veikšanai nepieciešamās zināšanas, tie ir: Folklora un etnogrāfija, Dejas 

vēsture, Režijas pamati un scenogrāfija, Kostīmu vēsture, Mūzikas vēsture, 

Mūzikas teorij a;    

praktiskās daļas kursi – ECTS 78 KP apjomā, kuru apguves rezultātā jaunais 

speciālists iegūst horeogrāfa darbam  nepieciešamās  kopīgās prasmes, kuras ir 

noteiktas horeogrāfa profesijas standartā. Šīs prasmes studenti apgūst Dejas 

kompozīcijā, Klasiskās dejas teorijā un praksē, Modernajā dejā, Latviešu 

dejā, Džeza dejā, Funkcionālajā anatomijā 

Abu specializāciju studenti obligātās daļas studiju kursos iegūtās zināšanas un 

prasmes aprobē praksē, kuras apjoms ir ECTS 24 KP. Prakses darba uzdevumi 

galvenokārt saistās ar Dejas kompozīciju veidošanu un modernās dejas 

iestudēšanu.  

2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, 

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati), Ievads kultūras analīzē, Literatūra mūzikā, Mākslas 

vēsture, Filozofija un estētika, Pedagoga ētika, Svešvaloda nodrošina zināšanu 

padziļināšanu humanitāro un sociālo zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  

komunikatīvās pamatiemaņas.  

 

B daļa – 

ierobežotās 

izvēles daļa  

(specializācijas 

daļas kursi )   

45 ECTS  KP 

 

B daļas abu specializāciju kopīgo studiju kursu saturs sniedz deju pedagogam 

nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas 

horeogrāfs varētu veikt deju pedagoga pienākumus profesionālās, 

profesionālās ievirzes vai interešu  izglītības iestādēs.  

Šo kursu apguve horeogrāfam paver plašākas darba tirgus iespējas, kā arī 

veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos profesionālās izglītības 

sistēmā. 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP, studiju kursi: Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), 

Pedagoģija, Vispārējā metodika, Dejas mācību priekšmetu mācīšanas 

metodika. 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP: Pedagoģiskā prakse 
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B daļa –specializācija baleta horeogrāfija  

Praktiskā daļa – 6 KP, studiju kursi: Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, 

Somatiskās treniņu metodes 

Prakse – 15 KP, studiju kursi: Klasiskā baleta repertuārs, Somatiskās treniņu 

metodes Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs Improvizāciju tehnoloģijas (vai 

Lābana kustību analīze) 

B daļa  - specializācija deju horeogrāfija 

Praktiskā daļa – 6 KP, studiju kursi: Cittautu tautas dejas, Džeza deja 

Prakse – 15 KP, studiju kursi: Latviešu deja, Vēsturiskā deja, Cittautu tautas 

dejas, Džeza deja 

C daļa - brīvās 

izvēles kursi 

9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu saturs 

dod iespēju padziļināt vai paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas 

horeogrāfa specializācijas jomās – modernās dejas, sarīkojumu dejas, 

klasiskās dejas, stepa, hip-hopa, vēsturiskās dejas, kā arī džeza dejas 

iestudēšanas dažādu metožu apguve. 

Prakse ir plānota 

A un B daļās, 

kopā sastāda 

39 ECTS  KP 

Prakses periods ir 8 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā un radošā darba pieredzi. 

Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības 

vienotību.   

Valsts 

pārbaudījumi 

sastāda 

18 ECTS KP 

specializācijas: baleta horeogrāfija,  deju horeogrāfija  

Kolokvijs specializācijā, mūzikas vēsturē un teorijā,  Horeogrāfiska 

iestudējuma sagatavošana  un aizstāvēšana 

 

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 atbi ldīgās 

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,  
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9) 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. 

 

2.6.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

        Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības. 

Uzņemšanas prasību saturs: radošais konkurss Dejas kompozīcija – mūzikas materiālam 

atbilstošas patstāvīgas kompozīcijas izveide, klasiskā deja – treniņstunda klasiskās dejas prasmju 

pārbaudei profesionālās vidējās izglītības prasību līmenī. 

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto centralizētie 

eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un 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. 

 

2.6.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
(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.   

Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, 

katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju 

vides izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 10 studiju kursu saturu, saņemt docētāju 

konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

JVLMA studējošo izglītošanā liela nozīme ir teorētiskā un praktiskā darba vienotībai, 

mākslinieciskās un pedagoģiskās prakses darba plānošanai un tās norisei. Prakse tika plānota 

līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām un organizēta saskaņā ar noslēgtajiem prakses 

līgumiem un individuālajām prakses darba programmām. Praksi īstenojām gan atklāto koncertu 

formā Mūzikas akadēmijā un ārpus tās, mācību stundu vai kolektīvās muzicēšanas nodarbību veidā 

mūzikas izglītības iestādēs. Vairāki studenti ir iesaistījušies praktiskajā darbā profesionālajos 

kolektīvos – LNO baleta trupā, deju kolektīvu vadītāju statusā, izglītības iestādēs interešu izglītības 

pulciņu darbā. 

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 

nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi studenti 

iegūst tiesības  strādāt par dejas priekšmetu pedagogu profesionālajās izglītības iestādēs. Mērķtiecīgi 

ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Ar vairākām iestādēm – Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu, 

Latvijas Nacionālo operu, ar izglītības iestādēm ir noslēgti sadarbības un pedagoģiskās prakses 

līgumi. Līgumā ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, 

noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem.  
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2.6.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu aprakstos 

iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju procesa 

organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, 

no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas.  

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 sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, 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.  

 

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”. 

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 Skaidrojums 

Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
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2.6.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 

kritērijiem un parametriem. 
 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 6097,56 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 2627,91 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  

(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1195,11 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  

 

 

2.6.10. 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 

Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Horeogrāfija. Ekspertu vērtējums 

par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Horeogrāfija 

saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju programmu 

prasībām.  
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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 Horeogrāfija 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 

Ievads kultūras analīzē – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Darba tiesiskās attiecības, autortiesības un blakus tiesības, 

vides un civilā aizsardzība) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra mūzikā – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija un est;etika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

A daļa  

Kopā: 36 KP 

Folklora un etnogrāfija – 3 KP 

Dejas vēsture – 5 KP 

Režijas pamati un scenogrāfija – 3 KP 

Kostīmu vēsture – 3 KP 

Mūzikas vēsture – 5 KP 

Mūzikas teorija – 5 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Dejas pasniegšanas metodika – 2 KP 

 

9.3. nozares profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā: 60 KP 

Dejas kompozīcija – 15 KP 

Klasiskās dejas teorija un prakse – 22 KP 

Džeza deja – 2 KP 

Latviešu deja/Somatiskās treniņu metodes  – 4 KP 

Vēsturiskā deja/Klasiskā baleta repertuārs – 3 KP 

Cittautu tautas deja/ Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs – 

4/KP 

Sarīkojumu deja/Improvizāciju tehnoloģijas – 2 KP 

Modernā deja – 2 KP 

Funkcionālā anatomija – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
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9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti   

 

 

 

 

 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju 

programmas specializācijas 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. 

Piedāvātie studiju kursi: 

Modernā deja – 2 KP 

Sarīkojumu deja – 2 KP 

Džeza deja – 2 KP 

Klasiskā deja – 4 KP 

Steps – 2 KP 

Hip-hops – 2 KP 

Somatiskās treniņu sistēmas – 2 KP 

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. 

 

 

Prakse: 26 KP  

Deju kompozīcija – 14 KP 

Latviešu deja/Klasiskā baleta repertuārs  – 3 KP 

Vēsturiskā deja – 2 KP 

Cittautu tautas deja/Laikmetīgās horeogrāfijas reperuārs – 3 KP 

Sarīkojumu deja/Somatiskās treniņu metodes – 2 KP 

Modernā deja/Improvizāciju tehnoloģijas – 2 KP 

 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  

Kolokvijs specializācijā, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Horeogrāfiska iestudējuma (Diplomdarba/ uzveduma) 

sagatavošana  un aizstāvēšana – 10 KP 

 

 

 

 

 

Atbilstoši profesijas standartam Horeogrāfs 

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). 

 

Horeogrāfijas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 79 KP 

apjomā, t.i. vid. 49  procenti. 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 

profesionālais bakalaura grāds horeogrāfijā un horeogrāfa 

profesionālā kvalifikācija. 
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2.6.11. 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 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Horeogrāfija salīdzinājums ar 

Roterdamas Dejas akadēmijas un Dānijas Nacionālās laikmetīgās dejas skolas  programmām.  
Salīdzinājuma 

parametri 

JVLMA   Roterdamas dejas akadēmija Dānijas Nacionālā 

laikmetīgās dejas skola 

Studiju 

programmas 

līmenis 

Otrais profesionālās 

augstākās izglītības līmenis 

(bakalaurs) 

Otrais profesionālās 

augstākās izglītības līmenis 

(bakalaurs) 

Otrais profesionālās 

augstākās izglītības 

līmenis (bakalaurs) 

 

Iegūstamais 

grāds/kvalifikāc

ija 

profesionālais bakalaura 

grāds horeogrāfijā, 

horeogrāfs 

Bakalaura grāds Dejas 

programmā BDa, 

specializācija: Dejotājs, 

Bakalaura grāds Dejas 

programmā BDa, 

specializācija: Horeogrāfija. 

Bakalaura grāds dejas 

izglītībā BDaEd (atsevišķa 

programma)Maģistra grāds 

Dejas terapijā MDaT 

Bakalaura grāds Dejas 

programmā 

Prasības uz iepriekšējo izglītību 

izglītību 

apliecinošie 

dokumenti: 

Atestāts par vispārējo 

izglītību, sekmju izraksts un 

Centralizēto eksāmenu 

sertifikāts Latviešu valodā un 

literatūrā, Svešvalodā 

Vai Diploms par profesionālo 

vidējo izglītību, sekmju 

izraksts un Centralizēto 

eksāmenu sertifikāts Latviešu 

valodā un literatūrā, 

Svešvalodā 

Mūzikas un dejas skolas 

diploms (Havo voor 

Muziek en Dans) vai tā 

ārzemju ekvivalents 

Nav 

Iestāj-

pārbaudījumi/ 

prasību saturs 

radošais konkurss  

Dejas kompozīcija – mūzikas  

materiālam atbilstošas patstāvīgas 

kompozīcijas izveide,  

klasiskā deja – treniņstunda  

klasiskās dejas prasmju pārbaudei  

profesionālās vidējās izglītības 

 prasību līmenī. 

 

Pārbaudījums modernās dejas 

tehnikā, improvizācijā, 

pārrunas, medicīniskā 

pārbaude. 

1. posms februārī: 

pārbaudījums 

laikmetīgās dejas 

tehnikā un 

improvizācijā, 2. posms 

aprīlī: pārbaudījums 

laikmetīgās dejas 

tehnikā un 

improvizācijā, 3. posms 

aprīlī: pārbaudījums 

laikmetīgās dejas 

tehnikā un 

improvizācijā, 

patstāvīgas 

kompozīcijas veidošana 

(1min) 

Programmas 

īstenošanas 

ilgums un 

apjoms (gadi, 

KP) 

Piem. 4 gadi, 8 semestri, 

specializācija no 2. gada 

LV KP 160 

ECTS KP 240 

 4 gadi, 8 semestri, 

specializācija no 3. gada  

240 ECTS KP 

 

 4 gadi, 8 semestri, 

specializācija no 3. 

gada (tiek izvēlēti 2 

studenti specializācijai: 

horeogrāfija) 
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Salīdzinājuma 

parametri 

JVLMA   RDA 

 

Dānijas Nacionālā laikmetīgās 

dejas skola 

Plānotie 

rezultāti  

 

JVLMA plānotie rezultāti 

aprakstīti studiju programmu 

īstenošanas aprakstos 

Sagatavot augsta 

līmeņa laikmetīgās 

dejas mākslas 

speciālistus, kas 

iekļautos 

starptautiskajā 

laikmetīgās dejas 

mākslas elitē – 

dejotājus un 

horeogrāfus ar 

pedagoga darbam 

nepieciešamajām 

kompetencēm. Dejas 

pedagoģija – 

atsevišķa studiju 

programma. Maģistra 

programma: dejas 

terapijas speciālistu 

sagatavošana. 

Sagatavot profesionālus 

laikmetīgās dejas dejotājus un 

horeogrāfus. Maģistra 

programmā: dejas pedagoģija 

un producēšana. 

Studiju 

programmas 

noslēguma 

pārbaudījumi/

prasības 

Piem: 

Valsts pārbaudījums 

Prasības ..... (programma) 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā 

Dejotājiem: 

piedalīšanās 

profesionālu dejas 

kompāniju atlases 

konkursos, eksāmeni 

dejas tehnikās. 

Horeogrāfiem: 

patstāvīga 

horeogrāfiska 

iestudējuma 

veidošana 

Dejotājiem: piedalīšanās 

profesionālu dejas kompāniju 

atlases konkursos, eksāmeni 

dejas tehnikās. Horeogrāfiem: 

patstāvīga horeogrāfiska 

iestudējuma veidošana 

Studiju satura salī dzinājums 
 

Studiju kursi 

JVLMA 

ECTS 

KP 

Semestri/ 

pārbaudījumi/ 

veids/ skaits 

 

RDA 

ECTS 

KP 

Semestri/ 

pārbaudījumi/ 

veids/ skaits 

 

Dānijas Nacionālā 

laikmetīgās dejas 

skola ECTS 

KP 

Semestri/ 

pārbaudījumi/ 

veids/ skaits 

 

Klasiskās dejas 

teorija un prakse 

(Ballet) 

33 1.– 3., 5.,7. 

eks.; 

4.,6. 

Iv 

 

48 

 

1.-8. eks. 
  

Modernā deja 

(Modernā deja: 

atsevišķi studiju 

kursi dažādās 

modernās dejas 

tehnikās) 

10,5 1.-3. 

ieskaite, 4.-

5. iv 

36 1.-8. eks.   

Dejas kompozīcija 

(Dejas 

kompozīcija un 

improvizācija) 

22,5 1.-4. eks. 8 (dejotāji) 

38 

(horeogrāfi) 

1.-8. eks.   

Džeza deja 3 6. iesk. 10 1.-3. eks.   

 

Prakse: 

      

Dejas kompozīcija 

(Izrāžu prakse/ 

horeogrāfa prakse) 

21 5.,7. eks. 

6.,8. iesk. 

22 1.-8.   

Modernā deja 3 6. eks.     
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2.6.12. Informācija par studējošiem: 

- studējošo skaits kopā – 39 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 25 studenti; par studiju maksu – 14 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 9 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 5 studenti; par studiju maksu – 4 studenti; 

- absolventu skaits kopā – 7 absolventi, no tiem: studēja par valsts budžeta līdzekļiem - 5 

absolventi; par studiju maksu – 2 absolventi. 
 

2.6.13. 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 9  horeogrāfijas specializācijas studenti (studentu 

aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 

ar mūsu docētāju darbu 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, 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 un NordPlus apmaiņas programmās.  

Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 

- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu, netika motivēta 

studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  

- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 

patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski; 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 

atsevišķu studiju kursu apmeklētība visumā bija zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju 

kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti.  

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams plānot 

docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem spriest 

ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  

nodarbībās un semināros. Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darbības stiprās un vājās 

puses tika izvērtētas katedru sēdēs, tika pieņemti konstruktīvi lēmumi, kurus praktiskajā darbībā 

plāno ieviest nākamajā studiju gadā.  
 

2.6.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, jau 

trešo gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

1) 2014.gada absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu pēc 

studiju kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus:  
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 
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Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 

vērtējamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Nepieciešamās 

izmaiņas 

studiju kursa 

apjomā 

B / Horeogrāfija Dejas horeogrāfija Svarīgs Zems Jāpalielina 

B / Horeogrāfija Horeogrāfija Ļoti 

svarīgs 

Vidējs Jāpalielina 

B / Horeogrāfija Horeogrāfija Svarīgs Augsts Jāpalielina 

 

Iegūtie rezultāti liecina par to, ka aptaujā piedalījās maz studentu, ka aptveramais studiju 

kursu loks ir nenozīmīgs, absolventu interese izvirzīto jautājumu risināšanai nav ieinteresētības.  

Apkopojot studiju vides aptaujas rezultātus, secinājām, 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 un patstāvīgā 

darba iespēju nodrošināšanu studentiem.  
 
 

2.6.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Kopumā studējošie ir ieinteresēti JVLMA studiju darba pilnveidošanā. Līdzdalība 

studiju procesa pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā 

arī koleģiālajās institūcijās.  

               Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts studiju plāns, radīta iespēja 

izkopt savas prasmes specializāciju līmenī – baleta horeogrāfs vai deju horeogrāfs. Tika 

papildināts C daļas - brīvās izvēles studiju kursu klāsts, papildināts un atjaunots informatīvais 

un mācību līdzekļu klāsts, pilnveidots profesionālo studiju kursu saturs un plānojums.  

 

 

 

   Rektors   profesors A.Sīmanis  
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2.7. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Mūzika un skatuves māksla“ 
kods 42212   

 
apakšprogrammas Skaņu režija 

 

raksturojums 
 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Mūzikas tehnoloģiju  katedras vadītāja doc. R.Kronlaks 

Muzikoloģijas katedras vadītājs asoc.prof. J.Kudiņš 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītājs doc. T.Ostrovskis 

Studiju programmu direktore I.Baltābola 

  

 

2.7.1. 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 skaņu režisoru 

sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas tehnoloģiju zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa skaņu režisora profesijas standartam atbilstošas, praktiski 

piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt skaņu režisoru profesionālajā vidē Latvijā 

un ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, 

pildot savu pamatuzdevumu, ievēro humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, 

individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principus, respektē  Latvijas tautas intereses, 

iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 

 

Uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt skaņu režisora augstāko profesionālo 

kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības skaņu režijas 

profesionālo mācību priekšmetu  pedagoga tiesības;  

- lietot profesionālajām studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās pētniecības  

darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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2.7.2. 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 daļas - profesionālo un vispārizglītojošo 

studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skaņu režisora profesijas standartā iestrādātajām prasībām.  

Students ir ieguvis zināšanas mūzikas vēsturē un teorijā, instrumentu mācībā, mūzikas formas 

mācībā, sociālajā un saskarsmes psiholoģijā, pedagoģijā, komercdarbības pamatos, ieguvis 

izpratni par mūzikas nozares un skaņu režijas profesionālajiem terminiem, par mūzikas, skaņu 

ierakstu un telpu apskaņošanas tehnoloģiju attīstības likumsakarībām, par mūzikas ierakstu 

tehniskā un mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par skaņu režisora profesionālo ētiku, 

kā arī zinātniskās pētniecības metodēm.  

B daļas - profesionālās izglītības skaņu režijas priekšmetu mācīšanas pedagoga studiju kursu 

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 priekšmetu pedagoga pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību 

un audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta apguves pedagoģiskā 

procesa plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības 

motivēšanas metodēm, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijām, mācību materiālu 

sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas profesionālo mūzikas mācību 

priekšmetu satura apguves metodēs,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes 

izglītības pakāpei un  noslēguma prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt 

mācību priekšmeta saturu un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un skaņu 

režisora profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni 

mūzikas vēstures un teorijas jautājumos, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un 

likumsakarībās, mūzikas nozares attīstības stratēģiju un plānošanas metodēm, zinātniskās 

pētniecības metodēm,  turklāt daļa zināšanu – telpu akustikas jautājumi, dažādu mūzikas 

instrumentu spektrālie sastāvi, sakarība starp signāla spektru un tembru, dažādu mūzikas stilu 

ierakstu specifika, analogo un digitālo apskaņošanas un skaņu ierakstu tehnoloģijas, skaņu ierakstu 

tehnoloģiju veidi, mikrofonu izvietojumu tehnikas, mikrofonu, skaļruņu, pastiprinātāju, 

miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču darbības principi un raksturojošie parametri - atbilst 

skaņu režisora profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Skaņu režisors spēj parādīt arī 

profesionālās izglītības pedagoga skaņu režijas jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību 

izpratni. 

 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti 

Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 

svešvalodas, ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un skaņu režijas profesionālos 

teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (akustika, elektrotehnika un elektronika, digitālo signālu 

principi, digitālie skaņu faili, skaņu ierakstu tehnoloģijas, audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošanas principi, mūzikas instrumentu un vokāla spektrālais sastāvs, mūzikas notācija, 

elektroakustiskās mūzikas tehnikas, skaņu ierakstu producēšana, daudzkanālu ierakstu sistēmu 

uzbūve un principi, skaņu ieraksta gala apstrāde) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas skaņu 

režisora pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā 

Skaņu režisors prasmju daļā iestrādātajām prasībām.  
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Skaņu režisors ir ieguvis prasmes 
- izmērīt un aprēķināt galvenos telpu akustiku raksturojošos parametrus,  

- izvēlēties ieraksta vai apskaņošanas situācijai atbilstošu mikrofonu daudzumu un tipus,  

- strādāt ar analogu un digitālu skaņu miksēšanas pulti, 

- izstrādāt apskaņošanas iekārtu un skaņu ierakstīšanas iekārtu izvietojuma un savienojumu shēmas,  

- veikt testa mērījumus, 

- noregulēt apskaņošanas iekārtu un skaņu ierakstīšanas iekārtas un optimizēt apskaņošanas sistēmu 

tehniskos parametrus,  

- lietot ar apskaņošanu saistīto informācijas tehnoloģiju – skaņas signālu rediģēšanas, signāla 

virzīšanas (routing), miksēšanas un māsterēšanas programmas, 

- izmērīt un novērtēt dažādu audio komponenšu parametrus, 

- sastādīt audio komponenšu (mikrofonu, pastiprinātāju, skaņas signālu apstrādes ierīču, skaļruņu) 

savienojumu shēmu,  

- veikt audio sistēmas darbības modelēšanu ar datorprogrammas palīdzību,  

- sastādīt audio sistēmas komponenšu un savienojumu specifikāciju,  

- veikt kompleksus audio sistēmas mērījumus,  

- optimizēt audio sistēmas darbību, izvēloties atbilstošu signālu pastiprinājuma struktūru,  

- pārbaudīt audio sistēmas komponenšu atbilstību tehniskajām prasībām,  

- veikt darbu individuāli un grupā,  

- pilnveidot savu profesionālo meistarību.  

 

Pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes: 

- plānot savu un izglītojamo jaunrades darbu,  

- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,  

- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus, 

- motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam,  

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas),  

- veidot mācību metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās saziņas 

līmenī, lietot skaņu režijas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, prot 

ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispārējās prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, piedaloties JVLMA 

organizētajos projektos. 

 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 

- pārzināt mūzikas attīstības procesus, dažādu laikmetu mūzikas stilus un žanrus, skanējuma estētiku,  

- pārzināt dažādu mūzikas instrumentu spektrālo sastāvu, sakarības starp signāla spektru un tembru,  

- orientēties dažādu mūzikas stilu ierakstu specifikā,  

- pārzināt mūzikas tehnoloģiju attīstības procesus, analogo un digitālo apskaņošanas un skaņu ierakstu 

tehnoloģiju, ar tehnikas palīdzību izveidot savu skaņas (skanējuma) modeli,  

- radoši strādāt ar skaņas ieraksta tehnoloģijām,  

- pārzināt skaņu ierakstu tehnoloģiju veidus,  

- pārzināt mikrofonu izvietojumu tehnikas,  

- sadarboties ar atskaņotājmāksliniekiem, dot ieteikumus ieraksta tapšanā un apskaņošanas procesā,  

- pielietot specializētās datorprogrammas apskaņošanas un ierakstu procesā,  

- pārzināt mikrofonu, skaļruņu, pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču darbības 

principus un raksturojošos parametrus,  

- organizēt darbu skaņu ierakstu studijā – plānot darba kārtību un konfigurēt tehniku,  

- pārzināt skaņas sintēzes pamatprincipus, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un 

risinājumus par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, to inovācijām, 

- izskaidrot un argumentēti diskutēt gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem, 
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- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas 

skolām un vidusskolām,  

- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  

- plānot, organizēt un vadīt mācību stundas,  

- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, izskaidrot skaņu režijas  

priekšmetu mācīšanās paņēmienus,  

- formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, 

- 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 Filosofija, Ētika, Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas 

analīze, Mūzikas vēsture, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir apguvis zināšanas 

un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas 

jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju internetā, veikt elementārus aprēķinus MS Excel 

programmā, ieguvis zināšanas mūzikas materiālu prezentēšanā, izmantojot POWER POINT 

programmu, sintezēt mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt 

saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa 

analizēt dažādas skaņu režisora profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir 

ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas 

tehnoloģiju nozarē.  

 

Absolvents spēj: 

- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un mūzikas tehnoloģiju jomā, to izmantot,  

- pieņemt lēmumus un risināt problēmas mūzikas zinātnes nozarē skaņu režisora profesijā,  

- parādīt, ka izprot skaņu režisora un pedagoga profesionālo ētiku,  

- izvērtēt savas un sadarbības partneru - profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību,  

- piedalīties mūzikas tehnoloģiju profesionālās jomas attīstībā.  
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2.7.3. 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 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 
 

 
Kontakt-

stundu skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 64,5 KP 
Akustika  9 G 150 90 30iv/3 30iv/3 30E/3      

Elektrotehnika 

un elektronika  

6 G 100 60 30i/3 30E/3       

Digitālo signālu  

mācība un 

apstrāde 

9 G 165 75 45E/6 30E/3 

 

      

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

24 G 400 240 30i/3 30E/3 30i/3 30E/3 30i/3 30E/3 30i/3 30E/

3 

Instrumentu 

mācība  

4,5 G 90 30 30i/4,5        

Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas  

 

6 

 

G 

 

100 

 

60 

 

  30iv 

1,5 

 

30E/ 

4,5 

 

    

Džeza un 

populārās 

mūzikas 

vēsture 

6 G 100 60     30i/3 30i/3   

Praktiskā daļa –  55,5 KP 

Audio sistēmu 

komponenti un 

sistēmu 

veidošana  

12 G 230 90 30iv/3 

 

30E/ 

4,5 

 

30E/ 

4,5 

     

Klavierspēle 4,5 I 75 45  15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15 i/ 

1,5 

    

Muzikālās 

dzirdes 

attīstības 

praktikums  

9 G 150 90  30i/3 30i/3 30i/3     

Mūzikas 

notācija un 

interpretācija 

9 G 150 90  30iv/3 30iv/3 30iv/3     

Elektro-

akustiskā 

mūzika  

3 G 35 45   30i/ 

1,5 

15 i/ 

1,5 

    

Skaņu ierakstu 

producēšana  

9 G 180 60     30iv/ 

4,5 

30E/ 

4,5 

  

Daudzkanālu 

ierakstu 

sistēmas  

 

3 

 

G 

 

50 

 

30 

    30i/3    

Skaņu ieraksta 

gala apstrāde 

(māsterings)  

 

6 

 

G 

 

100 

 

60 

    30i/3 30i/3   
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Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits 

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

Latviešu valodas 

kultūra 
(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/1,5        

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15  15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakus tiesību 

pamati, vides 
aizsardzība, civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 25 15  15i/1,5       

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30   15i/3 15i/1,5     

Uzņēmējdarbības 
pamati 

(Projektu izstrādes 

un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/1,5 20/10i/
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/1,5 30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas tehnoloģiju  mācības pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 6 P 100 60 30i/3 30E/3       

Pedagoģija 6 P 100 60   30i/3 30E/3     

Vispārējā 

metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/1,5    

Vokālā darba 

metodika 

3 G 50 30      30DE/3   

Pedagoga ētika  3 P 50 30       30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 80 40      20i/1,5 20DE/3  

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Instrumenta spēle  3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle  1,5 G 25 15      15i/1,5   

Svešvaloda 3 G   50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Diriģēšanas 

pamati 

1,5 G 25 15       15i/1,5  

Mūzikas notācijas 
mācība 

1,5 G 25 15       15i/1,5  

Mūzikas notācijas 

mācība 

3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Instrumentu 
mācība 

1,5 G 25 15        15i/1,5  

Kora  mācība 3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Kora  mācība 1,5 G 25 15        15i/1,5  

Prakse – 39 KP 

 Apskaņošanas 

prakse 

15 I 360 40    10iv/3 10iv/3 10iv3 10iv/6  

Skaņu ierakstu 
prakse 

24 I 580 60     15iv/3 15iv/ 
4,5 

15iv/ 
10,5 

15iv/
6 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs mūzikas 

tehnoloģijās  

3 G 65 15        15DE 

/3 

Skaņu režija 

(apskaņošana) 

7,5 I 170 30        30 DE 

/7,5 

Skaņu ierakstu 

producēšana 

7,5 

I 

155 45        45DE 

/7,5 
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2.7.4. Studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami atsevišķajā pielikumā (skatīt pielikumu) un Studiju 

programmu direkcijā. Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstu. 
Studiju kursi  

ECTS 

 
KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 64,5 KP 

Akustika  9 G 3 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 

- telpu akustikas pamatus, telpu akustikas parametru definīcijas un mērvienības, telpu 

akustisko parametru ietekmi uz skaņas viļņu izplatīšanos, telpu akustikas normatīvus;- 

skaņas viļņu veidus, parametrus un izplatīšanās mehānismus, skaņas lauka raksturojumus, 

frekvenču joslas, skaņas līmeņus un to mērījumus, 

- psihoakustiku 

Students prot:  - izmērīt un aprēķināt galvenos telpu akustiku raksturojošos parametrus, 

- izmantot akustiskās simulēšanas programmas, 

- sastādīt prasības telpu akustikas projektētājiem,  

- definēt telpu akustiskos parametrus, 

- optimizēt telpu akustiku. 

 

 

Elektrotehnika 

un elektronika  

 

 

6 

 

 

G 

2 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 

- elektriskās strāvas, sprieguma un jaudas definīcijas un likumsakarības, 

- elektronu plūsmas likumsakarības, 

- elektronikas elementu ( rezistoru, indukcijas spoļu, kondensatoru, pusvadītāju) īpašības 

un darbības principus, 

- elektronikas elementu savstarpējās iedarbības pamatus un likumsakarības. 

Students prot: - izmērīt strāvas un sprieguma parametrus, 

- veikt elementārus elektrotehniskus aprēķinus, 

- uzzīmēt elementāru elektronisku ķēdi, 

- identificēt elektroniskus elementus praksē un shēmā. 

Digitālo 

signālu  

mācība un 

apstrāde 

9 G 2 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 

- binārās matemātikas pamatus, digitālu signālu veidošanas principus, 

- digitālu signālu raksturojošus parametrus, AD un DA konvertēšanas principus, 

- digitālu signālu standartus; 

- digitālo signālu formātus, digitālu signālu parametrus, konvertēšanas procesu starp 

dažādiem formātiem,  

- datorprogrammu plug-in moduļu pielietošanu 

- digitālos skaņu failu formātus, darbības principus ar skaņas failiem internetā, darbības 

procesus ar skaņas failiem datorā. 

Students prot veikt digitālu signālu apstrādi konkrētā datorprogrammā, rediģēt, montēt, 

koriģēt digitālus signālus ar datorprogrammu. 

 

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

 

 

24 

 

 

G 

8 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis  zināšanas par būtiskiem mūzikas 

attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem 

stiliem, dažādu laikmetu mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  

Austrumeiropas mūzikas kultūru parādības.   Kursa ietvaros students ieguvis zināšanas par 

mūzikas formas pamatkomponentiem, mūzikas formveides attīstības procesiem un 

likumsakarībām, mūzikas homofonām un polifonām formām  vēsturiskajā kontekstā. 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis pamatprasmes lietot mūzikas vēsturisko 

un stilistisko terminoloģiju, atšķirt nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to 

estētiskajām nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 

svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 

Instrumentu 

mācība  

4,5 G 
1 sem. i 

Apgūstot studiju kursa saturu, students ir ieguvis zināšanas par simfoniskā orķestra 

instrumentiem, to skanējuma spektrālajām īpašībām, tehniskām iespējām, diapazoniem, 

reģistriem, tembriem. 

 

Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas  

 

 

6 

 

 

 

G 

 

2 sem. 

 

 

E 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin skaņu ierakstu tehnoloģijas veidus, skaņu 

ierakstu principus un metodes, mikrofonu izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai 

nepieciešamo ierīču raksturojumus. Students prot praktiski veikt ierakstus, atpazīt ierakstā 

izmantoto tehnoloģiju, izvēlēties optimālo ieraksta tehnoloģiju konkrētai situācijai. 
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Studiju kursi  

ECTS 
 

KP 

skaits 
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o
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Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Džeza un 

populārās 

mūzikas 

vēsture 

 

6 

 

G 2 sem. 

 

i 

 

Apgūstot studiju kursa saturu, students ir ieguvis zināšanas par 

būtiskiem džeza un populārās mūzikas attīstības procesiem – 

dažādu stilu saknēm, attīstības procesiem, to spilgtāko pārstāvju 

iepazīšanu, mūzikas izteiksmes līdzekļiem un tehniskajām 

niansēm. 

Praktiskā daļa –  55,5 KP 

 

 

Audio 

sistēmu 

komponenti 

un sistēmu 

veidošana  

 

 

12 

 

 

G 

3 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin mikrofonu, skaļruņu, 

pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču darbības 

principus un raksturojošos parametrus, skaņas viļņu mijiedarbības 

principus un parametrus, audio sistēmu komponenšu darbības 

principus un raksturojumus, audio savienojumu veidus un 

principus. 

Students prot: 

- praktiski izmantot audio ierīces, veikt regulēšanu un parametru 

koriģēšanu ar jebkuru no audio ierīcēm, izvēlēties nepieciešamo 

audio ierīci konkrēta darba veikšanai, 

- izmērīt un novērtēt dažādu audio komponenšu parametrus, 

- sastādīt audio komponenšu savienojumu shēmu, 

- veikt audio sistēmas darbības simulāciju ar datorprogrammas 

palīdzību, 

- sastādīt audio sistēmas, tās komponenšu savienojumu 

specifikāciju, 

- veikt kompleksus audio sistēmas mērījumus, 

- optimizēt audio sistēmas darbību, 

- pārbaudīt audio sistēmas komponenšu atbilstību tehniskajām 

prasībām. 

 

Klavierspēle 

 

4,5 

 

I 3 sem. i 

Klavierspēles programmas rezultātā students ir  attīstījis 

klavierspēles prasmes, kuras  ir nepieciešamas, lai skaņu režisors 

iepazītu dažādu laikmetu, stilu un žanru kompozīcijas, analizētu 

klaviermūzikā lietotās kompozīcijas tehnikas.  

Muzikālās 

dzirdes 

attīstības 

praktikums  

 

9 

 

G 3 sem. 

 

i 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir attīstījis analītiskās 

dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi galveno vēsturisko stilu 

mūzikas valodas izteiksmes līdzekļus, pilnveidojis dzirdes un 

intonēšanas iemaņas, apguvis dažādu instrumentu spektrālo 

sastāvu, sakarības starp signāla spektru un tembru. 

 

Mūzikas 

notācija un 

interpretācija 

 

9 

 

G 3 sem. 

 

 

 

 

iv 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas 

izpratnes līmenī par mūzikas notāciju, dažādu laikmetu un stilu 

kamermūzikas, kora mūzikas un simfoniskā orķestra partitūru 

pierakstu, ir attīstījis prasmes analizēt partitūras no skaņu režisora 

darba perspektīvas – mūziķu izvietojums telpā, paredzamās 

skanējuma dinamiskās virsotnes. Ir attīstījis interpretācijas analīzes 

iemaņas, spēju atšķirt dažādu interpretāciju stilus, mūziķu spēles 

precizitāti attiecībā uz nošu pierakstu. 

 

Elektro-

akustiskā 

mūzika  

 

3 

 

G 
2 sem. i 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin skaņas sintēzes 

tehnikas, semplēšanas tehnikas, skaņas efektu darbību, 

elektroakustiskās mūzikas attīstības procesus vēsturiskā kontekstā. 

Students prot strādāt ar Max/Msp un Logic Pro programmām, 

patstāvīgi izveidot skaņas sintēzes un semplēšanas algoritmus. 

 

Skaņu 

ierakstu 

producēšana  

 

9 

 

G 2 sem. 

 

E 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 

prasmes skaņu ierakstu producēšanā, skaņas modeļa izveidē un 

atbilstošu tehnisko līdzekļu izvēlē,  ir apguvis  producentam 

nepieciešamās saskarsmes prasmes ar atskaņotājmāksliniekiem un 

tehnoloģisko specifiku darbam skaņu ierakstu studijā. 

Daudzkanālu 

ierakstu 

sistēmas  

 

3 

 

G 

1 sem. i 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin daudzkanālu ierakstu 

sistēmu uzbūvi un principus, standartu prasības daudzkanālu 

sistēmām, daudzkanālu sistēmu attīstības vēsturi un nākotnes 

tendences. 

Students prot izveidot daudzkanālu ierakstu sistēmu un veikt 

ierakstu. 
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Studiju kursi  

ECTS 
 

KP 
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Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

Skaņu 

ieraksta gala 

apstrāde 

(māsterings)  

 

6 

 

G 2 sem. 

 

 

i 

 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin tehniskos parametrus 

skaņu ieraksta gala noformēšanai, standartu prasības skaņu ierakstu 

formātiem, metodes psihoakustisku rezultātu sasniegšanai. 

Students prot tehniski noformēt ierakstu atbilstoši formāta 

standartam, pielietot atbilstošas metodes ieraksta skanējuma 

uzlabošanai. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 

 

 

Latviešu 

valodas 

kultūra 

(lietišķie 

raksti) 

 

 

1,5 

 

 

P 1 sem. 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

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. 

 

 

Ievads kultūras 

analīzē 

 

 
1,5 

 

 
P 1 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Uzņēmēj-

darbības 

pamati  

(Darba 

tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības, 

blakus 

tiesības, vides 

aizsardzība, 

civilā 

aizsardzība) 

 
 

1,5 

 
 

P 

1 sem. 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

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. 

 

 

Literatūra 

mūzikā 

 
 

4,5 

 
 

P 2 sem. 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

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. 

Uzņēmēj-

darbības 

pamati 

(projektu 

izstrādes un 

vadīšanas 

pamati) 

 

 
 

4,5 

 

 
 

P/G 
2 sem. i 

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. 
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Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

 

 

 

 

Mākslas 

vēsture 

 

 

 

 
 

 

4,5 

 

 

 

 
 

 

P 2 sem. i 

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. 

 

 

Filosofija un 

estētika 

 
 

4,5 

 
 

P 2 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Svešvaloda 

 

 
7,5 

 

 
G 

4 sem. 

 

 

E 

 

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.   

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas tehnoloģiju  mācības priekšmetu pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 

 

 

 

Psiholoģija 

 

 

 
6 

 

 

 
P 2 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. 
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Studiju kursi  
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Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 

 

 

Pedagoģija 

 

 

 

6 

 

 

 

P 2 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Vispārējā 

metodika 

 

1,5 

 

P/G 1 sem. 

 

 

i 

 

 

Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 

valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 

darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 

programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

 

 

Mūzikas 

tehnoloģiju  

mācības 

metodika 

 

 

 

3 

 

 

 

G 1 sem. 

 

 

 

DE 

 

 

Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas mūzikas tehnoloģiju priekšmetu 

mācīšanas metodikā, mācību stundas organizācijas 

didaktiskos principus, mācību stundu darba organizācijas 

principus – stundu tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 

metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

 

Pedagoga 

ētika 

 

3 

 

P 
1 sem. 

 

i 

 

Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas 

pamatkategorijām, tikumisko mācību attīstību noteiktās 

domāšanas paradigmās un vēsturiskos laikmetos, ētikas 

saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, tikumības problēmām 

mūsdienās, analīzes un pašanalīzes prasmēm. 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 

 

Pedagoģiskā 

prakse 

 

4,5 

 

I 
2 sem. 

 

DE 

 

Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē mūzikas profesionālajās izglītības iestādēs  saskaņā ar 

pedagoģiskās prakses darba programmu. 

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  

Instrumenta 

spēle  
3 G 

2 sem. i 

Izvēloties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves 

programmu izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, 

ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes studiju kursu 

satura padziļināšanai vai paplašināšanai, kas ir 

nepieciešamas skaņu režisora profesionālo pienākumu 

veikšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenta 

spēle  
1,5 G 

1 sem. i 

Svešvaloda 3 G   2 sem. i 
Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 
1 sem. i 

Diriģēšanas 

pamati 
1,5 G 

1 sem. i 

Mūzikas 

notācijas 

mācība 

1,5 G 
1 sem. i 

Mūzikas 

notācijas 

mācība 

3 G 
2 sem. i 

Instrumentu 

mācība 
1,5 G 

1 sem. i 

Kora  mācība 3 G 2 sem. i 
Kora  mācība 1,5 G 1 sem. i 
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Studiju kursi  

ECTS 
 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 

 Apskaņošanas 

prakse 

15 I 
4 sem. iv 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā  darba 

pieredzi. Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu 

un praktiskās darbības vienotību.   

Prakses laikā ir plānota:  apskaņošanas prakse – praktiska 

koncertu apskaņošana, skaņu ierakstu prakse – darbs skaņu 

ierakstu studijā. 

Skaņu ierakstu 

prakse 

24 I 
4 sem. 

 

Iv 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP                                                              Valsts pārbaudījumos students pierāda studiju 

programmas apguves rezultātā iegūtās zināšanas un parsmes un  

apliecina sagatavotības atbilstību 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām,  

kas ir formulētas skaņu režisora profesijas standartā. 

 

Kolokvijs 

mūzikas 

tehnoloģijās  

 

3 

 

G 
1 sem. 

 

 

DE 

 

 

Kolokvijā students apliecina skaņu režisoram 

nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kuras iegūtas visa 

studiju perioda laikā šādos studiju kursos:  Akustika, 

Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas, Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošana.  

 

 
 

Skaņu režija 

(apskaņošana) 

 

 

 

7,5 

 

I 1 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bakalaura diplomdarba izstrādāšana un 

aizstāvēšana skaņu režijā (koncerta apskaņošana) 

Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši 

produktīvā. 

Pirms koncerta students uzstāda apskaņošanas tehniku 

un veic uzstādītās sistēmas mērījumus un 

nepieciešamos regulējumus.  

Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu 

ar nepieciešamās tehnikas sarakstu, skaļruņu un 

mikrofonu izvietojuma plānu. Praktiski veic 

akadēmiskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās 

mūzikas koncerta apskaņošanu. 

Diplomeksāmena komisija noklausās apskaņotu 

koncertu un izvērtē izvēlētās tehnikas pamatotību, 

skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu,  

apskaņošanas sistēmas mērījumu un regulējumu 

precizitāti, apskaņošanas darba kvalitāti – balansu un 

skaņas modeļa atbilstība izpildījuma stila prasībām. 

 

 

Skaņu 

ierakstu 

producēšana 

 

 

7,5 

 

I 1 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bakalaura diplomdarba izstrādāšana un 

aizstāvēšana  skaņu ieraksta producēšanā. 

Diplomeksāmens sastāv no divām daļām: 

- pirmajā daļā tiek veikts kameransambļa (2-7 

dalībnieki) 5-10 minūtes gara skaņdarba vai skaņdarba 

daļas ieraksts skaņu ierakstu studijā. Darba veikšanas 

laika limits ir 60 minūtes.  Pirms ieraksta veikšanas 

students izvēlas un uzstāda nepieciešamo tehniku, kas 

neietilpst norādītajā hronometrāžā;  

- otrajā daļā students atskaņo un aizstāv samontēto 

ierakstu.  

Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā vēro ieraksta 

procesu, otrajā daļā - noklausās samontētā ieraksta 

atskaņojumu un studenta argumentus. 

Diplomeksāmena komisija izvērtē studenta prasmi 

izveidot skaņas modeli, izvēlēties tehniku, darbu ar 

mūziķiem, ieraksta kvalitāti. 
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2.7.5. 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 mākslinieciski 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%, t.i. no 40 

darba stundām studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 16 stundas, bet 24 stundas saturu 

apguva patstāvīgajā darbā (īpaši attiecas uz praktisko nodarbību studiju kursiem).  

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 

katedras studējošo pārbaudījumos, semināros, prakses darbā un meistarklasēs.  

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. Studenti ļoti nopietni izvērtēja atskaites periodā docēto studiju kursu 

saturu, tā atbilstību un lietderību iegūstamajai profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju 

kursa īstenošanas pilnveidē. Studentu secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts 

pieņēma lēmumu iesniegt Senātam apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju 

programmu satura aktualizāciju. 

Pamatā tika precizēti studiju kursu nosaukumi, aktualizēts studiju kursu saturs, mainītas 

studiju kursu apguves pārbaudījumu formas: 

Studiju programma Studiju kursi Izmaiņas Pamatojums 

Studiju virziena 

Mākslas un studiju 

virziena Izglītība, t.sk. 

pedagoģija 

profesionālās 

bakalaura studiju 

programmas  

Filosofija un 

estētika,  

Ievads kultūras 

analīzē 

 

 

 

 

 

Studentu kompetences 

vērtējumi 

pārbaudījumos tika 

mainīti no eksāmena un 

ieskaites ar vērtējumu 

uz vērtējumu 

„ieskaitīts” vai 

neieskaitīts” 

5.līmeņa profesijas standartā 

Skaņu režisors profesionālās 

darbības pamatuzdevumu 

veikšanai nepieciešamajām 

zināšanām nosauktajos studiju 

kursos  jābūt tikai priekšstata 

līmenī. Priekšstata līmeni 

difedencēti parasti nevērtē, jo nav 

izstrādāti priekšstata līmeņa 

vērtēšanas kritēriji   

Profesionālā bakalaura 

studiju programmas 

Mūzikas un skatuves 

māksla 

apakšprogramma 

Skaņu režija 

Elektrotehnika 

un elektronika 

Studiju kursa apguve 

pārcelta no 1. un 

2.semestra uz 4.semestri 

Ņemot vērā to, ka studiju 

programma ir jauna, tiek īstenota 

tikai 3.gadu, studenti un katedras 

docētāji izvērtēja studiju plāna 

saturu, satura apguves pēctecības 

un pakāpenības plānojumu, 

studiju kursu satura sarežģītību, 

nonāca pie secinājuma, ka 

piedāvātās satura izmaiņas 

sekmēs skaņu režisoru 

kvalitatīvāku izglītošanu 

Digitālo 

signālu  

mācība un 

apstrāde 

Studiju kursa apguve 

pārcelta no 1. un 

2.semestra uz 5.semestri 
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Studiju programma Studiju kursi Izmaiņas Pamatojums 

 Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas 

Studiju kursa apguve 

pārcelta no 3. un 

4.semestra uz 1. un 

2.semestri 

 

Daudzkanālu 

ierakstu 

sistēmas 

Studiju kursa apguve 

pārcelta no 5.semestra uz 

2. un 3.semestri 

Audio sistēmu 

komponenti un 

sistēmu 

veidošana  

Studiju kursa apguve 

plānota  koncentrētā un 

didaktiski pilnvērtīgā 

veidā -trīs semestru saturs 

tiks apgūts divos 

semestros 

Skaņu ierakstu 

producēšana 

Studiju kursa satura 

apguve bija plānota 2 

semestrus, tiks apgūts 4 

semestru laikā. 

 

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

Programmas 

daļas 

Studiju kursi 

A daļa - 
programmas 

obligātā daļa:  

150 ECTS  KP 
iekļauti 

profesionālie 

studiju kursi  

(120 ECTS KP) 

un 

vispārizglītojošie 

studiju kursi  

(30 ECTS KP).  

1. Profesionālo studiju cikls - 120 KP. Teorētisko zināšanu apguves  

nodrošināšanai plānoti 7 studiju kursi (64,5 KP) - Akustika, Elektrotehnika un 

elektronika, Digitālo signālu mācība un apstrāde,  Mūzikas vēsture un 

teorija, Instrumentu mācība, Skaņu ierakstu tehnoloģijas,  Džeza un 

populārās mūzikas vēsture;  

 praktisko iemaņu apguvei – 8 studiju kursi (55,5 KP) - Audio sistēmu 

komponenti un sistēmu veidošana, Klavierspēle, Muzikālās dzirdes attīstības 

praktikums, Mūzikas notācija un interpretācija, Elektroakustiskā mūzika, 

Skaņu ierakstu producēšana, Daudzkanālu ierakstu sistēmas, Skaņu ieraksta 

gala apstrāde (māsterings). Praktisko iemaņu apguves rezultātā students 

uzkrāj profesionāli radošā darba pieredzi, tiek nodrošināta studiju kursu 

teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotība.   

2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, 

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati), Ievads kultūras analīzē, Literatūra mūzikā, Mākslas vēsture, 

Filozofija un estētika, Pedagoga ētika, Svešvaloda nodrošina zināšanu 

padziļināšanu humanitāro un sociālo zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  

komunikatīvās pamatiemaņas.  

B daļa – 

ierobežotās 

izvēles daļa  
(profesionālās 

izglītības skaņu 

režijas pedagoga 

studiju kursi )   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 

nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas skaņu režisors varētu 

veikt skaņu režijas profesionālo mācību priekšmetu pedagoga pienākumus 

mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  

Ierobežotās izvēles daļas apguve paver plašākas darba tirgus iespējas, kā arī 

veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās 

izglītības sistēmā. 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP: Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, 

Vispārējā metodika, Skaņu režijas priekšmetu mācīšanas metodika 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  Pedagoģiskā prakse 
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C daļa - brīvās 

izvēles kursi 9 

ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu saturs dod 

iespēju padziļināt vai paplašināt zināšanas un prasmes, piemēram – kora 

mācībā, mūzikas notācijas mācībā, instrumentu spēlē, orķestra diriģēšanas 

pamatos, svešvalodās u.c. 

Prakse – 39 KP Prakses periods ir 5 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā darba pieredzi. Prakse 

nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.  

Prakses laikā ir plānota:  apskaņošanas prakse – praktiska koncertu 

apskaņošana, skaņu ierakstu prakse – darbs skaņu ierakstu studijā. 

Valsts 

pārbaudījumi 

18 ECTS KP 

Studiju programmas noslēgumā 8.semestrī studentam ir jākārto valsts 

pārbaudījums, kas sastāv no trīs sastāvdaļām - diplomeksāmeniem: 

1) kolokvijs mūzikas tehnoloģijās  

kolokvijā students apliecina skaņu režisoram nepieciešamās teorētiskās 

zināšanas, kuras iegūtas visa studiju perioda laikā šādos studiju kursos:  

Akustika, Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Digitālo 

signālu mācība un apstrāde, Audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošana.  

2)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana  skaņu ieraksta 

producēšanā 

Diplomeksāmens sastāv no divām daļām: 

- pirmajā daļā tiek veikts kameransambļa (2-7 dalībnieki) 5-10 minūtes  

gara skaņdarba vai skaņdarba daļas ieraksts skaņu ierakstu studijā. Darba 

veikšanas laika limits ir 60 minūtes.  Pirms ieraksta veikšanas students 

izvēlas un uzstāda nepieciešamo tehniku, kas neietilpst norādītajā 

hronometrāžā.  

- otrajā daļā students atskaņo un aizstāv samontēto ierakstu.  

Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā vēro ieraksta procesu, otrajā daļā - 

noklausās samontētā ieraksta atskaņojumu un studenta argumentus. 

Diplomeksāmena komisija izvērtē studenta prasmi izveidot skaņas modeli, 

izvēlēties tehniku, darbu ar mūziķiem, ieraksta kvalitāti. 

3)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana skaņu režijā  (koncerta 

apskaņošana) 

Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši produktīvā:  Pirms koncerta 

students uzstāda apskaņošanas tehniku un veic uzstādītās sistēmas mērījumus un 

nepieciešamos regulējumus.  

 

Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu ar nepieciešamās tehnikas 

sarakstu, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu.  

Praktiski veic akadēmiskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās mūzikas 

koncerta apskaņošanu. 

Diplomeksāmena komisija noklausās apskaņotu koncertu un izvērtē izvēlētās 

tehnikas pamatotību, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu,  apskaņošanas 

sistēmas mērījumu un regulējumu precizitāti, apskaņošanas darba kvalitāti – 

balansu un skaņas modeļa atbilstība izpildījuma stila prasībām. 
 

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. 
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 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,  

augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  

augstskolām. 

2.7.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

        Studiju programmā uzņem personas, kuras ir ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības Kolokvijs mūzikas 

literatūrā, mūzikas teorijā, klavierspēlē un solfedžo profesionālās ievirzes pamatizglītības 

programmu noslēguma prasību apjomā. 

        Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto centralizētie 

eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda un Matemātika. 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. 

 

2.7.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
(izmantotās studiju metodes un formas,tālmācības metožu izmantošana).  

           Studiju programmas 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 kursu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu īpatsvara 

attiecības. Studiju programmas apguves zināšanu un prasmju novērtēšanai tika izstrādāts nolikums, 

kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un 

norise, noteikti pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un 

vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra 

studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

Profesionālos skaņu režijas specializācijas studiju kursus 2013./2014. akadēmiskajā gadā docēja 

lekt. Andris Ūze, asoc. prof. Māris Kupčs un doc. Rolands Kronlaks, kā arī pieacinātie docētāji – 

Artūrs Pērkons, Ivars Ozols un Normunds Šnē, Rīgas Tehniskās uneversitātes (RTU) Radioiekārtu 

katedras lektors G.Dziļums, kurš docēja studiju kursu un Elektrotehnika un elektronika  un RTU 

profesors G.Balodis, kurš docēja studiju kursu Digitālo signālu mācība un apstrāde. Minētie studiju 

kursi tika īstenoti atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam starp JVLMA un RTU par studiju kursu 
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apgūšanu Rīgas Tehniskajā universitātē. Abi studiju kursi notika RTU telpās studiju kursu apguves 

prasībām atbilstoši aprīkotajās auditorijās. 

2013./14. akad. gads bija trešais skaņu režijas programmas darbības gads, tā laikā tika rūpīgi 

analizēta iepriekšējo gadu pieredze, lai varētu veikt izmaiņas studiju programmā. Šīs izmaiņas skar 

atsevišķu studiju kursu apjomu, saturu un arī secīgumu. Analizējot iepriekšējo studiju programmu, kā 

arī uzklausot studentu viedokli nonācām pie slēdziena, ka studiju kursi Elektronika un elektrotehnika 

un Digitālo signālu mācība un apstrāde  ir pārāk sarežģīti 1. kursam un arī to, ka trūkst ievada kursa 

mūzikas tehnoloģijās. Šī iemesla dēļ studiju kursam Skaņu ierakstu tehnoloģijas tika palielināts 

apjoms un papildināts saturs un tas tika pārcelts uz 1. semestri. Savukārt  Elektronika un elektrotehnika 

un Digitālo signālu mācība un apstrāde  ir pārcelti uz, attiecīgi, 4. un 5. semestri un tiem ir nedaudz 

samazināts apjoms. 

Saistībā ar studiju kursu Apskaņošanas prakse ir redzama arī vairākas problēmas, jo šī kursa 

apguve ir saistīta ar diplomeksāmenu apskaņošanā, kurš ir jākārto praktiski skaņojot, bet prakses laikā 

ārpus akadēmijas ir iespējams iegūt iemaņas tikai tehniķa darbā. Tas saistīts ar to, ka apskaņošanas 

firmas labprāt uzticētu studentiem palīgu un tehniķu, bet ne praktiskos apskaņotāja pienākumus. Tādēļ 

tiek meklētas vairāk iespējas apskaņošanas darbiem  JVLMA. Sadarbībā ar studējošo pašpārvaldi 

skaņu režijas studenti apskaņo džeza un folkmūzikas koncertus Akmens zālē, kā arī kompozīcijas 

nodaļas studentu elektroakustiskās mūzikas koncertus. Arī mūsu docētāji Ivars Ozols un Andris Ūze 

aktīvi iesaista studentus praktiskajā darbā.  

Skaņu režijas programmas studenti aktīvi iesaistījās dažādos pasākumos, kas saistīti ar viņu 

izvēlēto profesiju – koncertu apskaņošanu un skaņu ierakstu veikšanu. Sadarbībā ar VSIA Latvijas 

Koncerti, skaņu režijas studenti apskaņoja bērnu koncertu sēriju, kura noritēja Spīķeru koncertzālē. 

Veiksmīga sadarbība izveidojās ar vairākām JVLMA katedram, skaņu režijas studenti ierakstīja 

vairākus  eksāmenus un diplomeksāmenus, sagatavoja studējošo ierakstus, kuri nepieciešami 

pieteikumiem uz Erasmus apmaiņas programmu. Fragmenti no konkursa par JVLMA labāko 

kameransambli tika pārraidīti arī Latvijas Radio 3 “Klasika”. 

Mūsu nodaļas studenti piedalās Erasmus studentu apmaiņās. 2013./2014 akad. gadā Hāgas 

konservatorijā studēja Lilita Dunska.  

Vairāki katedras studenti jau ir nodarbināti skaņu režisora specialitātē – 3. kursa students 

Andrejs Zarenkovs regulāri veic apskaņošanas darbus Rīgas ebreju kopienas pasākumos un folkklubā 

Ala, Dmitrijs Tarasovs veicis apskaņošanas darbus VSIA Latvijas Koncerti organizētajos Ditas 

Krenbergas un Jura Žvikova koncertos, Jānis Straume kā skaņu operators ir nodarbināts kultūras pilī 

Ziemeļblāzma, Matīss Runtulis strādā par skaņu režisoru Valsts Leļļu teātrī. Austra Matveja 

apskaņojusi vairākas izrādes Latvijas Nacionālajā teātrī, kopā ar Iritu Skuruli 2014.gada 9.-19.jūlijā 

apskaņojušas Pasaules Koru Olimpiādes draudzības koncertus Esplanādes Kultūras vasarnīcā (kopā 

aptuveni 20 koncerti), Raimonds Grāvelis regulāri veic dažādus līgumdarbus apskaņojot dažādus 

koncertus un masu pasākumus. 2. kursa students Artūrs Čukurs vasaras periodā tika uzaicināts strādāt 

Latvijas Radio veikt ierakstus.  

Katedras docētāji savos studiju kursos izvirzīto mērķu sasniegšanai, saglabājot labākās ilgstoši 

aprobētās metodes, veic inovācijas atbilstoši pārmaiņām, ko rada tehniskie jauninājumi, 

māksliniecisko paradigmu maiņas - priekšstati par labu (vai oriģinālu, savadabīgu) skanējumu un tā 

tehniskās realizācijas principiem. Docētāji seko līdzi tehniskajām inovācijam, studē jaunāko literatūru 

un ierakstus, seko kultūrprocesiem Latvijā un pasaulē.  

Tā kā skaņu režisora profesija nav izolējama no sadarbības ar atskaņotājmāksliniekiem, kā arī 

ierakstu un apskaņošanas darbu pasūtītājiem, ļoti svarīga ir studentu sociālo prasmju veidošana, tādēļ 

katedrā pievērš lielu uzmanību tam, lai akadēmijā iegūtās zināšanas un prasmes tiktu sasaistītas ar 

reālu darbošanās pieredzi. To nodrošina gan ilgstošs prakses  laiks, kurš paredzēts studiju programmā, 

gan arī sadarbības piedāvājumi no ārpuses, kā arī skaņu režijas studentu sadarbība ar 

atskaņotājmākslas studentiem JVLMA.  
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2.7.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu aprakstos 

iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju procesa 

organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, 

no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas.  

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 sistemātiski tiek ziņots Mūzikas tehnoloģijas katedrai, atsevišķus jautājumus 

apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra 

un kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas 

formas un metodes iestrādātas studiju kursu aprakstu prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu 

studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā .  

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, ieskaite ar 

vērtējumu 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”. 

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 Skaidrojums Aptuvenā ECTS atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
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2.7.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 

kritērijiem un parametriem. 

 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 5705,18 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 2235,53 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  

(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1195,11 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83)  

 

2.7.10. 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. 2011.gada oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie 

starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju 

programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammu Skaņu režija.  

Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

2.7.10.1. Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla 

apakšprogrammas Skaņu režija satura atbilstība profesijas standartam Skaņu režisors: 
 

Zināšanas 

profesijas standarta prasību līmenī 

Zināšanu līmenis Studiju programmas 

apguvei paredzētais 

studiju kurss 
(studiju programmas daļa) priekšstats izpratne lietošana 

V. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu 

veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 

līmenī  

1.1. Literatūras vēsturē  

1.2. Mākslas vēsturē  

1.3. Filosofijā 

1.4. Reliģiju vēsturē 

1.5. Ētikā 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

   

 

1.1. Literatūra mūzikā  

1.2. Mākslas vēsture  

1.3. Filosofija un estētika 

1.4. Ievads kultūras 

analīzē 

1.5. Pedagoga ētika 
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2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu 

veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 

līmenī  

2.1. Mūzikas vēsturē un teorijā 

2.2. Instrumentu mācībā 

2.3. Džeza un populārās mūzikas vēsturē 

 

2.4. Mūzikas formas mācībā 

 

2.5. Sociālajā un saskarsmes psiholoģijā 

2.6. Pedagoģijā 

2.7. Uzņēmējdarbības pamatos  

  

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

  

 

2.1. Mūzikas vēsture un 

teorija 

2.2. Instrumentu mācība 

2.3. Džeza un populārās 

mūzikas vēsture 

2.4. Mūzikas formas 

mācība 

2.5. Psiholoģija  

2.6. Pedagoģija 

2.7.  Latviešu valodas 

pamati (t.sk. Lietisšķie 

raksti), 

Uzņēmēj- 

darbības pamati 

Darba tiesiskās  

attiecības;  

Projektu izstrādes 

un vadības pamati) 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu 

veikšanai nepieciešamās zināšanas 

lietošanas  līmenī  

3.1.  Akustikā  

- telpu akustikas pamatus, telpu 

akustikas parametru definīcijas un 

mērvienības, telpu akustisko 

parametru ietekmi uz skaņas viļņu 

izplatīšanos, telpu akustikas 

normatīvus;  

- skaņas viļņu veidus, parametrus un 

izplatīšanās mehānismus, skaņas 

lauka  

raksturojumus, frekvenču joslas, 

skaņas līmeņus un to mērījumus, 

- psihoakustiku 

 

   

 

 

 

+ 3.1.Akustika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Elektrotehnikā un elektronikā 

-  elektriskās strāvas, sprieguma un jaudas 

definīcijas un likumsakarības, 

-  elektronu plūsmas likumsakarības, 

- elektronikas elementu ( rezistoru, 

indukcijas spoļu, kondensatoru, 

pusvadītāju) īpašības un darbības 

principus, 

- elektronikas elementu savstarpējās 

iedarbības pamatus un likumsakarības. 

   

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Elektrotehnika 

un elektronika 
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Zināšanas 

profesijas standarta prasību līmenī 

Zināšanu līmenis Studiju programmas 

apguvei paredzētais 

studiju kurss 
(studiju programmas daļa) priekšstats izpratne lietošana 

3.3. Digitālo signālu darbības principus 

- binārās matemātikas pamatus, digitālu 

signālu veidošanas principus, 

- digitālu signālu raksturojošus parametrus, 

AD un DA konvertēšanas principus, 

- digitālu signālu standartus; 

- digitālo signālu formātus, digitālu signālu 

parametrus, konvertēšanas procesu 

  starp dažādiem formātiem, 

datorprogrammu plug-in moduļu 

pielietošanu 

  + 

3.3., 3.4. 

Digitālo  

signālu  

mācība un apstrāde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Digitālos skaņu failus - formātus, 

skaņas failu rediģēšanas principus, 

darbības principus ar skaņas failiem 

internetā, darbības procesus ar skaņas 

failiem datorā. 

  + 

3.5. Skaņu ierakstu tehnoloģijas - skaņu 

ierakstu tehnoloģijas veidus, skaņu 

ierakstu principus un metodes, mikrofonu 

izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai 

nepieciešamo ierīču raksturojumus. 

  + 3.5. Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas 

 

 
 

3.6. Audio sistēmu komponentus un 

sistēmu veidošanas principus  

- mikrofonu, skaļruņu, pastiprinātāju, 

miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču 

darbības principus un raksturojošos 

parametrus; 

- skaņas viļņu mijiedarbības principus un 

parametrus, audio sistēmu komponenšu 

darbības principus un raksturojumus, audio 

savienojumu veidus un principus. 

  + 3.6., 3.7. 

Audio sistēmu  

komponenti un  

sistēmu veidošana 

 

 

 

 

 

 

3.7.Muzikālās  

dzirdes  

attīstības praktikums, 

Instrumentu mācība 

3.7. Mūzikas instrumentu un vokāla 

spektrālo sastāvu, sakarības starp signāla 

spektru un tembru. 

  + 

3.8. Mūzikas notāciju - dažādu laikmetu un 

stilu kamermūzikas, kora mūzikas un 

simfoniskā orķestra partitūru pierakstu.   

 

  + 3.8. Mūzikas 

 notācija un  

interpretācija, 

Klavierspēle, 

Instrumentu mācība 

3.9. Elektroakustiskās mūzikas tehnikas - 

skaņas sintēzi, semplēšanu, skaņas efektu 

darbību, elektroakustiskās mūzikas 

attīstības procesus.  

  + 3.9. 

Elektroakustiskā 

mūzika 
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Zināšanas 

profesijas standarta prasību līmenī 

Zināšanu līmenis Studiju programmas 

apguvei paredzētais 

studiju kurss 
(studiju programmas daļa) priekšstats izpratne lietošana 

3.10. Skaņu ierakstu producēšanu -  skaņas 

modeļa izveidi un atbilstošu tehnisko 

līdzekļu izvēli, producentam 

nepieciešamās saskarsmes prasmes ar 

atskaņotājmāksliniekiem un tehnoloģisko 

specifiku darbam skaņu ierakstu studijā. 

  + 

3.10. Skaņu ierakstu  

producēšana 

 

 

 

3.11. Daudzkanālu ierakstu sistēmu uzbūvi 

un principus, standartu prasības  

daudzkanālu sistēmām, daudzkanālu 

sistēmu attīstības vēsturi un nākotnes 

tendences. 

  + 3.11. Daudzkanālu 

ierakstu sistēmas 

 

 

 

 

3.12. Skaņu ieraksta gala apstrādi 

(Mastering) - tehniskos parametrus skaņu 

ieraksta gala noformēšanai, standartu 

prasības skaņu ierakstu formātiem, 

metodes psihoakustisku rezultātu 

sasniegšanai. 

  + 
3.12. Skaņu ieraksta  

gala apstrāde  

(Mastering) 

 

 

 

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās prasmes 

profesijas standarta prasību līmenī 

Studiju programmas 

apguvei paredzētais studiju kurss 

1. Izmērīt un aprēķināt galvenos telpu akustiku 

raksturojošos parametrus 

Akustika   

2. Izvēlēties ieraksta vai apskaņošanas situācijai 

atbilstošu mikrofonu daudzumu un tipus 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Skaņu ierakstu tehnoloģijas 

3. Strādāt ar analogu un digitālu skaņu miksēšanas 

pulti 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana, Skaņu režija (apskaņošana) 

4. Izstrādāt iekārtu izvietojuma un savienojumu 

shēmas 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Skaņu 

režija(apskaņošana), Audio sistēmu 

komponenti un sistēmu veidošana  

5. Veikt testa mērījumus, noregulēt un optimizēt 

iekārtu tehniskos parametrus 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana 

6. Lietot ar apskaņošanu saistīto informācijas 

tehnoloģiju – skaņas rediģēšanas,  signāla 

virzīšanas (routing), miksēšanas un māsterēšanas 

programmas 

Digitālo signālu mācība un apstrāde, 

Skaņu ieraksta gala apstrāde (Mastering), 

Skaņu režija (apskaņošana), Elektroakustiskā 

mūzika 

7. Izmērīt un novērtēt dažādu audio komponenšu 

parametrus 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana 

8. Sastādīt audio komponenšu savienojumu shēmu Daudzkanālu ierakstu sistēmas, 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas, 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana 

9. Veikt audio sistēmas darbības simulāciju ar 

datorprogrammas palīdzību 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana 

10. Sastādīt audio sistēmas, tās komponenšu 

savienojumu specifikāciju 

Daudzkanālu ierakstu sistēmas, 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana 
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Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās prasmes 

profesijas standarta prasību līmenī 

Studiju programmas 

apguvei paredzētais studiju kurss 

11. Veikt kompleksus audio sistēmas mērījumus 

 

12. Optimizēt audio sistēmas darbību 

13. Pārbaudīt audio sistēmas komponenšu 

atbilstību tehniskajām prasībām 

14. Komunicēt vismaz vienā svešvalodā Svešvaloda 

15. Ievērot darba drošības, elektrodrošības, 

ugunsdrošības un higiēnas prasības 

Prakse: Skaņu ierakstu producēšana, Skaņu 

režija (apskaņošana), 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana  

16. Ievērot vides aizsardzības noteikumus Prakse: Skaņu ierakstu producēšana, Skaņu 

režija (apskaņošana),  

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 

veidošana 

17. Komunicēt ar klientiem un sadarbības 

partneriem 

Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati, 

Svešvaloda. 

Prakse: Skaņu ierakstu producēšana, Skaņu 

režija (apskaņošana) 

18. Veikt darbu individuāli Skaņu ierakstu producēšana, Skaņu režija 

(apskaņošana) 

19. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt darba 

grupā 

Uzņēmējdarbības pamati, Skaņu ierakstu 

producēšana, Skaņu režija 

20. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases 

līdzekļus 

Elektroakustiskā mūzika, Skaņu ierakstu 

tehnoloģijas 

 

 

2.7.10.2. Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla 

apakšprogrammas Skaņu režija saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

formulētajām bakalaura studiju programmu prasībām:  
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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  

 

 

 

9.3. nozares profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunkti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves 

māksla apakšprogrammas Skaņu režija satura un apjoma 

parametri: 

 

Programmas apjoms ir 160 KP (ECTS 240 KP) ar kopējo studiju 

ilgumu 4 gadi pilna laika studijās. 

 

 

 

Obligātais saturs 
 

II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 

Ievads kultūras analīzē  – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati  4 KP: 

(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 

Literatūra  mūzikā  – 3 KP 

Mākslas vēsture – 3KP 

Filozofija  un estētika – 3 KP 

Svešvaloda – 5 KP 

 

Kopā: 36 KP 

Akustika  – 6 KP 

Elektrotehnika un elektronika - 2 KP (teorētiskā daļa) 

Digitālo signālu mācība un apstrāde – 2 KP 

Mūzikas vēsture un teorija – 16 KP 

Instrumentu mācība – 2 KP (teorētiskā daļa) 

Skaņu ierakstu tehnoloģijas - 4 KP 

Džeza un populārās mūzikas vēsture - 4 KP 
Kopā: 60 KP 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošana – 8 KP 

Digitālo signālu mācība un apstrāde – 4 KP 

Elektrotehnika un elektronika – 2 KP (praktiskā daļa) 

Instrumentu mācība – 1 KP (praktiskā daļa) 

Klavierspēle  – 3 KP 

Muzikālās dzirdes attīstības praktikums – 6 KP 

Mūzikas notācija un interpretācija – 6 KP 

Elektroakustiskā mūzika – 2 KP 

Skaņu ierakstu producēšana  – 6 KP 

Daudzkanālu ierakstu sistēmas – 2 KP 

Skaņu ieraksta gala apstrāde (mastering) – 4 KP 

Psiholoģija – 4 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 2 KP 

Vispārējā metodika – 1 KP 

Mūzikas tehnoloģiju mācības metodika – 2  KP 

Mūzikas tehnoloģijas mācīšanas pedagoģiskā prakse – 3 KP 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

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  

Apskaņošanas  prakse – 10 KP 

Skaņu ierakstu  prakse – 16  KP 

 

Valsts pārbaudījumi LV 12 KP/ ECTS  18KP 
apjomā veido:  

Kolokvijs mūzikas tehnoloģijās – 2 KP 

Skaņu režija (apskaņošana) – 5 KP 

Skaņu ierakstu producēšana – 5 KP 

Studiju programmas noslēgumā 8.semestrī studentam ir 

jākārto valsts pārbaudījums, kas sastāv no trīs sastāvdaļām - 

diplomeksāmeniem: 

1) kolokvijs mūzikas tehnoloģijās  
kolokvijā students apliecina skaņu režisoram nepieciešamās teorētiskās 

zināšanas, kuras iegūtas visa studiju perioda laikā šādos studiju kursos:  

Akustika, Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu tehnoloģijas, 

Digitālo signālu mācība un apstrāde, Audio sistēmu komponenti un 

sistēmu veidošana.  

2)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana  

skaņu ieraksta producēšanā 
Diplomeksāmens sastāv no divām daļām: 

- pirmajā daļā tiek veikts kameransambļa (2-7 dalībnieki) 5-10 

minūtes gara skaņdarba vai skaņdarba daļas ieraksts skaņu 

ierakstu studijā. Darba veikšanas laika limits ir 60 minūtes.  

Pirms ieraksta veikšanas students izvēlas un uzstāda 

nepieciešamo tehniku, kas neietilpst norādītajā hronometrāžā.  

- otrajā daļā students atskaņo un aizstāv samontēto ierakstu.  

Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā vēro ieraksta procesu, otrajā 

daļā - noklausās samontētā ieraksta atskaņojumu un studenta 

argumentus. 

Diplomeksāmena komisija izvērtē studenta prasmi izveidot skaņas 

modeli, izvēlēties tehniku, darbu ar mūziķiem, ieraksta kvalitāti. 

3)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana 

skaņu režijā  

(koncerta apskaņošana) 
Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši produktīvā. 

Pirms koncerta students uzstāda apskaņošanas tehniku un veic 

uzstādītās sistēmas mērījumus un nepieciešamos regulējumus.  

Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu ar nepieciešamās 

tehnikas sarakstu, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu.  

Praktiski veic akadēmiskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās mūzikas 

koncerta apskaņošanu. 

Diplomeksāmena komisija noklausās apskaņotu koncertu un izvērtē 

izvēlētās tehnikas pamatotību, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu,  

apskaņošanas sistēmas mērījumu un regulējumu precizitāti, 

apskaņošanas darba kvalitāti – balansu un skaņas modeļa atbilstība 

izpildījuma stila prasībām. 
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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). 

 

Studiju programmas saturu un realizācijas aprakstu izstrādāja 

JVLMA apstiprinātā darba grupa vienlaicīgi ar profesijas standarta 

Skaņu režisors  projektu.  

 

 

 

 

Mūzikas tehnoloģiju nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 83 

KP apjomā, t.i. vid. 51,5 procenti. 

 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais 

bakalaura grāds mūzikā un skaņu režisora  profesionālā 

kvalifikācija. 

 

2.7.11. 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 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Skaņu režija īstenošana 

Latvijā notiek tikai JVLMA. Tāpēc salīdzinājumu sniedzam ar ES divu valstu augstskolām -  ar Sirejas 

Universitātes Tonmeister programmas un  Hāgas Konservatorijas Art of Sound studiju programmām. 

Studiju programmas līmenis:  šādas studiju programmas tiek īstenotas kā otrā līmeņa studiju 

programmās. 

Iegūstamais grāds:  gan Hāgas konservatorijas, gan Sirejas universitātē tiek iegūts mūzikas bakalaura 

grāds - mūzika un  skaņu ieraksti Bmus, bet JVLMA – profesionālais bakalaura grāds mūzikā un skaņu 

režisora 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija  

Prasības uz iepriekšējo izglītību, salīdzinājums: 

Sirejas universitātes Tonmeister kursa reflektantiem tiek pieprasīts labs mūzikas izpildījuma līmenis 

un labas teorētiskās zināšanas matemātikā, mūzikā un fizikā. Tādēļ iestāšanās prasības ir A līmeņa 

novērtējums šajos trīs priekšmetos (tipiski AAB) un atzīme 7 vai 8 mūzikas izpildījumā.  

Hāgas konservatorija pieprasa vidusskolas diplomu un pamatizglītību mūzikā (instrumenta spēli un 

harmonijas teoriju). Iestājeksāmeni noris divas dienas un ietver sevī: 

- Matemātikas testu 

- Mūzikas teoriju – partitūras lasīšana, mažora un minora skaņkārtas zināšanas, akordu secības. 

- Solfedžo testu – intervālu klausīšanās, ritma uzdevumi, melodijas dziedāšana, skaņus ierakstu 

vērtēšana. 

- Instrumenta spēle; klasisko etīžu, džeza vai modernā repertuāra vokāls vai instrumentāls izpildījums. 

Izpildījuma laiks apmēram 15 minūtes, programmas paraugi ir pieejami ietājeksāmenu prasību 

pielikumā. 

JVLMA uzņemšanas prasības: 

jāiesniedz vidējo izglītību apliecinošs dokuments, pievienojot centralizēto eksāmenu Latviešu valoda un 

literatūra, Svešvaloda sertifikātus, kā arī matemātikas testa vietā reflektantiem jāiesniedz centralizētā 

eksāmena serifikāts Matemātikā. 

Papildus prasību pārbaude (mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības programmu noslēguma 

prasību līmenī); 

Mūzikas literatūrā un teorijā  

Klavierspēle 
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Programmas īstenošanas ilgums un apjoms, gadi, KP 

Hāgas konservatorijā jāstudē 4 gadi, 240 ECTS KP. 

Sirejas universitāte jāstudē 4 gadi, 100 UK KP gadā vai 400 UK KP. 

Skaidrojums: 1 ECTS KP līdzvērtīgs apmēram 1,65 UK kredītpunktiem  

Plānotie rezultāti  

Hāgas konservatorijā sagatavotie speciālisti ir orientēti uz darbu kā skaņu ierakstu producenti, 

skaņu inženieri, skaņu režisori teātros un koncertzālēs.  

Sirejas universitātē sagatavotie speciālisti papildus tam, atrod darbu arī citās audio 

insdustrijas jomās, tādās kā audio ierīču radīšana, audio programmatūras izstrāde, audio sistēmu 

uzturēšana, tehniskā un akadēmiskā izpēte u.c.. Mūzikas departamentam ir cieša sadarbība ar tādām 

organizācijām kā BBC, AMS/Neve, Sony Professional Europe, the Association of Professional 

Recording Services un Audio Engineering Society. Studentiem ir pieejamas trīs ierakstu studijas un 

kontroles telpas, kuras tehniskās kvalitātes ziņā ir salīdzināmas ar labākajām komercstudijām.   

JVLMA studiju programmas beidzējs ir speciālists - skaņu režisors, kurš ir apguvis 

zināšanas par mūzikas attīstības procesiem, dažādu laikmetu mūzikas stiliem un žanriem, 

skanējuma estētiku, kā arī prasmes strādāt ar mūzikas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, veic 

publisku pasākumu apskaņošanu un skaņu ierakstus. 

Atbilstoši darba uzdevumam, skaņu režisors veic, ar apskaņošanas  un skaņas ieraksta 

darbību saistītu pasūtījumu izpildi – skaņas sistēmu veidošanu, skaņas sistēmas instalācijas 

plānošanu, koncertu un publisku pasākumu apskaņošanu, skaņas ierakstu veikšanu, skaņas ieraksta 

pēcapstrādi (mastering), akustikas mērījumus, ekspertīzes sniegšanu skaņu ierakstu un 

apskaņošanas tehnoloģiju pielietošanā. 

Skaņu režisors var strādāt kultūras un izglītības institūcijās, kino industrijā, televīzijā, radio, 

apskaņošanas firmās, veikt komercdarbību, var būt pašnodarbināta persona. 

Studiju satura sal īdzinājums 
 

Studiju kursi 

JVLMA 

ECTS 

KP 

Surrey Universitāte 

UK 

Hāgas 

konservatorija 

ECTS  KP 

Skaidrojumi 

 

Akustika  

 

9 

 

10 

 

8 KP 

Telpu akustika  

2 KP,Psihoakustika 

4 KP 

Instrumentu 

akustika 2KP 

JVLMA studiju 

kursa Akustika 

apguve plānota 

lielākajā apjomā 

sakarā ar to, ka 

mūzikas 

vidusskolas līmenī 

akustika, kas ir 

fizikas tematiskā 

sastāvdaļa,  netiek 

apgūta  

Elektrotehnika 

un elektronika 

6 10 -  

Digitālo signālu 

mācība un 

apstrāde 

9 10  

Surrey univ. – audio 

signālu apstrāde 

Signālu un sistēmu 

teorija 18 KP 

JVLMA studiju kursa 

teorētiskā daļa 

Digitālo signālu 

mācība un apstrāde 

tiek papildināta ar 

praktiskajām 

iemaņām  

studiju kursos 

Skaņas ieraksta gala 

apstrāde (māsterings) 

6 KP apjomā un 

Apskaņošanas prakse 

15 KP apjomā 
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Studiju kursi 

JVLMA 

ECTS 

KP 

Surrey 

Universitāte 

UK 

Hāgas 

konservatorija 

ECTS  KP 

Skaidrojumi 

Instrumentu 

mācība  

4,5 10 - Latvijā studiju kursa saturs pietiekamā 

līmenī tiek apgūts  

mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās  

Mūzikas vēsture 

un teorija 

24 

 

 

 

 

10 (Mūzikas 

izpratne) 

Izvēles moduļi 

Classical 

Studies, Early 

Modernism, 

Harmony & 

Counterpoint, 

Renaissance 

Studies, Tonal 

Analysis, 

Analysis and 

World Music, 

Baroque Studies 

22 KP 

Harmonija un 

analīze 8 KP, 

klasiskās 

mūzikas vēsture 

3 KP, vispārējā 

mūzikas mācība 

11 KP  

 

Džeza un 

populārās 

mūzikas vēsture 

6  

Izvēles modulis 

Džeza studijas 

(10) 

- 

Džeza studijas 

ietvertas 

vispārējā 

mūzikas mācībā 

JVLMA studiju kurss nepieciešams, lai 

skaņu režisors orientējos arī citos mūzikas 

žanros un stilos 

Audio sistēmu 

komponenti un 

sistēmu 

veidošana 

12 20  

Surrey univ. ar 

nosaukumu 

audio 

engineering 

6 KP 

Mūzikas 

tehnoloģijas 3 

KP, praktikums 

3 KP 

JVLMA studiju kursa saturam ierādīta 

nozīmīga vieta, lai skaņu režisors 

kompetenti veiktu savus pienākumus  

Klavierspēle 4,5 - 41 KP 

(instrumenta 

spēle) 

Latvijā studiju kursa saturs pietiekamā 

līmenī tiek apgūts  

mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās,  

JVLMA studiju kurss Instrumenta spēle 

tiek piedāvāts arī brīvās izvēles daļā 

Muzikālās 

dzirdes attīstības 

praktikums 

9 - 9  

Mūzikas 

notācija un 

interpretācija 

9 10 Mūzikas 

klausīšanās 

18 KP 

JVLMA studiju kursa satura daļa iekļauta 

studiju kursā Mūzikas vēsture un teorija 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 10 5 JVLMA studiju kursa satura daļa iekļauta 

studiju kursā Mūzikas vēsture un teorija 

Skaņu ierakstu 

producēšana 

9 - 13 KP 

Specialitāte 

(ieraksts, 

producēšana)  

10 KP, 

Specialitātes 

teorija 3 KP 

Surrey. Univ. ir kurss Recording techniques 

ar  praksi, iespējams, ka tas ietver sevī to, 

kas JVLMA ir sadalīts starp kursiem Skaņu 

ierakstu tehnoloģijas un Skaņu ierakstu 

producēšana 

Daudzkanālu 

ierakstu 

sistēmas 

3 -  JVLMA studiju kursa saturam ierādīta 

nozīmīga vieta, lai skaņu režisors 

kompetenti veiktu savus pienākumus 

Skaņas ieraksta 

gala apstrāde 

(māsterings) 

6 - - JVLMA studiju kursa satura apguves 

rezultātā studējošais valsts pārbaudījumā 

pierāda savu atbilstību piešķiramajai 

profesionālai kvalifikācijai 
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2.7.12. Informācija par studējošiem: 

- studējošo skaits kopā – 19 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 12 studenti; 

par studiju maksu – 7 studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 7 studenti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 4 studenti; par studiju maksu – 3 studenti; 

- absolventu skaits kopā – ņemot vērā to, ka studiju programma tiek īstenota tikai trešo gadu, 

absolventu vēl nav bijis. 
 

2.7.13. 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 no 19 studējošajiem aptaujā piedalījās tikai trešā daļa (studentu 

aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 

ar mūsu docētāju darbu 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, informē studentus arī par 

kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 

- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  

- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  

      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajās meistarklasēs, koncertu un 

pārbaudījumu ierakstu projektos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
 
 

 

2.7.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Studiju programmas pirmie absolventi plānoti tikai 2015.gadā.  

 

2.7.15. 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.  

        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts studiju kursu Elektronika un 

elektrotehnika un Digitālo signālu mācība un apstrāde  saturs, sakarā ar to, ka kursu saturs ir ļoti 

sarežģīts studiju kursu apguve tika pārcelta no 1.kursa uz vēlākajiem studiju kursiem, radīta 

iespēja izkopt savas prasmes specializāciju līmenī – nodrošināta skaņu ierakstu kabineta pieeja 

patstāvīgā darba veikšanai ārpus nodarbību laikiem. Tika papildināts C daļas  - brīvās izvēles 

studiju kursu klāsts, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu klāsts. 

Pilnveidots profesionālo studiju kursu saturs un plānojums. 

 

 

 

     Rektors                                                                                              profesors A.Sīmanis  
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2.8. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālās maģistra studiju programmas 

„Mūzika“   kods 47212   

 
apakšprogrammas:  

Instrumentālā mūzika 

 

specializācijas: 

Taustiņinstrumentu spēle     

 

profili:  

klavierspēle, klavierpavadījums, ērģeļspēle, klavesīna 

spēle, akordeona spēle, kameransamblis,  

klavieru duets  

Stīgu instrumentu spēle vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, 

arfas spēle, kokles spēle, stīgu kvartets,  

kameransamblis                                                               

Pūšaminstrumentu spēle flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / 

mežraga /  trompetes / trombona / eifonija / tubas 

spēle, kameransamblis 

Sitaminstrumentu spēle 

Džeza mūzika 

Senā  mūzika  

Diriģēšana Kora diriģēšana 

Simfoniskā orķestra diriģēšana 

Pūtēju  orķestra diriģēšana    

Vokālā mūzika 

  

Kamerdziedāšana  

Operdziedāšana 

Senā mūzika 

Džeza mūzika 

Kompozīcija 

Mūzika un izglītība

  

Mūzikas mācība 

Diriģēšanas mācība  

 

kora diriģēšanas, pūtēju orķestra diriģēšanas, 

simfoniskā orķestra diriģēšanas mācība 

Instrumenta spēles mācība 

 

 

 

klavierspēles, ērģeļspēles, klavesīna spēles, akordeona 

spēles,vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa 

spēles, arfas spēles, kokles spēles, flautas spēles, 

obojas spēles, klarnetes spēles, fagota spēles, 

saksofona spēles,  mežraga spēles, trompetes spēles,  

trombona spēles, eifonija spēles, tubas spēles mācība 

Akadēmiskās dziedāšanas mācība 

 

raksturojums 
 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Klavierkatedras katedras vad. profesors J.Kalnciems 

Stīgu instrumentu katedras vad. docente  T.Zīberte-Ījaba 

Pūšaminstrumentu katedras vad. asoc.profesors J.Retenais 

Senās mūzikas katedras vad. asoc. profesors  M.Kupčs 

Džeza mūzikas katedras vad. docents I.Veitners 

Kompozīcijas katedras vad. profesore S.Mence 

Vokālās katedras vad. lektore Z.Krīgere 

Orķestra diriģēšanas katedras vad. docents M.Ozoliņš 

Muzikoloģijas katedras vad. asoc.profesors  J.Kudiņš 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras vad. profesore G.Sproģe 

Studiju programmu direktore I.Baltābola 
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2.8.1. 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 mūziķu - 

atskaņotāmākslinieku, diriģentu, vokālistu, komponistu un mūzikas pedagogu izglītošanu, kuri 

papildus profesionālā bakalaura mūzikas nozarē iegūtai kompetencei apgūst padziļinātas vai 

paplašinātas mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas maģistra 

profesionālās studijas.  

Uzdevumi 

- attīstīt mākslinieciski radošās, pedagoģiskās un zinātniski pētnieciskās prasmes;  

- lietot profesionālajām maģistra studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 

formas;  

- motivēt tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā un sagatavot tālākām studijām 

doktorantūrā. 
 

2.8.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Rezultāti: maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 

interpretācija, Laikmetīgās mūzikas analīze, Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras 

projektu vadība, Sociālā psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika un 

ierobežotās izvēles daļas studiju kursus Mūzikas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  literatūra,  

Specializācijas un profila skaņdarbu stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes mūzikā, spēj 

parādīt padziļinātas vai arī paplašinātas (zināšanu apjoms ir atkarīgs no maģistranta individuālā studiju 

plāna un satura) zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes nozares un konkrētās 

profesionālās jomas (diriģēšana, atskaņotājmāksla, kompozīcija, vokālā māksla) jaunākajiem 

atklājumiem un, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties 

dažādu jomu saskarē. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti: maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 

interpretācija, Laikmetīgās mūzikas analīze, Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras 

projektu vadība, Sociālā psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika, 

ierobežotās izvēles daļas studiju kursus Mūzikas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  literatūra,  

Specializācijas un profila skaņdarbu stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes mūzikā un prakses 

daļas studiju kursus Koncertprakse, Asistenta prakse, Meistarklase, spēj: 

- patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu māksliniecisku 

darbību, augsti kvalificētas mūziķa profesionālas funkcijas, kā arī veiktu savas specializācijas 

pētniecisku darbību;  

- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa 

profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 

- patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; 

- uzņemties atbildību par personāla (orķestra, kora, kameransambļa, opertrupas, citu radošo kolektīvu 

dalībniekiem ) grupu darba rezultātiem un to analīzi;  

- veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūcijas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga 

privātprakse); 

- īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē,  

- veikt profesionālo mūziķa darbu,  

- nodarboties ar pētniecību, 

- turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, 

ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 
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 Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt 

sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt 

papildu analīzi, spēj integrēt dažādu jomu (mūzika, psiholoģija, f ilosofija, augstskolu didaktika) 

zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, profesionālās darbības metožu attīstībā 

(atskaņotājmākslā, diriģēšanas mākslā, kompozīcijas mākslā, vokālajā mākslā), parādīt izpratni un 

ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.   

 

2.8.3. 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) 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profila  

Klavierspēle   Studiju plāns  
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 

Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 

Klaviermūzikas literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Pianisma vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas pianisma metodikā 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa –  16,5 KP 

Solo  klavierspēle 15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 I 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) –  13,5 KP   

Klavierpavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavierpavadījums 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavierpavadījums 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavieru duets 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Klavesīns/ērģeles 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavesīns/ērģeles 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavesīns/ērģeles 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Klavesīns/ērģeles 10,5 G 235 45  15i/3 15i/3 15i/4,5  

Pavadījums 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Klavesīns/ērģeles  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3  

Pavadījums  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase   1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle  

profila  Klavierpavadījums                       Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 

Klavierpavadījumu literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Klavierpavadījuma vēsture, 

stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas kamermūzikā 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa –16,5 KP 

Klavierpavadījums 15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP  

Klavierpavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavierpavadījums 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavierpavadījums 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavieru duets 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavieru duets  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

LV KP/ 

ES KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 

interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 

interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle  

profila  Klavieru duets       Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 

Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Klavieru dueta literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Klavieru dueta vēsture, stils 
un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas kamermūzikā 1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Praktiskā daļa –16,5 KP 

Klavieru duets 15 I/G 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP  

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavieru duets 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavieru duets 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Klavierspēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavierspēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavierspēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavierspēle 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Klavierpavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavierpavadījums 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavierpavadījums 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavierpavadījums 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –21 KP 

Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert eksāmena  
programmas sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle 

 profila  Ērģeļspēle                                               Studiju plāns  
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) – 30 KP 

Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) 24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Ērģeļmūzikas literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Ērģeļmākslas vēsture 3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas ērģeļspēles 

metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa –  16,5 KP 

Ērģeļspēle 16,5 I 341  99  33E/4,5 33E/6 33 E/6  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Ērģeļpavadījums/ 

ansamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ērģeļpavadījums/ 

ansamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ērģeļpavadījums/ 

ansamblis 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ērģeļpavadījums/ 

ansamblis 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Klavesīns 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavesīns 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavesīns 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavesīns  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ģenerālbass un 

improvizācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ģenerālbass un 

improvizācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ģenerālbass un 

improvizācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ģenerālbass un 

improvizācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 

interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 

interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklases prakse 1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites 

pamatojums – meistarklases darba atskaites) – 

1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Senā mūzika profila  

Klavesīna spēle          Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Klavesīna mūzikas literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Taustiņinstrumentu vēsture 3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas klavesīna spēles 

metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Klavesīna spēle 13,5 I 261 99 33E/4,5 33E/4,5 33E/4,5  

Baroka kameransamblis 

un pavadījums 

3 I 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) –13,5  
Pavadījums/ 

ansamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Pavadījums/ 

ansamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Pavadījums/ 

ansamblis 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Pavadījums/ 
ansamblis 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ģenerālbass un 

improvizācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ģenerālbass un 

improvizācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ģenerālbass un 

improvizācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ģenerālbass un 

improvizācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 

interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 

interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu 

vadība 

1,5  G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –  21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites 

pamatojums – meistarklases darba atskaites) – 

1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi - 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

18 I 450 30     30DE/18 

Baroka kameransambļa 

koncerteksāmena 

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

9 G 210 30    30 

DE/9 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle 

profila   Akordeona spēle                Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 

Akordeona literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Akordeona un radniecīgo 

instrumentu vēsture, stils 

un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1/1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Akordeona spēle 12 I 221 99  33E/3 33E/4,5 33E/4,5  

Akordeonu ansamblis  4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP 
Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Aranžēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Aranžēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Aranžēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Aranžēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra/ansambļa diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra/ansambļa diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

 



427 

 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Improvizācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Improvizācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Akordeona  būve, 

labošana, apkope 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Akordeona  būve, 

labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Akordeona  būve, 

labošana, apkope 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Ansambļa prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 -/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –  31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30    30DE/27 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle  

profila  Kameransamblis                   Studiju plāns 

 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

Kameransambļa literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kameransambļa mūzikas 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas kamermūzikā 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Kameransamblis 15 I/G 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – LV 9 KP; ES 13,5   
Pavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Pavadījums 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Pavadījums 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Pavadījums  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavieru duets 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavieru duets  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

 



429 

 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 

interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 

interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 

Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas  Stīgu instrumentu spēle   

profila  Vijoļspēle/alta spēle/ čella spēle/kontrabasa spēle/arfas spēle 

Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 

Vijoles/alta/čella/ 

kontrabasa/arfas literatūra 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Stīgu instrumentu mūzikas 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas stīgu 

instrumentu spēles 

metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Vijoles/alta/čella 

spēle/kontrabasa 

spēle/arfas spēle 

15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Kameransamblis vai stīgu  

kvartets 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Kameransamblis vai stīgu  

kvartets 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 

interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 

interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Stīgu instrumentu būve, 

labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse  4,5 G 120 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas   Stīgu instrumentu spēle 

profila  Kokles spēle         Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

Kokles literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kokles un radniecīgo 

instrumentu vēsture, stils 

un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Tradicionālā kultūra 

mūsdienu kontekstā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Kokles spēle  12 I 221 99 33E/3 33E/4,5 33 E/4,5  

Kameransamblis  4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP 
Kameransamblis 6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Kameransamblis 6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Aranžēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Aranžēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Aranžēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Aranžēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra/ansambļa 

diriģēšana 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa 

diriģēšana 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa 

diriģēšana 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra/ansambļa 

diriģēšana 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

 



433 

 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Improvizācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Improvizācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Kokļu  būve, labošana, 

apkope 
3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Kokļu  būve, labošana, 

apkope 
3 G 65 15  15i/3   

Kokļu  būve, labošana, 

apkope 
1,5 G 25 15   15i/1,5  

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Ansambļa prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 -/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30     30 DE/27 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas   Stīgu instrumentu spēle 

profila   Kameransamblis       Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15iv/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 
Kameransambļa literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kameransambļa mūzikas 
vēsture, stils un interpretācija 

3 G 50 30  
 

30E/3   

Inovācijas kamermūzikā 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Kameransamblis 15 G 301 99 33 E/3 33 E/7,5 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  

Stīgu  kvartets/ 

Kameransamblis 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Stīgu  kvartets/ 

Kameransamblis 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Stīgu instrumentu būve, 

labošana, apkope 

2/3 G 65 15  15i/2   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 

Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse  4,5 G 120 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

 27 G 690 30     30 DE/27 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas   Stīgu instrumentu spēle  

profila  Stīgu kvartets    Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 
Stīgu  kvarteta literatūra 3 G 50 30 15/1,5 15i/1,5   

Stīgu instrumentu mūzikas 
vēsture, stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas stīgu instrumentu 

spēles metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Stīgu  kvartets 15 G 301 99 33E/4,5 33E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP   
Kameransamblis 6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Kameransamblis 6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Stīgu  kvartets 6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Stīgu  kvartets 6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 

interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 

interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Stīgu instrumentu būve, 

labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse  4,5 G 120 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 G 690 30     30DE/27 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas   specializācijas 

Pūšaminstrumentu spēle profila  Solo instrumenta spēle (flautas / obojas / 

klarnetes / fagota / saksofona / mežraga /  trompetes / trombona / eifonija / tubas 

spēle)                                Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

Pūšaminstrumenta 

literatūra 

3 G 50 30 15iv/1,5 15iv/1,5   

Pūšaminstrumentu 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas 

pūšaminstrumenta spēles 

metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Pūšaminstrumenta spēle 

(instrumenta nosaukums) 

15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Pūšaminstrumentu būve, 

labošana, apkope 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Pūšaminstrumentu būve, 
labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Pūšaminstrumentu būve, 

labošana, apkope 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 i/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690  30     30 DE/27 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika  specializācijas   Pūšaminstrumentu spēle      

profila  Kameransamblis               Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 

Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –   7.5 KP 
Kameransambļa literatūra 3 G 50 30 15iv/1,5 15iv/1,5   

Kameransambļa vēsture, stils 
un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas pūšaminstrumentu 

spēles metodikā / Inovācijas 
kamermūzikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Kameransamblis 15 G/I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ansamblis/ 
Kameransamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis/ 
Kameransamblis 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ansamblis/ 

Kameransamblis 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Pūšaminstrumentu būve, 
labošana, apkope 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Pūšaminstrumentu būve, 

labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Pūšaminstrumentu būve, 
labošana, apkope 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Fagota mēlīšu izgatavošana 3 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 i/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 G 690 30     30DE/ 

27 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas   Sitaminstrumentu spēle 
Studiju plāns 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  
KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 
stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 
skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 

Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā  izvēle) 24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Sitaminstrumentu mūzikas 

literatūra 

3 G 50 30 15iv/1,5 15iv/1,5   

Pūšaminstrumentu 
/sitaminstrumentu vēsture, 

stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas sitaminstrumentu 
spēles metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Sitaminstrumentu spēle  15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ansamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Sitaminstrumentu  būve, 
labošana, apkope 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Sitaminstrumentu  būve, 

labošana, apkope 
1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 i/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30     30 DE/ 

27 
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apakšprogrammas Diriģēšana   specializācijas  Kora diriģēšana    

                                                          Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

Laikmetīgā kora literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu profesionālo 

koru programmas, stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas kora darba 

metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Kora diriģēšana, darbs ar 

kori 

10,5 I 181 99 33E/3 33E/4,5 33E/3  

Orķestra diriģēšana 6 I 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

C daļa (brīvā izvēle) – LV 9 KP; ES 13,5   
Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Aranžēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Aranžēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Aranžēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Aranžēšana 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru spēle 1,5  G 25 15 15i/1,5    

Vokālā darba metodika 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika 1,5 G 25 15 15i/1,5    

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

6 G 130 30 15i/1,5 15i/4,5   

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

3 G 65 15  15i/3   

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –  21 KP 

Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690  30     30 DE/27 
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apakšprogrammas Diriģēšana   specializācijas Simfoniskā orķestra diriģēšana    

Studiju plāns 
 

Studiju kursi 
 
 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 

stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu 

skaits  

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

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

Orķestra mūzikas vēsture 

un interpretācija 

6 G 100 60 15i/1,5 45E/4,5   

Inovācijas simfoniskā 

orķestra darba metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Orķestra diriģēšana 12 I 221 99 33E/3 33E/4,5 33E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

 4,5 I 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kora diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kora diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Partitūru spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   
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Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Vokālā darba metodika 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Vokālā darba metodika 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 
13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30    30DE/ 

27 
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apakšprogrammas Diriģēšana   specializācijas Pūtēju orķestra diriģēšana  

Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

Orķestra mūzikas vēsture 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Izcilākie orķestra 

diriģenti, programmas, 

stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas orķestra darba 

metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Orķestra diriģēšana 12 I 221 99 33E/3 33E/4,5 33E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru spēle 

 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kora diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kora diriģēšana 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru spēle 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   
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Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Vokālā darba metodika 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Vokālā darba metodika 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Diriģēšanas pasniegšanas 

metodika un prakse 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Improvizācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 
 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30    30DE/ 

27 
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apakšprogrammas  Vokālā mūzika  specializācijas  Kamerdziedāšana       
Studiju plāns 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 

stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu 

skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 

Teorētiskā daļa –   7.5 KP 
Vokālās kamermūzikas 

literatūra 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Vokālās kamermūzikas stils 
un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas kamerdziedāšanas 

metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Kamerdziedāšana 16,5 I 341 99 33E/4,5 33E/6 33E/6  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP   
Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Džeza dziedāšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza dziedāšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza dziedāšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza dziedāšana 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ansamblis 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

 6  G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

1,5  G 25 15 15i/1,5    
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Operas dramaturģija  6  G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Operas dramaturģija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Operas dramaturģija 1,5  G 25 15 15i/1,5    

Vokālā darba metodika un 

prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 

prakse 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika un 

prakse 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30 (40) 15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 
 (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 

(itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30    30 DE/ 

27 
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apakšprogrammas  Vokālā mūzika  specializācijas  Operdziedāšana    Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7.5 KP 

Opermūzikas literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Opermūzikas stils un 

interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas 

operdziedāšanas 

metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Operdziedāšana 16,5 I 341 99 33E/4,5 33E/6 33E/6  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP  
Mūsdienu vokālās 
kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu vokālās 

kamermūzikas notācija un 

interpretācija 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Džeza dziedāšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza dziedāšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza dziedāšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza dziedāšana 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Ansamblis/ 

Kamerdziedāšana 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis/ 

Kamerdziedāšana 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis/ 

Kamerdziedāšana 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ansamblis/ 

Kamerdziedāšana 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 75 45 15i/1,5 30i/3   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Operas dramaturģija  6  G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Operas dramaturģija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Operas dramaturģija 1,5  G 25 15 15i/1,5    

Vokālā darba metodika un 

prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 
prakse 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika un 

prakse 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 

 (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Prakse – 21 KP 
Operdziedāšanas prakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30    30 DE/ 

27 
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apakšprogrammas     Kompozīcija                 Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  45 KP    
Teorija – 10,5 KP      

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

 4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3  

Stils un interpretācija 3 G 50 30  30E/3   

Algoritmiskā kompozīcija 3 G 50 30   15iv/1,5 15iv/1,5 

Prakse –  34,5 KP                          

Kompozīcija 19,5 I 434 86  33 E/6 33 E/7,5 20 i/6  

Instrumentācija 9 I 195 45 15i/3 15i/4,5 15i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP    
Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru analīze 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru analīze 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru analīze 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru analīze 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kompozīcijas mācības 

metodika un prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Kompozīcijas mācības 

metodika un prakse 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kompozīcijas mācības 

metodika un prakse 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas un elektroakustiskā 
mūzika 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas un elektroakustiskā 

mūzika 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Mūsdienu kompozīcijas 

tehnikas un elektroakustiskā 

mūzika 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas un elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 3 G 65 15  15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 4,5  

Diplomeksāmena  

Kompozīcija  programmas 

sagatavošana  

15 I 360 40   10i/1,5 30DE 

/13,5 

Diplomeksāmens  

Instrumentācija  

12 I 305 15    15DE/12 
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība  specializācijas  Mūzikas mācība           

Studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 

analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   30 KP    
Mūzikas pedagoģijas vēsture 

un teorija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15E/3   

Inovācijas mūzikas teorijas 
saturā un metodikā 

 4,5 G 90 30   30 E/4,5   

Inovācijas mūzikas literatūras 

saturā  un metodikā 

 4,5 G 90 30     30E/4,5  

Muzikālās dzirdes attīstības 
un treniņa sistēmas 

 4,5 G 90 30  30E/4,5    

Pedagoģisko pētījumu 

metodoloģija 

 4,5 G 90 30  15iv/1,5 15iv/3   

Mūzikas uztveres attīstības 
aspekti 

3 G 50 30   15iv/1,5 15iv/1,5 

Augstākās izglītības vadība 3 G 65 15    15i/3 

Vokālā darba metodika 1,5 G 25 15  15i/1   

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  
Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 
6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu mūzikas notācija 

un partitūru spēle 
3 G 65 15  15i/3   

Diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas 

interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 

interpretācija 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Džeza mūzikas mācības 

metodika 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas mācības 

metodika 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas mācības 

metodika 

 4,5 G 80 40 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas mācības 

metodika 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 315 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 3 G 65 15  15i/3   

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Vokālā darba metodika un 

prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 

prakse 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika un 

prakse 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 
 (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 
 (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Prakse –15 KP  
Mācību nodarbību 

vadīšana 

 

7,5 

 

I 

 

385 

 

15 

 

5i/6 

 

5i/6 

 

5i/3 

 

Darbs ar kori/ansambli 7,5 I 

Valsts pārbaudījumi –  31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

/21 I 520 40    20i 

/9 

20 DE/12 

Diplomdarba 

praktikums 

10,5 I 275 5     5 DE/ 

10,5 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Senā mūzika    studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) – 30 KP 

Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15ii/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa – 7,5 KP 

Senās mūzikas literatūra un 

instrumenti 

3 G 50 30  30i/3   

Senās mūzikas notācija un 
ornamentika 

3 G 50 30  30E/3   

Ģenerālbass 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Instrumenta spēle 6 I 66 54 18iv/1,5 18iv/3 18iv/1,5  

Baroka orķestris 4,5 G 21 99 33iv/1,5 33iv/1,5 33iv/1,5  

Senās mūzikas ansamblis 6 G 70 90 30i/1,5 30i/1,5 30E/3  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Vēsturiskā deja 3 G 65 15  15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Instrumentu būve, labošana, 
apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   
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Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 G 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra/ansambļa darba 

prakse 

4,5 I 105 15 5i/1,5 5i/1,5 5i/1,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I/G 680 10/30    40DE/ 

27 

 

apakšprogrammas  Vokālā mūzika  specializācijas Senā mūzika    studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa – 7,5 KP 
Senās mūzikas vokālā  

literatūra  
3 G 50 30  30i/3   

Senās mūzikas notācija un 

ornamentika 
3 G 50 30  30E/3   

Ģenerālbass 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Senās mūzikas 
dziedāšana/izrādes projekts 

9 I/G 140 30/70 30E/3 30E/3 40E/3  

Senās mūzikas ansamblis 7,5 G 110 90 30i/1,5 30i/3 30E/3  
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Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Senās vokālās mūzikas 

notācija un interpretācija 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Senās vokālās mūzikas 

notācija un interpretācija 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Senās vokālās mūzikas 

notācija un interpretācija 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Senās vokālās mūzikas 
notācija un interpretācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Senās mūzikas ansamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas ansamblis 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Vēsturiskā deja 3 G 65 15  15i/3   

Ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis 7,5 G 155 45  15i/1,5 15i/3 15i/3  

Ansamblis 4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Sakrālās mūzikas 

interpretācija 

4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Operas dramaturģija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Operas dramaturģija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Operas dramaturģija 1,5 G 25 15 15i/1,5    

Vokālā darba metodika un 

prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 
prakse 

4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika un 

prakse 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Senās mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  
(angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 
svešvalodās  

(itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 
ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 
darba 

stundu 

skaits 
 

 

Kontakt-
stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Prakse – 21 KP 

Koncertprakse 15 I/G 355 45 5/10i/4,5 5/10i/6 5/10i/4,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I/G 680 10/30    40DE/ 

27 

 
Apstiprināts Senāta sēdē  

31.08.2011., protokols Nr.6, izmaiņas apstiprinātas 31.08.2012., protokols Nr.5 un 05.06.2013., 

protokls Nr. 4 

Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas Instrumentālā mūzika 

specializācijas Džeza mūzika studiju plāns 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; 
iv-ieskaite ar vērtējumu; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 

Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 50 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa – 9 KP 

Džeza mūzikas aranžēšana 

un kompozīcija 

3 G 50 30 15i/1,5 15iv/1,5   

Džeza mūzikas  pētniecība 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Producēšana un projektu 

menedžments 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Praktiskā daļa – 15 KP 

Instrumenta spēle 9 I 141 99 33E/3 33E/3 33E/3  

Metroritms mūsdienu 

mūzikā 

3 G 20 60 30i/1,5 30i/1,5   

Ansamblis 3 G 70 10  5i/1,5 5i/1,5  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

C daļa (brīvā izvēle) –  13,5 KP  
Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza un popmūzikas vēsture 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Publicistikas  prakse 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Improvizācijas ansamblis 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Etniskās mūzikas ansamblis 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Izvēles instruments 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Džeza vokāls 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –  21 KP 

Koncertprakse 13,5 I 360 0 i/4,5 i/6 i/3  

Producēšanas prakse 1,5 I 25 15   15iv/1,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 

Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30     30DE/ 

27 
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Apstiprināts Senāta sēdē  

31.08.2011., protokols Nr.6, izmaiņas apstiprinātas 31.08.2012., protokols Nr.5 un 05.06.2013., 

protokls Nr. 4 

 

Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas Vokālā 

mūzika  specializācijas Džeza mūzika   studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) – 30 KP 

Profesionālā etiķete  3 P/G 50 30   30i/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 50 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres fizioloģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa – 9 KP 

Džeza mūzikas aranžēšana 

un kompozīcija 

3 G 50 30 15i/1,5 15iv/1,5   

Džeza mūzikas  pētniecība 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Producēšana un projektu 

menedžments 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Praktiskā daļa – 15 KP 

Džeza dziedāšana 9 I 141 99 33E/3 33E/3 33E/3  

Metroritms mūsdienu 

mūzikā 

3 G 20 60 30i/1,5 30i/1,5   

Ansamblis 3 G 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP 

Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas aranžēšana un 

kompozīcija 

4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza un popmūzikas vēsture 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Publicistikas  prakse 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Improvizācijas ansamblis 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Etniskās mūzikas ansamblis 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Izvēles instruments 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Vokālā darba metodika un 

prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 
prakse 

4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika un 

prakse 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba 

stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Ortoepijas pamati 

svešvalodās  

(angļu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 

 (vācu val. ) 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Ortoepijas pamati 

svešvalodās 

 (franču  val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Ortoepijas pamati 
svešvalodās 

 (itāļu val. ) 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Prakse –  21 KP 

Koncertprakse 13,5 I 360 0 i/4,5 i/6 i/3  

Producēšanas prakse 1,5 I 25 15   15iv/1,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 

4,5 

 

Diploma koncert- 

eksāmena  programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums 

27 I 690 30     30DE/ 

27 
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2.8.4. Studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 

Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

Obligātās daļas studiju kursi  

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

A daļa (obligātā) – 30 KP 
 Profesionālā 

etiķete  

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par profesionālās etiķetes 

pamatjautājumiem un praktisku uzdevumu darba formā trenē 

profesionālas etiķetes pamatprincipiem atbilstošu uzvedību. Attīsta 

spēju uzstāties auditorijas priekšā un prasmes piedalīties profesionālā 

(lietišķā) sarunā. Kopumā – sniedz  zināšanas par sabiedrībā 

vispārpieņemtām normām profesionālajā etiķetē, lai topošais 

skatuves mākslinieks, pedagogs vai komponists spētu patstāvīgi 

izlemt par profesionālajai etiķetei atbilstošu rīcību un uzvedību. 

Kursa satura apguves rezultātā students: 

- ieguvis izpratni par uzvedības kultūras noteikumiem - profesionālo 

etiķeti kā uzvedības kultūras sastāvdaļu; 

- orientējas lietišķās etiķetes aktualitātēs mūsdienu pasaulē; 

- izpratis personīgā tēla veidošanas nozīmi, pamatvajadzības un 

saskarsmes struktūru; 

- ieguvis izpratni par kultūrdialogu un uzvedības normām 

profesionālajā etiķetē starptautiskajās attiecībās; 

- izprot neverbālās un verbālās etiķetes nozīmi kā vienu no 

svarīgākajiem un ietekmīgākajiem saskarsmes līdzekļiem; 

- ieguvis zināšanas par svētku etiķetes nozīmi savstarpējo attiecību 

komunikācijā; 

- ieguvis zināšanas par apģērbu, dāvināšanas, ziedu un apsveikumu 

etiķetes normām, kā arī atribūtikas pielietošanu dažādās dzīves 

situācijās; 

- ieguvis zināšanas par etiķete un aktualitātes rakstiskā, virtuālā un 

telefoniskā saziņā; 

- iegūtas zināšanas par svētku etiķeti, protokolu, galda kultūru, 

apģērba kultūru, ziedu un dāvināšanas kultūru; 

- iegūtas zināšanas par profesionālo etiķeti, kas ir specifiska, strādājot 

mūziķa, docētāja un skatuves mākslinieka profesijās; 

- spēj pielietot iegūtās zināšanas par uzvedības kultūru, profesionālo 

etiķeti un protokolu dažādās situācijās. 

Stils un 

interpretācija 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm mūsdienu 

atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko 

problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un jaunākās paaudzes 

atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un 

vērtēt dažādas interpretācijas skolas.  

 

Laikmetīgās 

mūzikas 

analīze 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, apskata 

tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves loģikas. Studiju 

kursa apguves rezultātā maģistrants spēj analizēt mūsdienu mūzikas 

stilus, žanrus, formas, prot raksturot laikmetīgās mūzikas valodu, 

attīstības un formveides principus, formas tipus, laikmetīgās mūzikas 

komponistu stila izpausmes un pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

 

Mūzikas 

psiholoģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss aplūko mūzikas un mākslas psihologu ievērojamākos 

pētījumus, jaunākās atziņas, psiholoģijas likumsakarību izpausmes 

atskaņotājmākslinieka, horeogrāfa, komponista, muzikologa un 

mākslu pedagoga darbībā. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Kultūras 

socioloģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sabiedrības un kultūras 

attiecībām industriālā un postindustriālā sabiedrībā,, dzīves 

vērtībām un idejām, par jaunākajām teorijām kultūras 

socioloģijā kultūru globalizācijas apstākļos.  

Kultūras 

projektu 

vadība 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju kā 

savstarpēji saistītu uzņēmējdarbības kopumu, iepazīstina ar 

uzņēmējdarbības veidiem, sniedz ieskatu uzņēmējdarbības 

tiesībās, ekonomikā un tirgzinībā, iepazīstina ar intelektuālā 

īpašuma veidiem un aizsardzību, veido pamatprasmes projektu 

izstrādei. 

Zinātniskā 

darba pamati 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas pētnieciskā darba 

veikšanas metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 

maģistra diplomreferāta izstrādei.  

Mūzikas 

uztveres 

fizioloģija 

1,5  P/G 1 sem. i Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres 

un apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt 

ar muzikālās apdāvinātības noteikšanas iespējām, absolūtās dzirdes 

fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualizēt diskusiju par 

kolektīvās muzicēšanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas mācīšanās 

kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 

- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 

- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā maģistrants iegūst prasmes un iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā mūzikas uztveri, 

mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 

literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma uzsākšanai. 

Mūzikas 

augstskolu 

didaktika 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par augstskolu darba 

pamatdokumentiem, par studiju darba organizācijas principiem, 

studiju kursa apraksta izveides prasībām, par studiju darba 

formām, veidiem, metodēm, kompetences vērtēšanas principiem 

un kritērijiem. 

Svešvaloda 6 G 3 sem. E Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 

svešvalodas prasmes.  

 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profilu 

Klavierspēle, Klavierpavadījums, specializācijas Stīgu instrumentu spēle profilu Vijoļspēle, 

Alta spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Arfas spēle, Stīgu kameransamblis, Stīgu kvartets, 

specializācijas Pūšaminstrumentu spēle/Sitaminstrumentu spēle profilu solo instrumentu 

spēle, Pūtēju kameransamblis  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 

KP 
skaits N

o
d

a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Instrumenta/ 

Klavier-

pavadījuma/ 

kameransambļa

/ 

stīgu kvarteta 

mūzikas 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par mūsdienu mūzikas 

literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, mūsdienu 

atskaņotājmākslas skolām.   
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Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Instrumenta/ 

Klavier-

pavadījuma/ 

kameransambļa

/ 

stīgu kvarteta 

mūzikas 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par  instrumenta/u attīstību, to 

vietu un izmantošanu renesanses, agrīnā baroka un 20.gs. 

mūzikā, par mūsdienu mūzikas stiliem un  interpretācijas 

specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 

instrumenta  

spēles  metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta spēles 

attīstības jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un 

interpretācijas inovācijām. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Instrumenta/ 

Klavier-

pavadījuma/ 

kameransambļa

/ 

stīgu kvarteta 

spēle  

15 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

Mūsdienu 

mūzikas 

notācija 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas 

stilu notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes 

jaunās notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas 

procesā. 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu 

spēle profila Ērģeļspēle   B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Ērģeļmūzikas 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura 

studiju programmā iegūtās zināšanas par mūsdienu 

ērģeļmūzikas literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, 

mūsdienu atskaņotājmākslas skolām.   

Ērģeļmākslas 

vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura 

studiju programmā iegūtās zināšanas par  ērģeļmākslas 

attīstību, par mūsdienu ērģeļmūzikas stiliem,  

interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 

instrumenta  

spēles  metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta spēles 

attīstības jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un 

interpretācijas inovācijām, mūsdienu mūzikas notācijas 

paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā 

. 

 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 

Ērģeļspēle 16,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst 

un publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu 

spēle profila Klavesīna spēle  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
a
rb

īb
u

 v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma 

veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta 

ieskaite; 

DE- 
diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Klavesīna 

mūzikas 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par klavesīna 

mūzikas literatūru, mūsdienu  interpretu 

repertuāru, atskaņotājmākslas skolām.   

Taustiņ-

instrumentu 

vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par  klavesīna 

spēles attīstību, par klavesīna mūzikas stiliem,  

interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 

klavesīna 

spēles 

metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta 

spēles attīstības tehnikām, repertuāra apguves un 

interpretācijas inovācijām, attīsta prasmes jaunās 

notācijas skaņdarbu iestudēšanu.  

Praktiskā daļa –  16,5 KP 

Klavesīna 

spēle 

13,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri 

apgūst un publiski atskaņo pilna koncerta 

programmu.  

Baroka kamer-

ansamblis un 

pavadījums 

3 I 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina 

kolektīvās muzicēšanas prasmes, katru semestri 

apgūst un publiski atskaņo  koncerta programmas 

vienu daļu. 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu 

spēle profila Akordeona spēle B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits 

N
o

d
a
rb

īb
u

 v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma 

veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta 

ieskaite; 

DE- 
diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Akordeona 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par akordeona mūzikas 

literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, mūsdienu 

atskaņotājmākslas skolām.   

 

Akordeona un 

radniecīgo 

instrumentu 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par  akordeona un tā 

radniecīgo instrumentu spēles attīstību, par akordeona 

mūzikas stiliem,  interpretācijas specifiku dažādos 

gadsimtos.  

Mūsdienu 

mūzikas 

notācija 

1/1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu 

mūzikas stilu notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, 

attīsta prasmes jaunās notācijas pielietošanai 

skaņdarba iestudēšanas procesā. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits 

N
o

d
a
rb

īb
u

 v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma 

veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta 

ieskaite; 

DE- 
diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Akordeona 

spēle 

12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri 

apgūst un publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

 

Akordeonu 

ansamblis 

 4,5 G 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās 

muzicēšanas prasmes, katru semestri apgūst un 

publiski atskaņo  koncerta programmas vienu daļu. 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Stīgu instrumentu 

spēle profila Kokles spēle  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  
E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Kokles mūzikas 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par kokles mūzikas literatūru, mūsdienu  

interpretu repertuāru, mūsdienu atskaņotājmākslas skolām.   

Kokles un 

radniecīgo 

instrumentu 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par  kokles un tās radniecīgo instrumentu 

spēles attīstību, par kokles mūzikas stiliem,  interpretācijas 

specifiku dažādos gadsimtos.  

Tradicionālā 

kultūra 

mūsdienu 

kontekstā 

1/1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu valstu 

tradicionālās mūzikas kultūru, mūzikas stiliem, jaunās notācijas 

paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās notācijas 

pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Kokles spēle 12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

Kameransamblis  4,5 G 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās 

muzicēšanas prasmes, katru semestri apgūst un publiski atskaņo  

koncerta programmas vienu daļu. 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Džeza mūzika  B- ierobežotās 

izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  
E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Džeza mūzikas 

vēsture un 

literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par dzeža mūzikas literatūru, mūsdienu  

interpretu repertuāru, mūsdienu atskaņotājmākslas skolām, 

iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu valstu džeza mūzikas 

kultūru.  

Džeza mūzikas 

stils un 

interpretācija 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par  džeza mūzikas stilu attīstību, skaņdarbu   

interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Džeza mūzikas 

aranžēšana 

3 G 2 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu valstu džeza 

mūzikas nozīmīgākajiem aranžētājiem, aranžēšanas 

paņēmieniem, attīsta prasmes veidot džeza mūzikas 

aranžējumus dažādiem izpildītāju sastāviem 
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Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  
E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Instrumenta spēle 15 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un publiski 

atskaņo pilna koncerta programmu.  

Džeza mūzikas  

notācija 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. džeza mūzikas jaunās 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās notācijas 
pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Senā mūzika 

B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 
KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Senās mūzikas 
literatūra un 

instrumenti 

3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 
zināšanas par senās mūzikas literatūru, instrumentu vēsturisko attīstību, 

senās mūzikas ansambļu sastāviem, to repertuāru, atskaņotājmākslas 

skolām.  

Senās mūzikas 

notācija un 

ornamentika 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā iegūtās 

zināšanas par  dažādu valstu un laikmetu mūzikas notāciju, par seniem 

nošu pierakstu veidiem un atslēgām, attīsta prasmes brīvi orientēties 
senās mūzikas ornamentācijas pamatprincipos, praktiski pielietot seno 

ornamentiku un izrotājumus, iestudējot skaņdarbus.  

Ģenerālbass 1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss veido izpratni par senās mūzikas skaņdarba harmonisko 

plānu, vadoties no basa partijas ar un bez cipariem, attīsta prasmi spēlēt 
ciparoto basu komplicētas pakāpes skaņdarbiem, izveidot melodiju 

dotajam basam ar cipariem, to ornamentāli attīstīt baroka stila ietvaros.  

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Baroka orķestris 9 G 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna kopā ar baroka orķestri katru 

semestri iestudē un publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās muzicēšanas 
prasmes, katru semestri kopā ar ansambļi apgūst un publiski atskaņo  

koncerta programmas vienu daļu 

apakšprogrammas Diriģēšana B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

specializācija Kora diriģēšana  

Studiju kursi 

 

ECTS 

 
KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Laikmetīgā kora 
literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 
zināšanas par mūsdienu kora mūzikas literatūras attīstību pasaules 

mūzikas kontekstā.  

Mūsdienu 

profesionālo koru 
programmas, stils 

un interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā iegūtās 

zināšanas par  koru attīstību, diriģentu personībām, izcilāko koru 
kolektīvu repertuāru, kora mūzikas interpretācijas spilgtākajiem 

paraugiem, sniedz zināšanas par kora mūzikas jaunās notācijas 

pielietošanu skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Inovācijas kora 

darba metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. kora darba 

inovācijām, skaņdarbu iestudēšanas jaunākiem atzinumiem, koru 

darbības menedžmentu. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Kora diriģēšana, 

darbs ar kori 

10,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un publiski ar 

kori atskaņo pilna koncerta programmu.  
 

Orķestra 

diriģēšana 

6 I 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina diriģēšanas prasmes vokāli 

simfonisko un simfonisko žanru interpretācijā, katru semestri pēc 
individuāla plāna apgūst programmu vismaz 15 minūšu hronometrāžas 

apmērā.  
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specializācijas Simfoniskā orķestra diriģēšana B- ierobežotās izvēles daļas 

studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 

KP 
skaits N

o
d

a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Orķestra 

mūzikas vēsture 

un interpretācija 

6 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par mūsdienu simfoniskās mūzikas literatūras 

un orķestru attīstību pasaules mūzikas kontekstā, par skaņdarbu 

interpretācijas spilgtākajiem paraugiem. 

 

Inovācijas 

simfoniskā 

orķestra darba 

metodikā 

1,5 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par diriģentu personībām, izcilāko orķestru 

repertuāru, iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. orķestra 

darba inovācijām, skaņdarbu iestudēšanas jaunākiem 

atzinumiem. 

 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Orķestra 

diriģēšana 

12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski ar orķestri atskaņo pilna koncerta programmu.  

 

Mūsdienu 

mūzikas notācija 

un partitūru 

spēle 

 4,5 I 3 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā, apgūst 

simfoniskā orķestra mūsdienu mūzikas partitūru spēli. 

 

 

specializācijas Pūtēju orķestra diriģēšana B- ierobežotās izvēles daļas studiju 

kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 
KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Orķestra 

mūzikas vēsture 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par pūtēju orķestru  mūsdienu mūzikas 

literatūras un orķestru attīstību pasaules mūzikas kontekstā.   

  

Izcilākie 

orķestra 

diriģenti, 

programmas, 

stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par orķestra diriģentu personībām, izcilāko 

orķestru repertuāru, par skaņdarbu interpretācijas spilgtākajiem 

paraugiem. 

Inovācijas 

orķestra darba 

metodikā 

 

1,5 G   Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. orķestra 

darba inovācijām, skaņdarbu iestudēšanas jaunākiem 

atzinumiem. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Orķestra 

diriģēšana 

12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski ar orķestri atskaņo pilna koncerta programmu.  

 

Mūsdienu 

mūzikas notācija 

un partitūru 

spēle 

 4,5 I 3 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā, apgūst 

simfoniskā orķestra mūsdienu mūzikas partitūru spēli. 
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apakšprogrammas Vokālā mūzika specializāciju  Kamerdziedāšana/Operdziedāšana 

B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Vokālās 

kamermūzikas/ 

opermūzikas 

literatūra 

 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par mūsdienu vokālās kamermūzikas vai 

opermūzikas  žanra attīstību pasaules mūzikas kontekstā.    

Vokālās 

kamermūzikas/ 

opermūzikas 

stils un 

interpretācija 

 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par  mūsdienu kamermūzikas un 

opermūzikas interpretācijas novitātēm, ar to saistīto teorētisko 

un māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu 

un jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem.  

Inovācijas 

kamer-

dziedāšanas / 

operdziedāšanas 

metodikā 

1,5 G   Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. 

kamermūzikas un opermūzikas iestudēšanas novitātēm, attīsta 

prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas, 

jaunākos metodisko principu atzinumus pielietot savā praktiskā 

darbībā. 

 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Kamer-

dziedāšana/ 

Operdziedāšana 

16,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski ar uzstājas ar  pilna koncerta programmu.  

 

apakšprogrammas Vokālā mūzika specializācijas  Senā mūzika 

B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 

KP 
skaits N

o
d

a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Senās mūzikas 

vokālā  literatūra  
3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par senās mūzikas literatūru, vokālo žanru 

attīstību, senās mūzikas ansambļu sastāviem, to repertuāru, 

atskaņotājmākslas skolām.  

Senās mūzikas 

notācija un 

ornamentika 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 

iegūtās zināšanas par  dažādu valstu un laikmetu mūzikas 

notāciju, par seniem nošu pierakstu veidiem un atslēgām, attīsta 

prasmes brīvi orientēties senās mūzikas ornamentācijas 

pamatprincipos, praktiski pielietot seno ornamentiku un 

izrotājumus, iestudējot skaņdarbus.  

Ģenerālbass 1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss veido izpratni par senās mūzikas skaņdarba 

harmonisko plānu, vadoties no basa partijas ar un bez cipariem, 

attīsta prasmi spēlēt ciparoto basu komplicētas pakāpes 

skaņdarbiem, izveidot melodiju dotajam basam ar cipariem, to 

ornamentāli attīstīt baroka stila ietvaros. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Senās mūzikas 

dziedāšana 

/izrādes projekts 

9 I/G 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna kopā ar orķestri katru 

semestri iestudē un publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

Senās mūzikas 

ansamblis 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās 

muzicēšanas prasmes, katru semestri kopā ar ansambļi apgūst 

un publiski atskaņo  koncerta programmas vienu daļu 
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apakšprogrammas Kompozīcija  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi  

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorija – 10,5 KP      
Laikmetīgās 

mūzikas analīze 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, 

apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves 

loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants spēj 

analizēt mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 

laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 

formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes 

un pielietot savā radošā darbībā. 

 

Stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 

mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 

māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 

jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem, kompozīciju 

stiliem, jaunākām kompozīcijas tehnikām. Studiju kurss attīsta 

prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas un 

kompozīcijas skolas. 

 

Algoritmiskā 

kompozīcija 

3 G 2 sem.  iv Studiju kurss sniedz zināšanas par alternatīvajām un inovatīvajām 

kompozīcijas tehnikām 

Prakse –  34,5 KP                          
Kompozīcija 19,5 I 3 sem. i Studiju kursā maģistranti rada dažādu stilu, sastāvu, žanru un 

tehniku izvērstus mākslinieciski pilnvērtīgus skaņdarbus  un 

nodrošina šo kompozīciju publisku atskaņojumu: 

1.semestrī  kompozīciju hronometrāža ir vismaz 20 minūtes;  

2. un 3. semestrī  kompozīciju hronometrāža ir vismaz 30 

minūtes. 

 

Instrumentācija 9 I 3 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes modelēt jaunākās 20. un 21.gs. 

orķestra rakstības tehnikas, instrumentēt izvērstas formas 

skaņdarbus, veidojot mērķtiecīgu tembru dramaturģiju lielākā 

mērogā par bakalaura programmas studiju kursā apgūto, 

pārvaldīt sarežģītus orķestra faktūras veidošanas paņēmienus.  

 

Asistenta prakse  4,5 I 2 sem. i Maģistrants iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 

praksē ar JVLMA kompozīcijas nodaļas studentiem saskaņā ar 

asistenta prakses darba programmu. 

 

Meistarklase  1,5 I 1. – 4. sem. 

laikā 

i Students patstāvīgā darba formā piedalās meistarklasēs ne 

mazāk kā 40 stundas studiju periodā un darba pārskatu 

atspoguļo meistarklašu uzskaites pārskatā, kuru studiju perioda 

beigās iesniedz katedras vadītājam un saņem novērtējumu.  
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība specializācijas Mūzikas mācība 

B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  
E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   30 KP    
Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un 

teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispārējās pedagoģijas kursā 

iegūtām zināšanām, aplūko mūzikas pedagoģijas domas 

attīstību Latvijā, kas balstās uz nacionālās kultūras tradīcijām, 

apskata mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 

nostādnes Latvijā un ārvalstīs. 

Inovācijas 

mūzikas teorijas 

saturā un 

metodikā 

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas teorijas mācīšanas 

metodiskās domas attīstības dažādām izpausmēm 20. un 21.gs. 

Latvijā, Krievijā un Rietumeiropā. Iepazīstina ar jaunāko 

literatūru, mācību līdzekļiem, videomateriāliem, attīsta prasmes 

salīdzināt, vērtēt un praktiskajā darbā pielietot jaunākās atziņas.  

 

Inovācijas 

mūzikas 

literatūras saturā  

un metodikā 

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas literatūras 

mācīšanas metodiskās domas attīstības dažādām izpausmēm 20. 

un 21.gs. Latvijā, Krievijā un Rietumeiropā. Iepazīstina ar 

jaunāko literatūru, mācību līdzekļiem, videomateriāliem, attīsta 

prasmes salīdzināt, vērtēt un praktiskajā darbā pielietot 

jaunākās atziņas. 

Muzikālās 

dzirdes attīstības 

un treniņa 

sistēmas 

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss aplūko muzikālās dzirdes attīstības sistēmu 

klasifikāciju, konkrētās izpausmes formas 20. un 21.gs. 

Latvijas, Krievijas un Rietumeiropas muzikologu metodiskajos 

darbos, iepazīstina ar metodisko sistēmu galvenajiem darba 

paņēmieniem, mācību datorprogrammām, audio/video 

materiāliem, dzirdes diagnostikas testiem.  

Pedagoģisko 

pētījumu 

metodoloģija 

 4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākām metodēm un 

daudzveidīgām metodoloģijām īstenojot pedagoģiskos 

pētījumus  

Mūzikas 

uztveres 

attīstības aspekti 

3 G 2 sem. iv Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres 

un apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt 

ar muzikālās apdāvinātības noteikšanas iespējām, absolūtās dzirdes 

fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualizēt diskusiju par 

kolektīvās muzicēšanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas mācīšanās 

kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 

- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 

- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā mūzikas uztveri, 

mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 

literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma uzsākšanai. 

Augstākās 

izglītības vadība 

3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 

reglamentējošiem ārējiem un iekšējiem tiesībaktiem, augstākās 

izglītības iestāžu struktūru un to darbības principiem, studiju 

programmu apraksta izveides principiem, studiju programmu 

īstenošanas organizāciju, izglītības dokumentu iegūšanu un 

starptautisku atzīšanu. 

Vokālā darba 

metodika 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz informāciju par inovācijām vokālā darba 

metodikā, padziļina bakalaura studiju programmā iegūtas 

zināšanas par vokālista/korista balss attīstības paņēmieniem, 

dziedot mūsdienu mūziku .  
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība specializācijas Instrumenta spēles 

mācība  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  
E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   31,5 KP    
Instrumenta 

spēle 

13,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

atskaņo programmu vienas koncerta daļas apjomā.  
Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispārējās pedagoģijas kursā 

iegūtām zināšanām, aplūko mūzikas pedagoģijas domas 

attīstību Latvijā, kas balstās uz nacionālās kultūras tradīcijām, 

apskata mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 

nostādnes Latvijā un ārvalstīs. 
Instrumenta spēles 
vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par  instrumenta/u attīstību, to 

vietu un izmantošanu renesanses, agrīnā baroka un 20.gs. 

mūzikā, par mūsdienu mūzikas stiliem un  interpretācijas 

specifiku dažādos gadsimtos.  
Inovācijas 

instrumentālās 
mūzikas literatūras 

saturā un metodikā  

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta spēles attīstības 

jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un interpretācijas 

inovācijām. 

Mūzikas uztveres 

attīstības aspekti 
3 G 2 sem. iv Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres 

un apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt 

ar muzikālās apdāvinātības noteikšanas iespējām, absolūtās dzirdes 

fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualizēt diskusiju par 

kolektīvās muzicēšanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas mācīšanās 

kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 

- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 

- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā mūzikas uztveri, 

mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 

literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma uzsākšanai. 

Augstākās 

izglītības vadība 

3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 

reglamentējošiem ārējiem un iekšējiem tiesībaktiem, augstākās 

izglītības iestāžu struktūru un to darbības principiem, studiju 

programmu apraksta izveides principiem, studiju programmu 

īstenošanas organizāciju, izglītības dokumentu iegūšanu un 

starptautisku atzīšanu. 
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība specializācijas Akadēmiskās 

dziedāšanas mācība  B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi  

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   31,5 KP    
Akadēmiskā 

dziedāšana 

13,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst 

programmu vienas koncerta daļas apjomā. 

Mūzikas 

pedagoģijas 

vēsture un 

teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispārējās pedagoģijas kursā 

iegūtām zināšanām, aplūko mūzikas pedagoģijas domas 

attīstību Latvijā, kas balstās uz nacionālās kultūras tradīcijām, 

apskata mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 

nostādnes Latvijā un ārvalstīs. 

Vokālās mākslas 

vēsture, stils un 

interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 

programmā iegūtās zināšanas par  vokālās mākslas attīstību, to 

vietu un izmantošanu renesanses, agrīnā baroka un 20.gs. 

mūzikā, par mūsdienu vokālās mūzikas stiliem un  

interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 

vokālās mūzikas 

literatūras saturā 

un metodikā  

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunāko vokālo literatūru, 

dziedāšanas jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un 

interpretācijas inovācijām. 

Mūzikas uztveres 

attīstības aspekti 
3 G 2 sem. iv Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres 

un apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt 

ar muzikālās apdāvinātības noteikšanas iespējām, absolūtās dzirdes 

fenomenu un emocionalitāti mūzikā. Aktualizēt diskusiju par 

kolektīvās muzicēšanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas mācīšanās 

kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 

- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 

- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā mūzikas uztveri, 

mūzikas klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko 

literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma uzsākšanai. 

Augstākās 

izglītības vadība 

3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 

reglamentējošiem ārējiem un iekšējiem tiesībaktiem, augstākās 

izglītības iestāžu struktūru un to darbības principiem, studiju 

programmu apraksta izveides principiem, studiju programmu 

īstenošanas organizāciju, izglītības dokumentu iegūšanu un 

starptautisku atzīšanu. 
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 profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika brīvās izvēles studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 

KP 
skaits N

o
d

a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

C daļa (brīvā izvēle) –  13,5 KP   
Klavierpavadījums 6 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i  

 

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa 

apguves programmu izstrādā maģistranti 

kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 

studējošo profesionālās vēlmes iepriekš 

apgūto citu studiju kursu satura 

padziļināšanai vai paplašināšanai. 

 

 

 

 

 

Kameransamblis 6 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Klavieru duets 6 līdz 13,5 G 2 sem. līdz 3 sem. i 

Džeza mūzikas 

interpretācija 

6 līdz 13,5 G 2 sem. līdz 3 sem. i 

Klavesīna/ 

ērģeļspēle 

6 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Pavadījums 3 līdz 4,5 I 2 sem.  i 

Mūzikas projektu 

vadība 

1,5 G 1 sem.  i 

Profesionālā etiķete 1,5 G 1 sem.  i 

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

1,5 G 1 sem.  i 

Spec. dator-
programma Sibelius 

 3 līdz 4,5 I 2 sem.  i 

Senās, sakrālās 

mūzikas 

interpretācija 

 4,5 līdz 

7,5 

G 2 līdz 3 sem.  i 

Ērģeļ-pavadījums/ 

ansamblis 

4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Ģenerālbass un 

improvizācija 

4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Diriģēšana 4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Instrumenta spēle 4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Partitūru spēle 4,5 līdz 7,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Improvizācija 4,5 līdz 7,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Instrumenta būve, 

labošana un apkope 

1,5  līdz 3 G 1 sem. līdz 2 sem. i 

Kameransamblis vai 

stīgu  kvartets 

6 līdz 13,5 G 2 sem. līdz 3 sem. i 

Instrumentācija 4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Aranžēšana 4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu mūzikas 

notācija un partitūru 

spēle 

1,5 līdz 6 I 1 sem. līdz 3 sem. i 

Vokālā darba 

metodika 

1,5 līdz 7,5 I 1 sem. līdz 2 sem. i 

Diriģēšanas 

pasniegšanas 
metodika un prakse 

3  līdz 13,5 I 1 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu vokālās 

kamer-mūzikas 
notācija un 

interpretācija 

3  līdz 6 I 2 sem. i 

Džeza /Senās 

mūzikas dziedāšana 

4,5 līdz 

13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Operas dramaturģija 1,5 līdz 6 G 1 sem. līdz 3 sem. i 

Vokālā darba 

metodika un prakse 

1,5 līdz  

7,5 

I 1 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu māksla 3  līdz  4,5 G 2 sem. i 

Mūsdienu literatūra 3  līdz  4,5 G 2 sem. i 

Kompozīcijas 

mācības metodika 

un prakse 

3  līdz  7,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu 
kompozīcijas 

tehnikas un 

elektroakustiskā 
mūzika 

3 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 
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profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika studiju kursu Prakse anotācijas 

Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  
E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Prakse – 21 KP 

Koncertprakse vai 

Koncertprakse un  

orķestra prakse 

vai 

nodarbību 

vadīšanas prakse 

15 I 3 sem. i Studiju kursa ietvaros, atbilstoši individuālajā plānā 

izstrādātajam grafikam maģistrants uzstājas koncertos, 

apgūst orķestra repertuāru vai vada nodarbības 

konkrētās specializācijas (profila) mācību priekšmetos.   

Asistenta prakse  4,5 I 2 sem. i Maģistrants iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 

pedagoģiskajā praksē ar JVLMA bakalaura studiju 

programmu studentiem saskaņā ar asistenta prakses 

darba programmu. 

Meistarklase 1,5 I 1. - 4. sem. 

periodā 

I Maģistrants patstāvīgā darba formā piedalās 

meistarklasēs ne mazāk kā 40 stundas studiju periodā un 

darba pārskatu atspoguļo meistarklašu uzskaites 

pārskatā, kuru studiju perioda beigās iesniedz katedras 

vadītājam un saņem novērtējumu.   

apakšprogrammu  Instrumentālā mūzika, Diriģēšana, Vokālā mūzika valsts 

pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 
KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā ar 

zinātnisko, mūzikas uzziņu literatūru un materiāliem, 

diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 

un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu un 

publiski to aizstāv. 

Diploma 

koncert- 

eksāmena  

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums  

 27 I 1 sem.  DE  

Maģistrants sagatavo un publiski atskaņo pilna koncerta 

programmu. 

apakšprogrammas Kompozīcija valsts pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 
KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā ar 

zinātnisko, mūzikas uzziņu literatūru un materiāliem, 

diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 

un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu un 

publiski to aizstāv. 

Diplom-

eksāmena  

Kompozīcija  

programmas 

sagatavošana  

15 I 2 sem.  DE Studiju kursā maģistrants rada dažādu stilu, sastāvu, žanru 

un tehniku izvērstus mākslinieciski pilnvērtīgus skaņdarbus  

un nodrošina šo kompozīciju publisku atskaņojumu,  

hronometrāža ir vismaz 30 minūtes. 

Diplom-

eksāmens  

Instrumentācija  

12 I 1 sem. DE Diplomeksāmenā maģistrants pierāda savu kompetenci 

modelēt jaunākās 20. un 21.gs. orķestra rakstības tehnikas, 

instrumentēt izvērstas formas skaņdarbus ar sarežģītu 

orķestra faktūru.  
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība  

specializācijas Mūzikas mācība  valsts pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

21 I 2 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā 

ar zinātnisko, mūzikas un mūzikas pedagoģijas 

uzziņu literatūru un materiāliem, diskogrāfiju, 

izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 

un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu 

un publiski to aizstāv. 
Diplomdarba 

praktikums 
10,5 I 1 sem.  DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants 

atbilstoši sava diplomreferāta tēmai atziņas 

aprobē praksē un pierāda tās nodarbībā vai 

lekcijā.  

specializāciju Instrumenta spēles mācība,  

Akadēmiskās dziedāšanas mācība valsts pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 

KP 
skaits N

o
d

a
rb

īb
u

 

v
e
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

12 I 2 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā 

ar zinātnisko, mūzikas un mūzikas pedagoģijas 

uzziņu literatūru un materiāliem, diskogrāfiju, 

izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 

un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu 

un publiski to aizstāv. 
Diplom 

eksāmena 

programmas 

sagatavošana un 

atskaņojums  

16,5 I 1 sem.  DE  

Maģistrants sagatavo un diplomeksāmenā 

atskaņo/izpilda vienas daļas koncerta programmu. 

Diplomdarba 

praktikums 
3 I 1 sem.  DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants 

atbilstoši sava diplomreferāta tēmai atziņas 

aprobē praksē un pierāda tās nodarbībā vai 

lekcijā. 

 

2.8.5. 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 mākslinieciski 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, kuras attiecas uz maģistra līmeņa studiju organizāciju  un, JVLMA Satversmē 

formulētajiem mērķiem un Senāta  lēmumiem par  studiju programmas īstenošanu. Programmas 

saturs un iegūstamais profesionālais maģistra grāds atbilst studiju programmas nosaukumam. 

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja – vairākus 

studiju kursu apgūst individuālajās nodarbībās, individuālā pieeja studiju repertuāra apguvei, ir 

noteiktas patstāvīgā darba formas, kurās ir nodrošināta piekļuve modernajām tehnoloģijām 

(bibliotēkas un Informācijas tehnoloģiju klases darbība), ir izveidoti studiju kursi e -vidē. Satura 



480 

 

apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formā. Kontaktstundas   notiek plūsmu, grupu 

un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu 

nodarbības strukturē lekciju un semināru, bet indivuduālās nodarbības - praktikuma darba formā. 

Individuālajās nodarbībās maģistranti galvenokārt apgūst  B daļas (ierobežotās izvēles) un Prakses 

daļas kursu saturu, kas ir saistītas ar konkrētās specializācijas zināšanām un prasmēm. Studiju kursu 

apguves secības plānojumā ir ievērota satura pēctecība.  

Studiju programmas saturs ir veidots tā, lai maģistranti teorētiskās atziņas aprobētu 

praktiskajā darbā – gan mākslinieciskajā, gan asistenta praksē. Šāda pieeja ļauj maģistrantam jau 

studiju laikā integrēties darba tirgus vidē. Prakses darbs tiek organizēts sadarbībā ar 

koncertorganizācijām, profesionālajiem orķestriem, koriem,  ir noslēgti abpusēji sadarbības līgumi. 

Studiju programmas apguve paredzēta 4 semestru periodā LV 80/ ECTS 120 kredītpunktu apjomā. 

Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja pārbaudījuma vērtējums ir 

pozitīvs. Studiju rezultāti tiek uzskaitīti, atspoguļoti studiju kartēs, apspriesti un analizēti katedru sēdēs 

katra semestra noslēgumā, kā arī semestra darba procesā, analizējot uzstāšanos koncertos vai citos 

mākslinieciskajos projektos (māksliniecisko sasniegumu starppārbaudījumi tiek organizēti 

koncertprakses ietvaros). 

Programmas daļas  
A daļa (obligātie kursi) - 30 ECTS KP, plānotie studiju kursi nodrošina jaunāko sasniegumu 

apguvi mūzikas nozares teorijā un praksē, nodrošina iespējas padziļinātu zināšanu apguvi 

pētnieciskā darba teorētiskajos pamatos, mūzikas estētikā un filosofijā, mūzikas stilos un 

interpretācijā, laikmetīgās mūzikas analīzē, mūzikas psiholoģijā, mūzikas menedžmentā, sociālajā 

psiholoģijā, svešvalodās, ļauj apgūt augstskolu didaktikas pamatus. 

B daļa - (ierobežotās izvēles kursi) – 31,5 ECTS KP, plānotie studiju kursi paredz iespēju 

specializēties dažādās mūzikas sfērās, padziļinot profesionālā bakalaura studiju programmās iegūtās 

zināšanas un prasmes.  

C daļa – (brīvās izvēles kursi) – 13,5 ECTS KP, dod  iespēju padziļināt zināšanas un prasmes 

specializācijas profīlkursos.   

Prakse – 13,5 ECTS KP: studiju kursi dod iespēju studiju un pētnieciskajā darbā iegūtos 

teorētiskos atzinumus pārbaudīt praktiskajā darbībā, sekmē profesionālo iemaņu izkopšanu, 

veicina teorijas un prakses vienotību.  

Valsts pārbaudījumi – 31,5 ECTS KP: paredzētajos studiju kursos maģistrantam ir jāpierāda 

zinātniski pētnieciskā kompetence maģistra referāta izstrādē un aizstāvēšanā, kā arī teorētisko 

zināšanu un atziņu pielietojums izvēlētās specializācijas vai profila praktiskajā darbībā 

(programmas sagatavošana un atskaņojums divdalīgajā publiskajā koncertā).  

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, 
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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. 

2.8.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

Uzņemšanai profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās ir šādas 

iepriekšējās izglītības prasības:  

- uzņemšanai profesionālā maģistra studiju programmā Mūzika apakšprogrammās 

Instrumentālā mūzika, Diriģēšana, Kompozīcija, Vokālā mūzika  ir nepieciešams profesionālā 

bakalaura grāds mūzikā un profesionālā bakalaura studiju līmenī apgūtas tās specialitātes 

zināšanas un prasmes, kuras maģistrants padziļinās un/vai paplašinās profesionālajā maģistra 

studiju programmā; 

        - uzņemšanai profesionālā maģistra studiju programmā Mūzika apakšprogrammā 

Mūzika un izglītība nepieciešams bakalaura grāds mūzikas vai mūzikas pedagoģijas nozarē 

un profesionālā bakalaura studiju līmenī apgūtas tās specialitātes zināšanas un prasmes, 

kuras maģistrants padziļinās un/vai paplašinās profesionālajā maģistra studiju programmā;  

-  reflektantam jānokārto uzņemšanas  iestāpārbaudījumi:    

apakšprogrammā: Instrumentālā mūzika (akadēmiskā, senās mūzikas vai džeza 

instrumenta spēle) 

 instrumenta spēle – profilu Solo instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu kameransamblis, 

Stīgu kvartets un Klavierpavadījums reflektantiem 

 stīgu kvartets - stīgu kvarteta profila reflektantiem 

 kameransamblis - kameransambļa profila reflektantiem (kameransambļi ar klavierēm, 

akordeonu vai arfu; klavieru dueti);  

 klavierpavadījums - klavierpavadījuma profila reflektantiem 

 kolokvijs – visiem reflektantiem 

apakšprogrammā: Vokālā mūzika – operdziedāšana/ kamerdziedāšana/senā 

mūzika/džeza mūzika 

 akadēmiskā dziedāšana vai senās mūzikas dziedāšana, vai džeza mūzikas dziedāšana 

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Diriģēšana – kora diriģēšana/ simfoniskā orķestra diriģēšana/ pūtēju 

orķestra diriģēšana 

 diriģēšana 

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Kompozīcija 

 kompozīcija 

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Mūzika un izglītība – Mūzikas mācība 

 pedagoģiskās un mākslinieciskās darbības kolokvijs 

 kolokvijs 

apakšprogrammā: Mūzika un izglītība specializāciju - mūzikas mācība, instrumenta 

spēles mācība maksas studiju nodaļas reflektantiem, kuri saistīti ar darba tirgu: 

 kolokvijs par iecerēto maģistra darba tēmu 

 instrumenta spēle (specializācijas Instrumenta spēles mācība reflektantiem) 



482 

 

2.8.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana).  

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas galvenokārt piektdienās un sestdienās, tādejādi dodot maģistrantiem 

iespēju studijas savienot ar mākslinieciski profesionālās darbības projektiem. Kontaktstundas tiek 

plānotas plūsmu, grupu un individuālo nodarbību formās. 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 un profila profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī 

patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir 

formulētas katra studiju kursa aprakstā.  Atskaņotājmākslinieka izglītošanā liela nozīme ir 

mākslinieciskās prakses darba plānošanai un tās norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un 

praktiskajām nodarbībām. Prakse tika organizēta koncertu formā gan Mūzikas akadēmijā, gan ārpus 

tās. Atskaņotājmākslinieka praktiskās iemaņas maģistranti apguva arī spēlējot ansambļos, orķestros, 

sniedzot publiskos koncertus, uzstājoties akadēmiskajos koncertos. Vairāki maģistranti strādā 

profesionālajos kolektīvos – LNO orķestrī, Valsts simfoniskajā orķestrī, spēlē projektu orķestros, 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu studiju programmas maģistranti ir pieaicināti darbā 

profesionālajos  pūtēju orķestros.  

Būtiska nozīme ir pievērsta asistenta darba praksei. Šīs prakses kvalitatīvai norisei maģistranti 

iegūst mūzikas augstskolas docētājam nepieciešamās prasmes,  praktiski tiek sagatavota jaunā 

docētāju maiņa. Maģistranti savu pieredzes bagāto docētāju vadībā strādā kā profesoru asistenti, 

piedalās meistarklasēs, analizē un izstrādā studiju kursu aprakstus, kā arī bakalaura līmenim 

atbilstošu studiju kursu māksliniecisko repertuāru. 

     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,  ir noslēgti projektā iekļautie būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts 

nepieciešamais aprīkojums.   

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba 

iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  

specializēts aprīkojums.    
 

  



483 

 

 

2.8.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA Satversmi, nolikumu par studiju  

programmu īstenošanu un nolikumu par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas un studējošo 

kompetences vērtēšanas kārtību. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan 

maģistranti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus 

par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. Par lēmumu izpildi studiju programmu un 

apakšprogrammu vadītāji sistemātiski ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un 

pieņem lēmumus Senāts. Maģistrantu 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 maģistranti 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 

maģistrantu sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā skaņdarbu iestudēšanas procesā 

ieguldītais darbs, snieguma 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 maģistranta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar 

studiju kursa biedru sniegumu. 

Maģistranti 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 maģistrantu sniegumu diplomeksāmenos vērtē ārvalstu augstskolu neatkarīgie 

eksperti, diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veic arī Latvijas vadošo profesionā lo 

institūciju mākslinieki.  

Lai motivētu studējošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju kursos 

katedru vadītāji ierosināja studējošo kompetenci ieskaitē vērtēt diferencēti.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot profesionālās maģistra studiju 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 Skaidrojums 

Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 

 

2.8.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem. 

 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 7788,70 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 2837,49 

Specializācija/profils Akadēmiskā personāla izmaksas uz 

vienu studiju vietu vid. gadā, EUR 

Klavierspēle 2328,61 

Klavierpavadījums 2614,31 

Klavieru duets 2328,61 

Kameransamblis (visu veidu) 2328,61 

Ērģeļspēle 2328,61 

Akordeona spēle 2459,31 

Stīgu 484nstrument spēle 2925,71 

Kokles spēle 2631,40 

Stīgu kvartets 2328,61 

Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu 

spēle/Kameransamblis 
2925,71 

Kora diriģēšana 4249,16 

Simfoniskā/pūtēju orķestra diriģēšana 3712,35 

Operdziedāšana/ 

kamerdziedāšana 
2925,71 

Kompozīcija 2879,72 

Džeza mūzika (instrumentālā/vokālā) 2857,96 

Senā mūzika/ Klavesīna spēle 3049,63 

Senā mūzika (instrumentālā, vokālā) 3539,11 

Instrumentu 

spēles 

mācība 

bez KCM 2897,14 

ar KCM 3465,98 

Mūzika mācība 1973,58 

Kopā  EUR 56749,83 : ar 20 parametriem 

= vid. EUR 2837,49 
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- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  
(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1792,67 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 1792,67) 

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 457,72 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 457,72) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 521,64 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 521,64) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1615,01 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 1615,01) 

- Sportam gadā – EUR 38,41 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 38,41) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 19,24 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 19,24) 

 

2.8.10. Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa 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) apraksta 7.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 

Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī profesionālā maģistra studiju programmu Mūzika. 

Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas Mūzika 

apraksts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu 

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu maģistra 

studiju programmu prasībām.  

Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu (izvilkums): 

IV. Maģistra programmas 

obligātais saturs 

17. Maģistra programmas apjoms ir 

vismaz 40 kredītpunkti.  

 

 

 

 

 

18. Maģistra programmas obligāto 

saturu veido: 

18.1. studiju kursi, kas nodrošina 

jaunāko sasniegumu apguvi nozares 

teorijā un praksē un kuru apjoms ir 

vismaz 7 kredītpunkti; 

 

 

 

Profesionālā maģistra studiju programmas Mūzika 

satura un apjoma parametri: 

 

 

 

Programmas apjoms ir 80 KP ar kopējo studiju 

ilgumu 2 gadi pilna laika studijās: 
A daļa (obligātā) – 20 KP 

B daļa (ierobežotās izvēles) – 16 KP 

C daļa (brīvās izvēles) – 9 KP 

Prakse – 14 KP 

Valsts pārbaudījumi – 21 KP 
 

 

 

Profesionālā etiķete  – 2 KP 

Laikmetīgās mūzikas analīze – 2 KP 

Kultūras socioloģija – 2 KP 

Inovācijas mūzikas vēsturē, teorijā, skaņdarbu 

interpretācijā, metodikā – 5 KP 

Mūsdienu māksla – 2 KP 

Mūsdienu literatūra – 2 KP 
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18.2. pētnieciskā darba, jaunrades 

darba, projektēšanas darba un 

vadībzinību studiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti; 

 

 

 

18.3. pedagoģijas un psiholoģijas 

studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 

2 kredītpunkti 

 

 

 

 

18.4. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti 

 

 

 

 

18.5. valsts pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir maģistra darba vai 

diplomdarba (diplomprojekta) 

izstrādāšana un aizstāvēšana un 

kura apjoms ir vismaz 20 

kredītpunktu. 

 

21. Studiju kursu izvēli maģistra 

programmā, studiju kursu saturu un 

apjomu, kā arī prakses saturu 

atbilstoši iegūstamajam grādam 

nosaka attiecīgās profesijas 

standarts. 

 

22. Pēc maģistra programmas 

apguves piešķir profesionālo 

maģistra grādu nozarē, starpnozarē 

vai profesijā. 

Mūsdienu mūzikas notācija – 1 KP 

Kopā: 16 KP  
 

 

Zinātniskā darba pamati – 1 KP 

Kultūras projektu vadība – 3 KP 

B daļas praktiskie kursi:  

Instrumenta/ Klavierpavadījuma/ 

kameransambļa/stīgu kvarteta spēle/ diriģēšana/ 

kompozīcija/ - vid. 10 KP 

Kopā: vid. 14 KP 
 

A daļa 

Augstskolu didaktika – 2 KP 

Sociālā psiholoģija – 1 KP 

Mūzikas psiholoģija – 2 KP 

Kopā: 5  KP 
 

 

 

Prakse  

Koncertprakse/nodarbību vadīšanas  – 10 KP  

Asistenta prakse – 3 KP 

Meistarklase – 1 KP 

Kopā: 14 KP 
 

 

Valsts pārbaudījumi –21 KP 

Maģistra diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 3 KP 

Diploma koncerteksāmena programmas sagatavošana un 

atskaņojums – 18 KP 
 

 

 

 

 

Profesijas standarti Instrumentu mūziķis, Vokālists, 

Komponists 
 

 

 

 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 

profesionālais maģistra grāds mūzikā. 

 

 

2.8.11. 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 tikai JVLMA.  

Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, kompetences 

vērtējuma apraksts  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. 

http://www.polifonia-/
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Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 

gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas 

un Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu 

izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas un 

diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.  

Tāpat kā JVLMA abu valstu augstākās izglītības sistēmā studiju programmas apjoms tiek 

noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums ir 2 līdz 3 

gadi, studiju programmas apjoms arī  ir ECTS 120/160 KP.  

Lai maģistranti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējai - bakalaura līmeņa sagatavotībai.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā maģistra studiju 

programma Mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  mūziķu sagatavotības 

līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 

 

Studiju kursu Kameransamblis un Klavierpavadījums salīdzinājums ar citām augstskolām, ko 

savā maģistra darbā izstrādājusi maģistre Līga Kārkliņa, apskatāms tabulās:  
 

Tabula Nr.1 

Valsts Pilsēta Akadēmija Studiju programmas 

nosaukums 

Latvija Rīga Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija 

Klavierpavadījums 

Lietuva Viļņa Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmija 

/Lietuvos Muzikos ir Teatro 

akademija/ 

Koncertmeistars 

Koncertmeistaris 

Igaunija Tallina Igaunijas Mūzikas un Teātra 

akadēmija 

/Eesti Muusika – ja 

Teatriakadeemia/ 

Klavierpavadījums 

Saateklass 

Somija Helsinki Sibeliusa akadēmija 

/Sibelius – Akatemia/ 

Vokālā mūzika, operas 

koučings un sadarbības 

piansts / 

Korrepetitio 

Vācija Hamburga Hamburgas Mūzikas un Teātra 

augstskola 

/Hochschule für Musik und 

Theater Hamburg/ 

Dziesmas pavadījuma 

veidošana 

Liedgestaltung 

Vācija Ķelne Ķelnes Mūzikas un Dejas 

augstskola 

/Hochschule für Musik und Tanz 

Köln/ 

Klavierpavadījums 

Liedbegleitung 

Vācija Leipciga Leipcigas Fēliksa Mendelszona –

Bartoldi Mūzikas un Teātra 

augstskola 

/Hochschule für Musik und 

Theater „Felix Mendelssohn 

Bartholdy“ Leipzig/ 

Vokālais koučings 

Vokale Korrepetition 

Amerikas 

Savienotās 

valstis 

Ņujorka Džuljarda skola 

/The Juilliard School/ 

Collaborative piano/ 

Sadarbības pianists 
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Tabula Nr. 2 

 Rīga Viļņa Tallina Helsinki Hamburga Ķelne Leipciga Ņujorka 

Klavierpavadījums OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. 

Kameransamblis Izv. Izv. OBL. Izv. Izv. OBL. OBL.  

Klavierspēle Izv. OBL. OBL. Izv. Izv. OBL. Izv. Izv. 

Klavesīns, 

ciparotais bass. 

 Izv.  Izv.   Izv.  

Dziedāšana    Izv.  OBL. Izv.  

Diriģēšana  OBL.  OBL.   Izv.  

Koncertmeistara 

darbs pie vokālā 

pedagoga 

   OBL. OBL. OBL. OBL. OBL. 

Sociālās zinātnes OBL.  OBL.  OBL.    

Mūzikas teorija OBL. OBL. OBL. Izv. OBL. OBL. Izv. OBL. 

Kultūras 

ekonomika 

OBL. OBL. OBL.  OBL. Izv.   

Mākslinieciskā 

procesa 

producēšana 

  OBL.  OBL.    

Valodu apmācība OBL.   OBL.     

Fonētika/Ortoepija Izv. OBL. OBL. OBL.  Izv.  OBL. 

Lasīšana no lapas  OBL. OBL.
 

Izv. 
 

OBL. Izv.  

Transponēšana  OBL.  Izv.  OBL. Izv.  

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

OBL.     Izv. Izv.  

 

2.8.12. Informācija par studējošiem: 

- studējošo skaits kopā - 79 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 74, par 

fiziskas personas līdzekļiem studēja 5 maģistranti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 36 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 34 maģistranti, par fiziskas personas līdzekļiem – 2 maģistranti; 

- absolventu skaits kopā – 34 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem – 31 maģistrants, par 

studiju maksu  – 3 maģistranti; 

 

2.8.13. 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. 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu 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, informē studējošos par 

kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem. 

      Maģistranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

Pozitīvi tiek vērtēta Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras dotā iespēja izstrādāt 

stīgu instrumentu partijas kopā ar konsultantiem – vijolnieci I. Milzarāju, altistu A. Štrālu un 

čellistiem D. Ozoliņu un Ē. Kiršfeldu. Atsauksmēs tiek dots arī salīdzinājums ar citām Eiropas 

augstskolām. Pašnovērtējumam pievienotas vairāku maģistrantu atsauksmes: maģistrantu 

Jekaterinas  Pavlovas, Jāņa Paula /profils Kameransamblis/,  Rutas Birzules un Līgas Kārkliņas 

/profils Klavierpavadījums/ atsauksmes par katedras docētāju D. Kļavas, H. Hansenas, J. 

Maļecka, V. Zilberta A. Liepiņa, L. Tīreles,  M.Zilberta, I.  Milzarājas, Ē. Kiršfelda un G. 

Sproģes darbu: 



489 

 

semestra maģistrantes Jekaterinas Pavlovas /Profils Kameransamblis/ 

atsauksme par studiju kursu Kameransamblis un doc. Hertu Hansenu: 

 

„Laikā, kamēr es studēju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, man bija iespēja mācīties 

pie visiem kameransambļa katedras pedagogiem, par ko es ļoti priecājos. Gribu pateikt, ka katrs 

no tiem ir spoža individualitāte, ar savu skatījumu un mūzikas redzējumu. Arī kopumā katedra ir 

ļoti organizēta un motivēta, un pierādījums tam – mūsu studentu ansambļu augstie sasniegumi 

starptautiskajos konkursos un festivālos. Visi, kas studē kameransambli, ir motivēti ar daudziem 

pasākumiem, kas notiek akadēmijas sienās un aiz tām. Pirmkārt, tas ir ikgadējs studentu 

kameransambļu konkurss ar vērtīgām balvām. Es uzskatu to par ļoti labu tradīciju. Otrkārt, 

meistarklases pie Eiropas mūzikas augstskolu pedagogiem, kas arī regulāri notiek mūsu 

akadēmijā un ir pieejamas gan visiem studentiem, gan jebkuram klausītājam. Treškārt, regulāri 

kamermūzikas koncerti, kuros piedalās gan mācībspēki, gan studējošie.  Maģistrantūrā par savu 

specialitāti izvēlējos kameransambli, jo muzicēšana ansamblī piesaistīja mani vēl bakalaura 

studiju gados, un man gribējās paplašināt savas zināšanas un pieredzi tieši šajā jomā arī tālāk. 

Šos divus brīnišķīgus gadus es pavadīju, mācoties Hertas Hansenas klasē. Viņas spēle vienmēr 

iedvesmo mani ar dziļu saturu, tembru dažādību un krāsu bagātību. Es esmu ļoti pateicīga viņai 

par ieguldīto darbu ar mani. Ar Hertas palīdzību man izdevās apgūt plašu kamermūzikas 

repertuāru – no baroka līdz mūsdienu mūzikai. Herta izcili orientējas dažāda laika mūzikā un 

komponistu stilistikā, līdz ar to paplašinājās arī mans redzesloks. Īpaša uzmanība tika pievērsta 

skaņai un frazējumam, kas, manuprāt, ir divas vissvarīgākās lietas, kas piesaista klausītāju. 

Hertas tēlainā pasaule un mūzikas redzējums var iedvesmot jebkuru studentu, kas pie viņas 

mācās, bet viņas cilvēciskās īpašības – dvēseliskums un atvērtība rada brīvu, patīkamu un 

radošu atmosfēru stundās. Otrajā mācību gadā man bija fantastiska iespēja uz vienu semestri 

aizbraukt Erasmus programmā, un es studēju Roberta Šūmaņa mūzikas augstskolā Diseldorfā. 

Es domāju, ka Erasmus – ir brīnišķīga iespēja paplašināt savu redzesloku, iegūt jaunas 

zināšanas, iepazīt citas kultūras un cilvēkus! Patīkami ir atzīmēt to, ka Eiropā ļoti augsti vērtē 

mūsu pedagogu darbu un uzskata, ka latviešu studentu līmenis ir ļoti augsts. Gan solo spēli, gan 

kameransambli es studēju pie vācu profesores Angelikas Nebeles. Patīkami bija tas, ka bija 

iespējas iet uz konsultācijām arī pie citiem pedagogiem – visi ir atvērti un gatavi palīdzēt un 

kaut ko ieteikt. Man īpaši patika viena tradīcija  šajā augstskolā: reizi gadā notiek 

Kamermūzikas dienas (Tage der Kammermusik), kas ilgst trīs dienas no 10.00 līdz 23.00, un tur 

piedalās  visi studenti, kas studē kameransambli. Līdz ar to ir iespēja noklausīties gandrīz visus 

augstskolas studentus ar visdažādākām programmām. Katras dienas vakaros notika koncerti, 

kuros piedalījās viesi no dažādām pilsētām un valstīm.” 

10.06.2014.         Jekaterina Pavlova 

       

4.semestra maģistranta čellista Jāņa Paula /Profils Kameransamblis/ 

atsauksme par  studiju kursu Kameransamblis: 

 

„Esmu pateicīgs un priecīgs, ka varu mācīties kameransambļu katedrā. Vēlos izteikt prieku, ka 

man kameransamblī ir divi pedagogi, no kuriem kopā var iegūt ļoti daudz ideju. No prof. Alda 

Liepiņa esmu ieguvis to mūzikas un komponista domas izpratni, ko nekur citur nespētu iegūt, un  

esmu pateicīgs Ērikam Kiršfeldam par palīdzību tehniskās lietās un čella novitātēs tieši šobrīd 

pasaulē interpretācijās un paņēmienos kameransambļu pasaulē. Gribēju lūgt un ierosināt, ka 

kameransambļa un klavierpavadījuma profilu maģistrantiem C daļa –  instrumenta spēle  –   
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varētu būt bez maksas, kā tas bija pirms vairākiem gadiem, jo solo instrumenta nodarbības ir 

vajadzīgas, lai uzturētu sevi labā formā un turpinātu attīstīties tālāk gan kā kameransamblisti, 

gan pavadītāji.” 

               10.06.2014.  Jānis Pauls 

 

4. semestra maģistrantes Līgas Kārkliņas /Profils Klavierpavadījums/ 

atsauksme par asoc. prof. Daces Kļavas darbu studiju kursā Klavierpavadījums: 

 

„Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kameransambļa un klavierpavadījuma katedras 

asociētā profesore Dace Kļava ir  augstas profesionalitātes, lietišķuma un atsaucības paraugs. 

Četru maģistratūras studiju semestru laikā asoc. prof. D. Kļava sevi ir pierādījusi kā izcilu 

mūziķi, augstas kompetences profesionāli ar milzīgu mīlestību pret pedagoģisko darbu. Ar 

ilgtermiņa skatu nākotnē, asoc. profesore ir attīstījusi studentā vēlmi un vajadzību iedziļināties 

apgūstamās programmas niansēs un veidot pēc iespējas krāsainākas interpretācijas, balstoties 

uz augstiem tehniskiem pamatprincipiem. Veidojot maģistratūras diploma koncerteksāmena 

programmu, asoc. profesore sniedza plašu ieteikumu kompleksu, lai students varētu demonstrēt 

gan savu studiju laikā uzņemto zināšanu plašo spektru, gan savu individualitāti. Par asoc. 

profesores D.Kļavas darbu jāatzīmē arī milzīgais ārpusnodarbību laika sniegto rekomendējumu 

un ideju atbalsts profesionalitātes attīstīšanai. Viņa nekad neliegs savu profesionālo padomu un 

pieredzi, lai palīdzētu studentam risināt radušās problēmas darba praksē.”  

15.06.2014. Līga Kārkliņa 

2.8.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

jau otro gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.  

1) 2014.gada absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu 

pēc studiju kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus:  
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 

 
Studiju programma, kuras ietvaros 

Jūs apgūstat vērtējamo studiju 

kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Nepieciešamās 

izmaiņas studiju 

kursa apjomā 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Vēsturisko 

instrumentu spēle 

Baroka vijoļspēle Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Pūšaminstrumentu 

spēle / Eifonija\M / Mūzika / 

Instrumentālā mūzika / 

Pūšaminstrumentu spēle / 

Tubas spēle 

Eifonija spēle Svarīgs Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Alta spēle 

Kameransamblis Svarīgs Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Vijoļspēle 

Kameransamblis Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 
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Studiju programma, kuras ietvaros 

Jūs apgūstat vērtējamo studiju 

kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Nepieciešamās 

izmaiņas studiju 

kursa apjomā 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Taustiņinstrumentu 

spēle / Klavierspēle 

Klavierpavadījums Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Diriģēšana / Kora 

diriģēšana 

Kora diriģēšana Svarīgs Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Vijoļspēle 

Kultūras projektu vadība Nesvarīgs Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Kultūras projektu vadība Vidēji 

svarīgs 

Vidējs Jāsamazina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Taustiņinstrumentu 

spēle / Klavierspēle 

Kultūras socioloģija Svarīgs Ļoti zems Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Kultūras socioloģija Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Senā mūzika 

Kultūras socioloģija Vidēji 

svarīgs 

Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Diriģēšana / 

Pūtēju orķestra diriģēšana 

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

Svarīgs Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Taustiņinstrumentu 

spēle / Klavierspēle 

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Taustiņinstrumentu 

spēle / Klavierspēle 

Mūzikas augstskolu 

didaktika 

Vidēji 

svarīgs 

Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Mūzikas mācība Svarīgs Augsts Jāsamazina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Vijoļspēle 

Mūzikas uztveres fizioloģija Svarīgs Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Operdziedāšana Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Čella spēle 

Profesionālā etiķete Nesvarīgs Augsts Jāsamazina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Vijoļspēle 

Profesionālā etiķete Nesvarīgs Vidējs Jāsamazina 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Profesionālā etiķete Svarīgs Augsts Jāsamazina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Profesionālā maģistra studiju 

programmas  Mūzika 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Svešvaloda Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

M / Mūzika / Vokālā mūzika / 

Operdziedāšana 

Vokālā mūzika Svarīgs Vidējs Jāpalielina 

M / Mūzika / Instrumentālā 

mūzika / Stīgu instrumentu 

spēle / Vijoļspēle 

Zinātnisko darba pamati Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 
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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.  

 

 

2.8.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 

pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot maģistrantus dažādās aptaujās, kā arī 

koleģiālajās institūcijās.  

        Respektējot maģistrantu ierosinājumus, tika aktualizēts obligātās un ierobežotās izvēles 

daļas studiju kursu klāsts, tika piesaistīti jauni – starptautiskajā koncertpraksē sevi spilgti 

apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots instrumentārijs, pilnveidota informācijas 

avotu pieejamība. 

 

 

 

Rektors                                                                                            profesors A.Sīmanis 



493 

 

   

 
2.9. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālās maģistra studiju programmas 

„Horeogrāfija“ 
kods 47212   

 

raksturojums 
 

 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Horeogrāfijas katedras vadītāja asoc. profesore Z.Errsa 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedras vadītājs docents T.Ostrovskis 

Muzikoloģijas katedras vadītājs asoc.profesors J.Kudiņš 

Studiju programmu direktore I.Baltābola 

  

 

2.9.1. 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 horeogrāfu - baletmeistaru 

izglītošanu, kuri papildus profesionālā bakalaura horeogrāfijas nozarē iegūtai kompetencei apgūst 

padziļinātas vai paplašinātas baletmākslas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski 

piemērojamas maģistra profesionālās studijas.  

 

Uzdevumi 

- attīstīt mākslinieciski radošās, pedagoģiskās un zinātniski pētnieciskās prasmes;  

- lietot profesionālajām maģistra studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 

formas;  

- motivēt tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā un sagatavot tālākām studijām 

doktorantūrā. 

 

2.9.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   

 

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

      Maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 

interpretācija, Laikmetīgās dejas analīze, Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras projektu 

vadība, Sociālā psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika un ierobežotās 

izvēles daļas studiju kursus Horeogrāfijas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  literatūra,  

Specializācijas un profila deju stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes dejas mākslā  spēj  

parādīt padziļinātas vai arī paplašinātas (zināšanu apjoms ir atkarīgs no maģistranta individuālā studiju 

plāna un satura) zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst dejas mākslas nozares un konkrētās 

profesionālās jomas (dejas kompozīcija, mūsdienu deja, modernā deja, baletrepertuārs) jaunākajiem 

atklājumiem un, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties 

dažādu jomu saskarē. 
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Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

       Maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 

interpretācija, , Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras projektu vadība, Sociālā 

psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika, ierobežotās izvēles daļas studiju 

kursus Dejas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  literatūra,  Specializācijas un profila dejas 

mākslas stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes horeogrāfijā un prakses daļas studiju kursus 

Koncertprakse, Asistenta prakse, Meistarklase spēj: 

- patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu māksliniecisku 

darbību, augsti kvalificēta horeogrāfa profesionālas funkcijas, kā arī veiktu savas specializācijas 

pētniecisku darbību; 

- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem dejas nozares un dejas 

profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 

- patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; 

- uzņemties atbildību par personāla (deju kopas, opertrupas, audzēkņiem) grupu darba rezultātiem un 

to analīzi; 

- veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūcijas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga 

privātprakse); 

- īstenot inovācijas savas specializācijas horeogrāfijas nozarē, veikt profesionālo horeogrāfu darbu; 

- nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un 

neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidojot, lietojot jaunas pieejas. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

     Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt 

sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt 

papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu (deja, horeogrāfija psiholoģija, augstskolu didaktika) 

zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, profesionālās darbības metožu attīstībā dejas 

mākslā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un 

sabiedrību.   

 

2.9.3. 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 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

A daļa (obligātā) – 24 KP 

Profesionālā etiķete 3 P/G 50 30   30i/3  

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 50 30  30i/3   

Kultūras projektu 

vadība 

3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45 15i/1,5 15i/1,5 15E/3  
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Studiju kursi 

 

 

ECTS  

KP 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-

stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  37,5 KP 

Dejas kompozīcija 12 G 230 90 30E/6 30E/3 30E/3  

Baletpedagoģijas 

vēsture un teorija 

3 G 50 30  30E/3   

Dejas mākslas stili un 

interpretācija 

4,5 G 75 45 30i/1,5 15E/3   

Dejas treniņa sistēmas 1,5 G 10 30 30i/1,5    

Deju mūzikas literatūra 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Inovācijas dejas teorijā 

un metodikā 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas dejas 

literatūrā  

3 G 50 30   30E/3  

Laikmetīgā deja 3 G 50 30   30E/3  

Lietišķā franču valoda 

 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

C daļa (brīvā izvēle) –  9 KP   

Modernā deja 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Modernā deja 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Tautu deja 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Tautu deja 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Baletuzvedumu teorija 

un prakse 

9 G 195 45 15i/3 15i/3 15i/3  

Baletuzvedumu teorija 

un prakse 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Sarīkojumu deja 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Projektu menedžments 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Prakse –  18 KP 

Uzvedumu veidošanas 

prakse 

13,5 I 345 15 5E/4,5 5E/4,5 5E/4,5  

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 

Diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20    20DE /4,5  

Diplomdarba 

programmas 

sagatavošana un 

aizstāvēšana 

27 I 690 30     30 DE/27 
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2.9.4. Studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  
 

Studiju kursi 
 

ECTS 

 

KP 
skaits N

o
d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursu apguves rezultāti 

A daļa (obligātā) – 24 KP 

Profesionālā 

etiķete 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par profesionālās etiķetes 

pamatjautājumiem un praktisku uzdevumu darba formā 

trenē profesionālas etiķetes pamatprincipiem atbilstošu 

uzvedību. Attīsta spēju uzstāties auditorijas priekšā un 

prasmes piedalīties profesionālā (lietišķā) sarunā. Kopumā 

– sniedz  zināšanas par sabiedrībā vispārpieņemtām 

normām profesionālajā etiķetē, lai topošais skatuves 

mākslinieks, pedagogs vai komponists spētu patstāvīgi 

izlemt par profesionālajai etiķetei atbilstošu rīcību un 

uzvedību. 

Kursa satura apguves rezultātā students: 

- ieguvis izpratni par uzvedības kultūras noteikumiem - 

profesionālo etiķeti kā uzvedības kultūras sastāvdaļu; 

- orientējas lietišķās etiķetes aktualitātēs mūsdienu pasaulē; 

- izpratis personīgā tēla veidošanas nozīmi, 

pamatvajadzības un saskarsmes struktūru; 

- ieguvis izpratni par kultūrdialogu un uzvedības normām 

profesionālajā etiķetē starptautiskajās attiecībās; 

- izprot neverbālās un verbālās etiķetes nozīmi kā vienu no 

svarīgākajiem un ietekmīgākajiem saskarsmes līdzekļiem; 

- ieguvis zināšanas par svētku etiķetes nozīmi savstarpējo 

attiecību komunikācijā; 

- ieguvis zināšanas par apģērbu, dāvināšanas, ziedu un 

apsveikumu etiķetes normām, kā arī atribūtikas 

pielietošanu dažādās dzīves situācijās; 

- ieguvis zināšanas par etiķete un aktualitātes rakstiskā, 

virtuālā un telefoniskā saziņā; 

- iegūtas zināšanas par svētku etiķeti, protokolu, galda 

kultūru, apģērba kultūru, ziedu un dāvināšanas kultūru; 

- iegūtas zināšanas par profesionālo etiķeti, kas ir 

specifiska, strādājot mūziķa, docētāja un skatuves 

mākslinieka profesijās; 

- spēj pielietot iegūtās zināšanas par uzvedības kultūru, 

profesionālo etiķeti un protokolu dažādās situācijās. 

Mūzikas 

psiholoģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss aplūko mūzikas un mākslas psihologu 

ievērojamākos pētījumus, jaunākās atziņas, psiholoģijas 

likumsakarību izpausmes atskaņotājmākslinieka, 

horeogrāfa, komponista, muzikologa un mākslu pedagoga 

darbībā. 

Kultūras 

socioloģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sabiedrības un kultūras 

attiecībām industriālā un postindustriālā sabiedrībā,, dzīves 

vērtībām un idejām, par jaunākajām teorijām kultūras 

socioloģijā kultūru globalizācijas apstākļos.  

Kultūras 

projektu 

vadība 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju kā 

savstarpēji saistītu uzņēmējdarbības kopumu, iepazīstina ar 

uzņēmējdarbības veidiem, sniedz ieskatu uzņēmējdarbības 

tiesībās, ekonomikā un tirgzinībā, iepazīstina ar intelektuālā 

īpašuma veidiem un aizsardzību, veido pamatprasmes 

projektu izstrādei. 

Zinātniskā 

darba pamati 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas pētnieciskā darba 

veikšanas metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta 

prasmes maģistra diplomreferāta izstrādei.  
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Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursu apguves rezultāti 

Mūzikas 

uztveres 

fizioloģija 

1,5  P/G 1 sem. i Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās 

informācijas uztveres un apstrādes procesiem 

mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt ar 

muzikālās apdāvinātības noteikšanas iespējām, 

absolūtās dzirdes fenomenu un emocionalitāti 

mūzikā. Aktualizēt diskusiju par kolektīvās 

muzicēšanas nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 

Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants 

iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas 

mācīšanās kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 

- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti 

mūzikā; 

- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā maģistrants iegūst prasmes un 

iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā 

mūzikas uztveri, mūzikas klausīšanos un mūzikas 

kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu 

zinātnisko literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma 

uzsākšanai. 

Augstskolu 

didaktika 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par augstskolu darba 

pamatdokumentiem, par studiju darba organizācijas 

principiem, studiju kursa apraksta izveides prasībām, 

par studiju darba formām, veidiem, metodēm, 

kompetences vērtēšanas principiem un kritērijiem. 

Svešvaloda 6 G 3 sem. E Studiju kurss padziļina iepriekš apgūtās svešvalodas 

prasmes.  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  37,5 KP 

Dejas 

kompozīcija 

12 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas un prasmes analizēt un 

izstrādāt deju kompozīcijas, aplūko horeogrāfijas 

iestudējuma veidošanas aspektus un  to nozīmi idejas 

atklāsmē -  konflikts un tā risinājumi, vienotības 

nozīme skaņas un tēla veidošanā, kostīmu, aksesuāru, 

rekvizīta, gaismas, skatuves efektu un scenogrāfijas 

nozīme. 

Balet-

pedagoģijas 

vēsture un 

teorija 

3 G 1 sem. E Studiju kurss apskata rietumu baleta attīstību no 

pirmsākumiem līdz mūsdienām, krievu baleta skolas 

raksturīgākās iezīmes latviešu baletskolas attīstības 

vēsturi.  

Dejas mākslas 

stili un 

interpretācija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādu laikmetu 

dejas mākslas stiliem (Senā Grieķija un Roma, 

Viduslaiki 11.-13.gs., Renesanse 14.-16.gs., Baroks 

17.gs. Klasicisms 18.gs., Romantisms 19.gs, 

Modernisms un neomodernisms 20.gs.),  attīsta 

prasmes atbilstoši dotajam uzdevumam sniegt  savu 

horeogrāfiskās kompozīcijas interpretāciju, analizēt 

un vērtēt dažādu laikmetu un stilu horeogrāfijas. 

Dejas treniņa 

sistēmas 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes analizēt dejas treniņa 

sistēmas vēsturiskajā skatījumā un pielietot šīs 

sistēmas praktiskajā darbībā. 
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Studiju kursi 

 

ECTS 
 

KP 

skaits N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- 

diplomeksāmens 

 

 

 

Plānotie studiju kursu apguves rezultāti 

Deju mūzikas 

literatūra 

 4,5 G 3 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes orientēties dejas mūzikas 

žanros un stilos (senie deju žanri, nacionālo skolu 

tradīcijas, renesanses laika deju mūzikas kultūra, baroka un 

klasicisma laika periodu ietekme uz dejas mūzikas attīstību, 

mūsdienu mūzikas ietekme uz deju žanru attīstību), studiju 

kursa apguves rezultātā maģistrants spēj  patstāvīgi 

klasificēt un atlasīt piemērotāko mūzikas materiālu 

horeogrāfiskā uzveduma veidošanai. 

Inovācijas 

dejas teorijā 

un metodikā 

3 G 1 sem. E Studiju kurss aplūko mūsdienu modernās dejas teoriju un 

deju uzvedumu veidošanas un to iestudēšanas jaunākās 

metodes, t.sk. Martas Gremas, Hose Limona nozīmi 

modernās dejas pasaulē, modernismu zviedru baletā, 

Feldenkraisa dejas mācīšanas metodes.  

Inovācijas 

dejas literatūrā  

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par izcilāko mūsdienu 

horeogrāfu daiļrades pētījumiem, jaunākām atziņām 

modernās dejas teorijā, par ētisko un estētisko mūsdienu 

horeogrāfijā.  

Laikmetīgā 

deja 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz ieskatu par dažādu valstu mūsdienu 

dejas tehnikas attīstību un filozofiju, kustību metožu un 

sistēmu izmantošanu laikmetīgās dejas attīstībā ASV, 

Eiropas, Āzijas valstīs un Latvijā, radošās darbības 

pamatprincipiem, attīsta prasmes demonstrēt mūsdienu 

dejas dažādas tehnikas un veidot horeogrāfijas. 

Lietišķā 

franču valoda 

3 G 2 sem. i Studiju kurss attīsta lietišķās franču valodas prasmes, kuras 

nepieciešamas horeogrāfa profesionālās terminoloģijas 

lietošanai, veidojot horeogrāfiskos uzvedumus.   

C daļa (brīvā izvēle) –  9 KP   

Modernā  deja 3 – 4,5 G 2 – 3 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves 

programmu izstrādā maģistranti kopā ar docētājiem 

individuāli, ņemot vērā profesionālās vēlmes iepriekš 

apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai 

paplašināšanai. 

Tautu deja 3 – 4,5 G 2 – 3 sem. i 

Baletuzvedumu 

teorija un prakse 

3 - 9 G 2 – 3 sem. i 

Sarīkojumu deja 3 - 9 G 2 – 3 sem. i 

Projektu 

menedžments 

1,5 I 1 sem. i 

Mūsdienu 

māksla 

3 – 4,5 G 2 sem. i 

Mūsdienu 

literatūra 

3 – 4,5 G 2 sem. i 

Prakse –  18 KP 

Uzvedumu 

veidošanas prakse 

 13,5 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes veidot deju kompozīcijas, 

horeogrāfiskus uzvedumus, iestudēt tos un parādīt to 

publiski koncertizpildījumā.  

Asistenta prakse 3 I 2 sem. i Maģistrants iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 

pedagoģiskajā praksē ar JVLMA horeogrāfijas nodaļas 

studentiem saskaņā ar asistenta prakses darba programmu. 

 

Meistarklase  1,5 I No 1 – 4 

sem. 
patstāv. 

darbs 

i Students patstāvīgā darba formā piedalās meistarklasēs ne 

mazāk kā 40 stundas studiju periodā un darba pārskatu 

atspoguļo meistarklašu uzskaites pārskatā, kuru studiju 

perioda beigās iesniedz katedras vadītājam un saņem 

novērtējumu.   

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā ar 

zinātnisko un uzziņu literatūru, beletmākslas materiāliem, 

diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās 

zināšanas un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu 

un publiski to aizstāv. 

Diplomdarba 

programmas 

sagatavošana un 

aizstāvēšana 

27 I 1 sem. DE Maģistrants veido deju koncertuzvedumu un to publiski 

aizstāv atklāta koncerta veidā.    
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2.9.5. 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 mākslinieciski 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 4 semestru periodā 120 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 0,30%  pret 0,70%. 

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 

katedras studējošo pārbaudījumos, prakses darbā un meistarklasēs.  

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir maģistrantu 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.  

Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

     Programmas daļas  
“A” daļa – 24 ECTS  KP (obligātie vispārējie teorētiskie studiju kursi) Profesionālā etiķete, 

Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras projektu vadība, Zinātniskā darba pamati, 

Mūzikas uztveres fizioloģija, Augstskolu didaktika, Svešvaloda. 
 

 “B” daļa – 37,5 ECTS KP  (ierobežotās izvēles profesionālie studiju kursi, kuri nepieciešami 

zināšanu un prasmju padziļināšanai horeogrāfijas speciālistiem  un augstākās izglītības 

horeogrāfijas studiju programmu docētājiem: Dejas kompozīcija, Baletpedagoģijas vēsture un 

teorija, Dejas mākslas stili un interpretācija, Dejas treniņa sistēmas, Deju mūzikas literatūra, 

Inovācijas dejas teorijā un metodikā, Inovācijas dejas literatūrā, Laikmetīgā deja, Lietišķā franču 

valoda). 
 

C – brīvās izvēles daļa, 9 ECTS KP. Studiju kursu saturs dod iespēju padziļināt zināšanas un 

prasmes, kas nepieciešamas horeogrāfa darbības dažādās jomās: Modernā deja, Baletuzvedumu 

teorija un prakse, Sarīkojumu deja, Tautu deja, Projektu menedžments, Mūsdienu māksla, 

Mūsdienu literatūra, u.c. 
 

Prakse – 18 ECTS KP. Prakses periods ir 4 semestri. 

Prakses darba rezultātā maģistrants nostiprina profesionāli māksliniecikā darba pieredzi. Prakse 

nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.   

Prakses laikā ir plānota praktiskā studiju kursu apguve -  horeogrāfijas uzvedumu veidošana, 

asistenta prakse,  darbs meistarklasēs. 
 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 ECTS  KP 

Studiju programmas noslēgumā ir jākārto: 

- maģistra diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana  

- diplomdarba programmas sagatavošana un aizstāvēšana 
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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: 

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, 

augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  

augstskolām. 

2.9.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

Studiju programmā uzņem personas, kurām ir bakalaura grāds horeogrāfijas nozarē vai otrā 

līmeņa profesionālā augstākā izglītība horeogrāfijas nozarē ar tiesībām studēt maģistrantūrā un 

atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem ir nokārtojušas 

uzņemšanas eksāmenus  horeogrāfijā un kolokvijā. 

 

2.9.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
(izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana).  

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas galvenokārt piektdienās un sestdienās, tādejādi dodot 

maģistrantiem iespēju studijas savienot ar mākslinieciski profesionālās darbības projektiem. 

Kontaktstundas tiek plānotas plūsmu, grupu un individuālo nodarbību formās. 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 

maģistrantu  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.   

Horeogrāfa izglītošanā liela nozīme ir mākslinieciskās prakses darba plānošanai un tās 

norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. Prakse tika 

organizēta māksliniecisko projektu veidā -  deju/horeogrāfiskie uzvedumi gan Mūzikas 

akadēmijā, gan ārpus tās.  
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  Būtiska nozīme bija pievērsta asistenta darba praksei. Šīs prakses kvalitatīvai norisei 

maģistranti iegūst augstskolas docētājam nepieciešamās prasmes, praktiski tiek sagatavota 

jaunā docētāju maiņa. Maģistranti savu pieredzes bagāto docētāju vadībā strādā kā profesoru 

asistenti, piedalās meistarklasēs, analizē un izstrādā studiju kursu aprakstus, kā arī bakalaura 

līmenim atbilstošu studiju kursu māksliniecisko repertuāru. 

     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.   

 

2.9.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu aprakstos 

iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu vērtēšanā 

ir iesaitīti gan docētāji, gan maģistranti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, 

izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi 

sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts. 

Maģistrantu 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 maģistranti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

- 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”. 

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 Skaidrojums 

Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
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2.9.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 

kritērijiem un parametriem 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 7874,49 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 2923,28 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  
(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1792,67 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 1792,67) 

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 457,72 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 457,72) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 521,64 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 521,64) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1615,01 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 1615,01) 

- Sportam gadā – EUR 38,41 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 38,41) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 19,24 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 19,24) 

 

2.9.10. 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. 7.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 Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Horeogrāfija. 

Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

Horeogrāfija saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām maģistra studiju 

programmu prasībām.  
Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu (izvilkums): 

IV. Maģistra programmas 

obligātais saturs 

17. Maģistra programmas 

apjoms ir vismaz 40 

kredītpunkti.  

18. Maģistra programmas 

obligāto saturu veido: 

18.1. studiju kursi, kas 

nodrošina jaunāko sasniegumu 

apguvi nozares teorijā un 

praksē un kuru apjoms ir 

vismaz 7 kredītpunkti; 

 

Profesionālā maģistra studiju programmas Horeogrāfija satura 

un apjoma parametri: 

 

 

Programmas apjoms ir 80 KP ar kopējo studiju ilgumu 2 gadi 

pilna laika studijās. 

B daļa  
Inovācijas dejas teorijā un metodikā – 2 KP 
Inovācijas dejas literatūrā – 2 KP 
Laikmetīgā deja – 2 KP 
Baletpedagoģijas vēsture un teorija – 2 KP 
Dejas mākslas stili un interpretācija – 3 KP 
Dejas treniņa sistēmas – 1 KP 
C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) – 6 KP 

 Mūsdienu māksla 
Mūsdienu literatūra 

Kopā: 18 KP 
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18.2. pētnieciskā darba, 

jaunrades darba, projektēšanas 

darba un vadībzinību studiju 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 

kredītpunkti; 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

18.3. pedagoģijas un 

psiholoģijas studiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti 
 

 
 

18.4. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 6 kredītpunkti 
 

 
 

 

 

18.5. valsts pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir maģistra darba vai 

diplomdarba (diplomprojekta) 

izstrādāšana un aizstāvēšana un 

kura apjoms ir vismaz 20 

kredītpunktu. 

 

21. Studiju kursu izvēli 

maģistra programmā, studiju 

kursu saturu un apjomu, kā arī 

prakses saturu atbilstoši 

iegūstamajam grādam nosaka 

attiecīgās profesijas standarts. 

 

22. Pēc maģistra programmas 

apguves piešķir profesionālo 

maģistra grādu nozarē, 

starpnozarē vai profesijā. 

 

A daļa 

Zinātniskā darba pamati – 1 KP 
Profesionālā etiķete – 2 KP 

Kultūras socioloģija – 2 KP 

Kultūras projektu vadība – 2 KP 
B daļa 

Dejas kompozīcija - 8 KP 
Deju mūzikas literatūra – 3 KP 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) – 6 KP 
Modernā  deja  
Tautu deja 
Baletuzvedumu teorija un prakse 
Sarīkojumu deja 
Projektu menedžments 
Profesionālā ētika 

Kopā: 24 KP 
 

A daļa 

Augstskolu didaktika – 2 KP 

Mūzikas uztveres fizioloģija – 1 KP 

Mūzikas psiholoģija – 2 KP 

Kopā: 5  KP 

 

Prakse  

Uzvedumu veidošanas prakse – 9 KP  

Asistenta prakse – 2 KP 

Meistarklase – 1 KP 

Kopā: 12 KP 

 

Valsts pārbaudījumi –21 KP 

Maģistra diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 3 KP 

Diplomdarba – deju koncertuzveduma programmas sagatavošana un 

aizstāvēšana – 18 KP 

 

 

 

 

 

 

 

5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standarts 

Horeogrāfs  

 

 

 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais 

maģistra grāds horeogrāfijā. 

 

2.9.11. 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 tikai JVLMA.  

Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, kompetences 

vērtējuma apraksts  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 un horeogrāfijas/baleta izglītības 

saturs un kritēriji pamatojas uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu  valstu izglītībā varam atrast 

gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Nīderlandes un Lietuvas  

http://www.polifonia-/
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Mūzikas un Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas 

baletdejotāju izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski 

akreditētas un diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu 

kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA abu valstu augstākās izglītības sistēmā studiju programmas apjoms tiek 

noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums ir 2 līdz 3 

gadi, studiju programmas apjoms arī  ir ECTS 120/160 KP.  

Lai maģistranti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējai - bakalaura līmeņa sagatavotībai.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā maģistra studiju 

programma Horeogrāfija  savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  horeogrāfu 

sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 

 

2.9.12. Informācija par studējošiem: 

- studējošo skaits kopā – 3 maģistranti, no tiem:  par valsts budžeta līdzekļiem studē 3 

maģistranti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto maģistrantu skaits -  2 maģistranti;  

- absolventu skaits kopā – 1 absolvents. 

 

2.9.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam maģistrantu viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 

studiju kvalitātes prasībām. 

Apkopojot maģistrantu aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka maģistranti kopumā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā 

viņi saņem zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam horeogrāfam: 

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 

kompetencēm; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos arī par 

kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 

      Maģistranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 

konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

 

2.9.14. 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 horeogrāfijas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 

 Apkopojot absolventa Aptaujas anketā pausto viedokli, tiek secināts: 

 - studijām uzstādītos mērķus absolvents ir sasniedzis, ar sasniegto prasmju līmeni ir apmierināts; 

- iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu speciālistam uzticētos 

pienākumus; 

- apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes prasībām. 

   Pozitīvi tiek vērtēta arī asistenta prakse, kas ievada augstskolas pedagoģiskajā darbā. 

Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolvents  atzīst radītās plašas iespējas iesaistīties radošajos 

projektos.  

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.  Izanalizējot saņemto informāciju, 

varam secināt, ka mūsu absolventi strādā LNO baleta trupā,  deju trupās, strādā arī par 

profesionālo (arī profesionālās ievirzes) izglītības iestāžu pedagogiem.  
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2.9.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 

pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot maģistrantus  dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 

institūcijās.  

        Respektējot maģistrantu ierosinājumus, tika aktualizēts studiju plāns, radīta iespēja izkopt 

savas prasmes specializāciju līmenī. Tika papildināts C daļas - brīvās izvēles studiju kursu 

klāsts, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu klāsts. Pilnveidots 

profesionālo studiju kursu saturs un plānojums. 

 

 

    Rektors                                                                                              profesors A.Sīmanis   
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2.10. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

akadēmiskās  maģistra studiju programmas 

 Mūzika         

   kods  45212 
 

raksturojums 
 

 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Muzikoloģijas katedras vadītājs asoc.profesors  J.Kudiņš 

Muzikoloģijas katedras  etnomuzikoloģijas  klases vadītāja profesore  A.Beitāne 

Muzikoloģijas katedras  mūzikas teorijas klases vadītāja profesore  I.Grauzdiņa 

Studiju programmu direktore I.Baltābola 

  

 

2.10.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  

Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, JVLMA 

Satversmē un akadēmiskās izglītības valsts standartā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.   

Mērķi 

Nodrošināt mūzikas zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 

studijas, kuru rezultātā maģistrants iegūtu humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā, apgūtu 

akadēmiskai un zinātniskai darbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes,  būtu konkurētspējīgs darba 

tirgū un  motivēts profesionālai attīstībai un tālākizglītībai. 

Uzdevumi 

- padziļināt bakalaura grādam raksturīgās zināšanas un izpratni, nodrošinot iespējas oriģinalitātei ideju 

attīstībā un izmantošanā pētniecībā, kā arī praktiskajā muzikologa darbībā; 

- attīstīt problēmu risināšanas spējas jaunā vai nepazīstamā vidē muzikoloģijas kontekstā; 

- attīstīt spējas integrēt zināšanas, formulēt slēdzienus ierobežotas un/vai sarežģītas informācijas 

apstākļos, uzņemoties profesionālo un ētisko atbildību; 

- sniegt zināšanas un attīstīt prasmes zinātniski pamatoti izklāstīt secinājumus un demonstrēt pētījumu 

rezultātus gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās;  

- attīstīt patstāvīgā pētnieciskā un mākslinieciskā darba spējas, sagatavot maģistrantus studijām 

doktorantūrā. 

 

2.10.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Maģistrants, apgūstot mūzikas nozares obligātos studiju kursus, kuri ietver teorētisko atziņu 

izpēti Mūzikas antropoloģijā, Mūzikas psiholoģijā, Stilu un interpretācijas mākslā, Kultūras 

socioloģijā, Sociālajā psiholoģijā, Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā,  Mūzikas augs tskolu 

didaktikā un Kultūras projektu vadībā un ierobežotās izvēles mūzikas apakšnozaru kursus, kuri 

ietver izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti, izstrādājis un aizstāvējis pētniecisku darbu izvēlētajā 

mūzikas apakšnozarē, spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas 

zinātnes nozares un konkrētās profesionālās jomas (Muzikoloģija - Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija, 

Mūzikas socioloģija, Mūzikas filosofija, Mūzikas pedagoģija, Mūzikas psiholoģija, Mūzikas 

antropoloģija; Etnomuzikoloģija, Instrumentālā mūzika, Vokālā mūzika, Kompozīcija, Diriģēšana) 

jaunākajiem atklājumiem un, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā 

darbojoties dažādu jomu saskarē. 
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Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Maģistrants, apgūstot obligātās un ierobežotās izvēles daļas studiju kursus  (skat. Zināšanas 

sadaļā) un zinātnisko pētījumu aprobācijas prakses studiju kursus Zinātniskā darba prakse, 

Specializācijas prakse, Augstskolas asistenta prakse, Projektu vadības prakse, Koncertprakse, 

Kompozīcija un instrumentācija spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas 

prasmes, lai veiktu savas specializācijas pētniecisku un māksliniecisku darbību, kā arī augsti 

kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas. Maģistrants spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par 

sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar 

speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču 

pilnveidi, uzņemties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai 

kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību (kultūras 

institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse), 

īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē, veikt profesionālo mūziķa darbu, nodarboties 

ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos 

apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidojot, lietojot jaunas pieejas. 
 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un kritiski 

analizēt sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja 

nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu (mūzika, psiholoģija, filosofija, 

socioloģija, augstskolu didaktika) zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, 

profesionālās darbības metožu attīstībā (atskaņotājmākslā, diriģēšanas mākslā, kompozīcijas 

mākslā, vokālajā mākslā), parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības 

iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.   

 

2.10.3. 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 

kredīt-

punktu 

skaits 
 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 
 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

A daļa Mūzikas zinātņu obligātie studiju kursi  –  30 KP 
Mūzikas 

antropoloģija 

3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un 

interpretācijas 

māksla 

3 P/G 50 30 30E/3    

Mūzikas 

psiholoģija 

3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras 

socioloģija 

3 P/G 50 30  30i/3   

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Kultūras projektu 

vadība 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas 

augstskolu 

didaktika 

4,5 P/G 90 30    30E/4,5 

Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

9 P/G 210 30 30i/9    
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-

punktu 

skaits 
 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 
 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

B daļa apakšnozares  /Muzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi   –  30 KP  
Specializācijas  

B1 – Mūzikas vēsture 

B2 – Mūzikas teorija 

B3 - Mūzikas socioloģija 

B4- Mūzikas filosofija 

B5 - Mūzikas pedagoģija 

B6 - Mūzikas psiholoģija 

B7 - Mūzikas antropoloģija 

Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/ 

1,5 

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

Specializācijas 

profilkursi : 

specializācijas 

profilkursus un to 

saturu nosaka 

maģistra darba 

tēma, tie tiek 

veidoti pēc 

individuāla plāna. 

21 

 

 

 

 

 

4,5 

G 410 

 

 

 

 

 

90 

150 

 

 

 

 

 

30 

45/4,5 

 

 

 

 

 

15i/1,5 

45/10,5 

 

 

 

 

 

15i/3 

30/3 

 

 

 

 

 

- 

30/3 

 

 

 

 

 

- 

Audiālā uztvere un 

uzmanība 

3 G 50 30 30i/3    

Baltijas mūzika 

21.gs. sākumā 

7,5 G 170 30  30i/7,5   

Mūzikas 

terminoloģija 

3 G 50 30   30i/3  

Akadēmisko tekstu 

stilistika un 

rediģēšana 

3 G 50 30    30i/3 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Augstskolas 

asistenta prakse 

9 I 230 10   5i/4,5 5i/4,5 

Specializācijas 

prakse 

9 I 225 15  5i/4,5 5i/3 5i/1,5 

Zinātniskā darba 

prakse 

4,5 I 110 10   5i/3 5i/1,5 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 680 120 30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 

zināšanu/ prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 

zināšanu/ prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-

punktu 

skaits 
 

N
o

d
a
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u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 
 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

B daļa apakšnozares /Etnomuzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/ 

1,5 

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

Specializācijas 

profilkursi : 

specializācijas 

profilkursus un to 

saturu nosaka 

maģistra darba 

tēma, tie tiek 

veidoti pēc 

individuāla plāna. 

21 

 

 

 

 

 

4,5 

G 410 

 

 

 

 

 

90 

150 

 

 

 

 

 

30 

45/4,5 

 

 

 

 

 

15i/1,5 

45/10,5 

 

 

 

 

 

15i/3 

30/3 

 

 

 

 

 

- 

30/3 

 

 

 

 

 

- 

Audiālā uztvere un 

uzmanība 

3 G 50 30 30i/3    

Baltijas mūzikas 

vēsture 21.gs. 

sākumā 

7,5 G 170 30  30i/7,5   

Mūzikas 

terminoloģija 

3 G 50 30   30i/3  

Akadēmisko tekstu 

stilistika un 

rediģēšana 

3 G 50 30    30i/3 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Etnomuzikoloģiski

e lauka pētījumi 

7,5 I 185 15  10i/4,5 5i/3  

Zinātniskā darba 

prakse 

6 I 145 15   10i/3 5i/3 

Projektu vadība 3 I 65 15   10i/1,5 5i/1,5 

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 150 10   5i/3 5i/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 680 120 30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-

punktu 

skaits 
 

N
o

d
a
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īb

u
 

v
e
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 
 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

B daļa apakšnozares /Instrumentālā mūzika/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas kurss: 

Instrumentālās mūzikas 

stili   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas kurss: 

Interpretācijas māksla 

3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 

koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un žanru 

teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

3 G 50 30   15i/1,5 15i/1,5  

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba prakse 4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas asistenta 

prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Koncertprakse 12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba izstrāde 

un aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi zināšanu/ 

prasmju padziļināšanai 

vai paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi zināšanu/ 

prasmju padziļināšanai 

vai paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

B daļa apakšnozares /Vokālā mūzika/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Vokālās mūzikas stili   3 G 50 30  30i/3   

Interpretācijas māksla 3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 

koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un žanru 

teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba prakse 4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas asistenta 

prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Koncertprakse 12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-

punktu 
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Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 
 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi zināšanu/ 
prasmju padziļināšanai 

vai paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi zināšanu/ 

prasmju padziļināšanai 
vai paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

B daļa apakšnozares / Kompozīcija / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  

Zinātniski pētnieciskā 

darba metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Mūzikas stili   3 G 50 30  30i/3   

Mūsdienu 

kompozīcijas tehnikas 

3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 

koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un 

žanru teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba 

prakse 

4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas asistenta 

prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Kompozīcija un 

instrumentācija  

12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/4,5  30iv/4,5 30iv/7,5 30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 

zināšanu/ prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 

zināšanu/ prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

B daļa apakšnozares / Diriģēšana / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  

Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas 

kurss: 

Mūzikas stili   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas 

kurss: 

Interpretācijas 

māksla 

3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 

koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un 

žanru teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 

notācija 

3 G 40 40  20i/1,5 20i/1,5  

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

kredīt-

punktu 
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id
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Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

 pārbaudījuma veids/KP 
 

 

1.sem. 

 

2.sem. 

 

3.sem. 

 

4.sem. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba 

prakse 

4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Koncertprakse 12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/ 

4,5 

 30iv/ 

4,5 

30iv/ 

7,5 

30DE/ 

13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

 

2.10.4. Studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  
Studiju kursi  

ECTS 

 
KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa Mūzikas zinātņu obligātie studiju kursi  –  30 ECTS KP 
Mūzikas 

antropoloģija 

3 P/G 1 sem. E Kursa mērķis ir iepazīstināt maģistrantus ar mūzikas antropoloģijas 

vēsturi (nozīmīgākajiem autoriem, teorijām, pieejām, paradigmām).  

Kursa uzdevumos ietilps teorētiska un praktiska iepazīšanās ar 

dažādām  mūzikas formām, atšķirīgām mūzikas sociālās dabas 

interpretācijas pieejām. Kursa virsuzdevums ir mācīties izmantot 

mūziku (tās ražošanu, izptatīšanu un izplatīšanos, pārdošanu un 

patērēšanu, baudīšanu un nepazišanu) plašāka sociālā konteksta 

analīzei. 

Noklausoties lekciju kursu un izpildot tā prasības, maģistrants 

1) orientējas mūzikas antropoloģijas vēsturē, autoros, pieejās, 

teorijās un izpētes metodēs;  

2) spēj analizēt mūzikas sociālās funkcionēšanas mehānismus un 

nozīmi;  

3) orientējas mūzikas kultūru un tehnoloģiju transformāciju 

vēsturē. 

Stils un 

interpretācijas 

māksla 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 

mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 

māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 

jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss 

attīsta prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas.  

Mūzikas 

psiholoģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss aplūko mūzikas un mākslas psihologu 

ievērojamākos pētījumus, jaunākās atziņas, psiholoģijas 

likumsakarību izpausmes atskaņotājmākslinieka, horeogrāfa, 

komponista, muzikologa un mākslu pedagoga darbībā. 
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 
skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Kultūras 

socioloģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sabiedrības un kultūras attiecībām 

industriālā un postindustriālā sabiedrībā,, dzīves vērtībām un idejām, par 
jaunākajām teorijām kultūras socioloģijā kultūru globalizācijas apstākļos.  

Mūzikas uztveres 

fizioloģija 

1,5 P/G 1 sem. i Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par audiālās informācijas uztveres un 

apstrādes procesiem mūzikas mācīšanās kontekstā. Iepazīstināt ar muzikālās 

apdāvinātības noteikšanas iespējām, absolūtās dzirdes fenomenu un 
emocionalitāti mūzikā. Aktualizēt diskusiju par kolektīvās muzicēšanas 

nozīmi mūzikas mācīšanās procesā. 
Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants iegūst zināšanas: 

- par indivīda mūzikas uztveres atšķirībām mūzikas mācīšanās kontekstā; 

- par ķermeņa fizioloģiju mūzikas mācīšanās procesā; 
- par mūzikas mācīšanās īpatnībām un grūtībām; 

- par kolektīvās muzicēšanas nozīmi; 

- par muzikālo apdāvinātību un emocionalitāti mūzikā; 
- par mūzikas terapijas metožu lietojumu skolā. 

Studiju kursā maģistrants iegūst prasmes un iemaņas: 

- apzināti lietot profesionālo terminoloģiju saistībā mūzikas uztveri, mūzikas 
klausīšanos un mūzikas kognitīvo apstrādi; 

- spēt analizēt ar mūzikas uztveres procesiem saistītu zinātnisko literatūru; 

- prast izveidot datu bāzi praktiskā pētījuma uzsākšanai. 

Kultūras projektu 

vadība 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju kā savstarpēji saistītu 
uzņēmējdarbības kopumu, iepazīstina ar uzņēmējdarbības veidiem, sniedz 

ieskatu uzņēmējdarbības tiesībās, ekonomikā un tirgzinībā, iepazīstina ar 

intelektuālā īpašuma veidiem un aizsardzību, veido pamatprasmes 
projektu izstrādei. 

Mūzikas 

augstskolu 

didaktika 

4,5 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par augstskolu darba pamatdokumentiem, 

par studiju darba organizācijas principiem, studiju kursa apraksta izveides 
prasībām, par studiju darba formām, veidiem, metodēm, kompetences 

vērtēšanas principiem un kritērijiem. 

Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

9 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas metodoloģijā, 

noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra diplomdarba izstrādei. 

B daļa apakšnozares  /Muzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi   –  30 ECTS KP  
Specializācijas izvēli nosaka maģistra darba tēma. 

B1 – Mūzikas vēsture. 

 Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkrētu mūzikas vēstures pētījumu lauku un pētniecības 

metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

B2 – Mūzikas teorija.  

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkrētu mūzikas teorijas pētījumu lauku un pētniecības 

metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

B3 - Mūzikas socioloģija. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas socioloģiju, sabiedrību kā vienotu sistēmu, 

mūzikas lomu dažādos sociālajos procesos, kā arī socioloģijas pētniecības metožu izmantošanu muzikoloģiskajā praksē.   

B4- Mūzikas filosofija. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas būtību, atsevišķu fenomenu nozīmi un vērtību,  

filosofiju kā zinātnes nozari, kas veido pasaules izpratni, balstoties uz izziņas, vērtību, ētisko un estētisko pieeju, kā arī mūzikas filozofijas 

pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

B5 - Mūzikas pedagoģija. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas nozīmi izglītībā, likumsakarībām mūzikas 

mācīšanas un audzināšanas procesos, mūzikas pedagoģijas pētniecības metodoloģiju un konkrētu pētījumu lauku, kas nodrošina oriģinalitāti ideju 

attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā mūzikas pedagoga darbībā. 

B6 - Mūzikas psiholoģija. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas psiholoģijas likumsakarībām mūziķa radošajās 

izpausmēs, pētījumu nostādnēm, jaunākajām atziņām un metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā 

muzikologa darbībā.  

B7 - Mūzikas antropoloģija. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis zināšanas par mūzikas procesiem kultūrā un sabiedrībā, mūzikas  un skaņas 

simboliskajām funkcijām, mūzikas un varas lomu ideoloģijā un politikā, mūzikas antropoloģiju kā sociālās antropoloģijas un 

muzikoloģijas atzaru, balstītu uz 20. gs. strukturālisma un funkcionālisma filozofiju un metodoloģiju, kas sekmē inovatīvas p ieejas ideju 

attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 

diplomdarba izstrādei. 

Svešvaloda 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 

svešvalodas prasmes.  
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 
skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
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d
s 

Studiju 

kursa 

īstenošanas 
periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Specializācijas 

profilkursi : 

specializācijas 

profilkursus un 

to saturu nosaka 

maģistra darba 

tēma, tie tiek 

veidoti pēc 

individuāla 

plāna. 

21 G 4 sem. i Specializācijas profilkursus un to saturu nosaka maģistra darba 

tēma. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 ECTS KP 
Augstskolas 

asistenta prakse 

9 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 

studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 

rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 

akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 

pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 

tirgū.  

Specializācijas 

prakse 

9 I 3 sem. i 

Zinātniskā 

darba prakse 

4,5 I 3 sem. i 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā maģistrants 

spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 

apjoms apakšnozarē Muzikoloģija ir vismaz 80 lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 

prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas 

apakšnozarē. 

 

B daļa apakšnozares /Etnomuzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 

maģistra diplomdarba izstrādei. 

Svešvaloda 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās svešvalodas prasmes.  

Specializācija

s profilkursi : 

specializācijas 

profilkursus 

un to saturu 

nosaka 

maģistra darba 

tēma, tie tiek 

veidoti pēc 

individuāla 

plāna. 

21 G 4 sem. i Specializācijas profilkursus un to saturu nosaka maģistra 

darba tēma. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 ECTS KP 
Etno-

muzikoloģiskie 

lauka pētījumi 

7,5 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 

studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 

rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 

akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 

pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 

tirgū.  

Zinātniskā 

darba prakse 

6 I 2 sem. i 

Projektu vadība 3 I 2 sem. i 

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 2 sem. i 
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 
skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā 

maģistrants spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus 

secinājumus. Maģistra darba apjoms apakšnozarē 

Etnomuzikoloģija ir vismaz 80 lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta 

zināšanu un prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu 

izvēlētajā mūzikas apakšnozarē. 

 

 

B daļa apakšnozares /Instrumentālā mūzika/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 

diplomdarba izstrādei. 

Specializācijas 

kurss: 

Instrumentālās 

mūzikas stili   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumentālā žanra skaņdarbu 

stilu novitātēm un ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko 

problēmu loku. Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un vērtēt 

dažādu stilu skaņdarbu redakcijām un interpretācijām  

Specializācijas 

kurss: 

Interpretācijas 

māksla 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 

mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 

māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 

jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss attīsta 

prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas. 

Mūzikas analīzes 

koncepti 

6 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, 

apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves 

loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants spēj analizēt 

mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 

laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 

formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 

pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu un 

žanru teorijas 

6 G 3 sem. i 

Mūsdienu 

mūzikas notācija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās  

svešvalodas prasmes. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba 

prakse 

4,5 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 

teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 

studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 

rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 

akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 

pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 

tirgū.  

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Koncertprakse 12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā maģistrants 

spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 

apjoms apakšnozarē Instrumentālā mūzika ir vismaz  40  lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ prasmju 

padziļināšanai vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 

prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas 

apakšnozarē. 
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 
skaits 
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Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa apakšnozares / Vokālā mūzika / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 

maģistra diplomdarba izstrādei. 

Vokālās 

mūzikas stili   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par vokālā žanra skaņdarbu 

stilu novitātēm un ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko 

problēmu loku. Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un vērtēt 

vokālo stilu skaņdarbu interpretācijas.  

Interpretācijas 

māksla 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 

mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 

māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu 

un jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss 

attīsta prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas 

skolas. 

Mūzikas 

analīzes 

koncepti 

6 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. 

mūzikā, apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, 

skaņdarbu uzbūves loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā 

maģistrants spēj analizēt mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, 

formas, prot raksturot laikmetīgās mūzikas valodu, 

attīstības un formveides principus, formas tipus, 

laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 

pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu 

un žanru 

teorijas 

6 G 3 sem. i 

Mūsdienu 

mūzikas 

notācija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās svešvalodas prasmes. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā 

darba prakse 

4,5 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas 

zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski 

piemērojamas akadēmiskās studijas, kuru rezultātā maģistrants 

spēj demonstrēt pētījumu rezultātus, zinātniski pamatoti un 

mākslinieciski augstvērtīgi veikt akadēmiskā darba 

pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt pētniecisko un 

mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba tirgū.  

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Koncertprakse 12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā 

maģistrants spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus 

secinājumus. Maģistra darba apjoms apakšnozarē Vokālā 

mūzika ir vismaz  40  lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta 

zināšanu un prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu 

izvēlētajā mūzikas apakšnozarē. 
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Studiju kursi ECTS 

 

KP 

skaits 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa apakšnozares / Kompozīcija / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 

maģistra diplomdarba izstrādei. 

Mūzikas stili   3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas stilu novitātēm un 

ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko problēmu loku. 

Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un vērtēt dažādu stilu 

kompozīcijas, skaņdarbu interpretācijas atšķirības, mūzikas 

valodas īpatnības. 

Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

3 G 1 sem. E Studiju kursā maģistranti iepazīstas ar dažādu  reģionu, 

stilu, žanru un laikmetu kompozīcijas tehnikām, to 

piemērošanu praktiskajā komonista radošajā darbībā. 

 

Mūzikas 

analīzes 

koncepti 

6 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. 

mūzikā, apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, 

skaņdarbu uzbūves loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā 

maģistrants spēj analizēt mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, 

formas, prot raksturot laikmetīgās mūzikas valodu, 

attīstības un formveides principus, formas tipus, 

laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 

pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu 

un žanru 

teorijas 

6 G 3 sem. i 

Mūsdienu 

mūzikas 

notācija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās svešvalodas prasmes. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā 

darba prakse 

4,5 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas 

zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski 

piemērojamas akadēmiskās studijas, kuru rezultātā maģistrants 

spēj demonstrēt pētījumu rezultātus, zinātniski pamatoti un 

mākslinieciski augstvērtīgi veikt akadēmiskā darba 

pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt pētniecisko un 

mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba tirgū.  

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Kompozīcija un 

instrumentācija  

12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā 

maģistrants spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus 

secinājumus. Maģistra darba apjoms apakšnozarē 

Kompozīcija ir vismaz  40  lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta 

zināšanu un prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu 

izvēlētajā mūzikas apakšnozarē. 
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Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa apakšnozares / Diriģēšana / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 

pētnieciskā darba 

metodoloģija   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 

metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 

maģistra diplomdarba izstrādei. 
Specializācijas 

kurss: 

Mūzikas stili   

3 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par kora žanra skaņdarbu stilu 

novitātēm un ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko 

problēmu loku. Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un vērtēt 

vokālo stilu skaņdarbu interpretācijas.  
Specializācijas 

kurss: 

Interpretācijas 

māksla 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 

mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 

māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu 

un jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss 

attīsta prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas 

skolas. 
Mūzikas analīzes 

koncepti 

6 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. 

mūzikā, apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, 

skaņdarbu uzbūves loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā 

maģistrants spēj analizēt mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, 

formas, prot raksturot laikmetīgās mūzikas valodu, 

attīstības un formveides principus, formas tipus, 

laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 

pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu un 

žanru teorijas 

6 G 3 sem. i 

Mūsdienu 

mūzikas notācija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 

notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 

notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā 

iegūtās svešvalodas prasmes. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā 

darba prakse 

4,5 I 2 sem. i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas 

zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski 

piemērojamas akadēmiskās studijas, kuru rezultātā maģistrants 

spēj demonstrēt pētījumu rezultātus, zinātniski pamatoti un 

mākslinieciski augstvērtīgi veikt akadēmiskā darba 

pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt pētniecisko un 

mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba tirgū.  

Augstskolas 

asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Koncertprakse 12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā 

maģistrants spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus 

secinājumus. Maģistra darba apjoms apakšnozarē 

Diriģēšana  ir vismaz  40  lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 

zināšanu/ 

prasmju 

padziļināšanai 

vai 

paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta 

zināšanu un prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu 

izvēlētajā mūzikas apakšnozarē. 
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2.10.5. 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 programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 3.janvāra noteikumu 

Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” prasībām, kuras attiecas uz 

maģistra līmeņa studiju organizāciju un, JVLMA Satversmē formulētajiem mērķiem un Senāta  

lēmumiem par  studiju programmas īstenošanu. Programmas saturs un iegūstamais akadēmiskais 

maģistra grāds atbilst studiju programmas nosaukumam. Studiju programmas īstenošanas gaitā 

studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja – vairākus studiju kursu apgūst individuālajās 

nodarbībās, ir noteiktas patstāvīgā darba formas, kurās ir nodrošināta piekļuve modernajām 

tehnoloģijām (bibliotēkas un Informācijas tehnoloģiju klases darbība), ir izveidoti studiju kursi e-

vidē. Atbilstoši studiju kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības 

strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba 

formā.  

Paplašinātajās katedru sēdēs, kurās piedalās arī maģistranti,   tiek izvērtētas un 

konkretizētas  visu studiju kursu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu 

īpatsvara attiecības, docēšanas kvalitāte, aprīkojuma nodrošinājums, bibliotēkas fondu iespējas.  

Tika konkretizētas gala pārbaudījumu prasības zināšanu un prasmju novērtēšanai, 

aktualizēti akadēmisko darbu izstrādes metodiskie norādījumi, uzlabojusies patstāvīgā darba 

kvalitāte. Kontaktstundu kvalitāte vērtējama kā laba un ļoti laba, atkarībā no docējamajiem 

studiju kursiem tiek izmantotas daudzveidīgas darba metodes. Kontaktstundu apmeklējumu 

katedru akadēmiskais personāls vērtē kā apmierinošu, norādot, ka to bieži traucē apstāklis, ka 

maģistranti strādā. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas praksi īsteno:  

- Zinātniskā darba praksi – konferencēs, kuras organizē JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs, 

kā arī sadarbībā ar Latvijas (īpaši Daugavpils Universitāti) un ārvalstu augstskolām Erasmus 

programmu ietvaros, kā arī koncertlekcijās, kuras organizē JVLMA koncertdaļa.  

- Augstskolas asistenta prakse notiek JVLMA atbilstoši docētāju sastādītajai darba programmai, 

maģistranti ir mācībspēku asistenti, asistenta praksi maģistranti  uzskaita asistenta prakses 

pārskatā.  

- JVLMA koncertdaļa koncertpraksi organizē gan Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē, gan 

Ērģeļzālē, gan ārpus Mūzikas akadēmijas – īpaši Latvijas Mūzikas vidusskolās.  

- Etnomuzikoloģiskie lauka pētījumi parasti notiek Latvijas reģionos, vienojoties ar kultūras 

institūcijām un sadarbībā ar Kultūras ministrijas kultūras ekspertiem. 

 Studiju kursu apguves secības plānojumā ir ievērota satura pēctecība.  

Studiju programmas saturs ir veidots tā, lai maģistranti teorētiskās atziņas paralēli 

aprobētu praktiskajā darbībā. Šāda pieeja ļauj maģistrantam jau studiju laikā integrēties darba 

tirgus vai pētnieciskajā vidē. Studiju programmas apguve paredzēta 4 semestru periodā LV 80/ 

ECTS 120 kredītpunktu apjomā. Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par 

praksi), ja pārbaudījuma vērtējums ir pozitīvs. Studiju rezultāti tiek uzskaitīti, atspoguļoti studiju 

kartēs, apspriesti un analizēti katedru sēdēs katra semestra noslēgumā, kā arī semestra darba procesā.  

Programmas daļas  
A daļa ECTS 30 KP - Mūzikas nozares obligātie studiju kursi ietver teorētisko atziņu izpēti 

Mūzikas antropoloģijā, Mūzikas psiholoģijā, Stilu un interpretācijas mākslā, Kultūras 

socioloģijā, Mūzikas uztveres fizioloģija, Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā,  Mūzikas 

augstskolu didaktikā un Kultūras projektu vadībā. 

B daļa ECTS 30 KP -  Mūzikas apakšnozaru kursi ietver izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti. 

Apakšnozares Muzikoloģija specializācijas, specializācijas profilkursus un to saturu nosaka 

maģistra darba tēma. Muzikoloģijas apakšnozare piedāvā šādas specializācijas: 

B1 – Mūzikas vēsture  

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkrētu 

mūzikas vēstures pētījumu lauku un pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju 

attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
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B2 – Mūzikas teorija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkrētu 

mūzikas teorijas pētījumu lauku un pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju 

attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 

B3 - Mūzikas socioloģija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas 

socioloģiju, sabiedrību kā vienotu sistēmu, mūzikas lomu dažādos sociālajos procesos, kā arī 

socioloģijas pētniecības metožu izmantošanu muzikoloģiskajā praksē.   

B4 - Mūzikas filosofija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas 

būtību, atsevišķu fenomenu nozīmi un vērtību,  filosofiju kā zinātnes nozari, kas veido pasaules 

izpratni, balstoties uz izziņas, vērtību, ētisko un estētisko pieeju, kā arī mūzikas filozofijas 

pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā 

muzikologa darbībā. 

B5 - Mūzikas pedagoģija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas 

nozīmi izglītībā, likumsakarībām mūzikas mācīšanas un audzināšanas procesos, mūzikas pedagoģijas 

pētniecības metodoloģiju un konkrētu pētījumu lauku, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā 

pētnieciskajā un praktiskajā mūzikas pedagoga darbībā. 

B6 - Mūzikas psiholoģija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas 

psiholoģijas likumsakarībām mūziķa radošajās izpausmēs, pētījumu nostādnēm, jaunākajām atziņām 

un metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa 

darbībā.  

B7 - Mūzikas antropoloģija 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis zināšanas par mūzikas procesiem 

kultūrā un sabiedrībā, mūzikas un skaņas simboliskajām funkcijām, mūzikas un varas lomu 

ideoloģijā un politikā, mūzikas antropoloģiju kā sociālās antropoloģijas un muzikoloģijas atzaru, 

balstītu uz 20. gs. strukturālisma un funkcionālisma filozofiju un metodoloģiju, kas sekmē 

inovatīvas pieejas ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā.  

Apakšnozares Etnomuzikoloģija  specializācijas profilkursus un to saturu nosaka maģistra darba 

tēma. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par kādu 

konkrētu pasaules reģionu un sociālo grupu mūzikas veidu (tradicionālā, populārā, kulta, mākslas u.c. 

mūzika) kultūras kontekstā un cilvēku muzikālo uzvedību, kā arī pētniecības metodoloģiju, kas 

nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā etnomuzikologa darbībā. 

Apakšnozares Instrumentālā mūzika specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba tēma. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

instrumentālās mūzikas stiliem, interpretācijas mākslu, mūzikas analīzes konceptiem, mūzikas stilu 

un žanru teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina 

oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski radošajā darbībā. 

Apakšnozares Vokālā mūzika specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba tēma. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par vokālās 

mūzikas stiliem, interpretācijas mākslu, mūzikas analīzes konceptiem, mūzikas stilu un žanru 

teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti 

ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski radošajā darbībā. 

Apakšnozares Kompozīcija specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba tēma. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas 

stiliem, mūsdienu kompozīcijas tehnikām, mūzikas analīzes konceptiem, mūzikas  stilu un žanru 

teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti 

ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski radošajā darbībā. 
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Apakšnozares Diriģēšana specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba tēma. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 

mūzikas stiliem, interpretācijas mākslu, mūzikas analīzes konceptiem, mūzikas stilu un žanru 

teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti 

ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski radošajā darbībā. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – ECTS 22,5 KP atbilstoši izvēlētajai mūzikas 

apakšnozarei ietver šādus studiju kursus:  Zinātniskā darba prakse, Specializācijas prakse,  

Augstskolas asistenta prakse, Projektu vadības prakse, Koncertprakse, Kompozīc ija un 

instrumentācija. Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes teorētiskajos 

pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj 

demonstrēt pētījumu rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 

akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt pētniecisko un mākslinieciski radošo 

darbu, ir konkurētspējīgs darba tirgū.  

Maģistra darbs – ECTS 30 KP pētnieciskā darba izstrāde un aizstāvēšana izvēlētajā mūzikas 

apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 

apjoms apakšnozarēs Muzikoloģija un Etnomuzikoloģija ir vismaz 80 lpp., bet  apakšnozarēs 

Instrumentālā mūzika, Vokālā mūzika, Kompozīcija un Diriģēšana – vismaz 40 lpp. 

C daļa - ECTS 7,5 KP brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 

prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas apakšnozarē.  

 

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) maģistrantu 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,  

augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  

augstskolām. 
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2.10.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

        Studiju programmā uzņem personas, kuras ir ieguvušas humanitāro vai starpnozaru zinātņu 

bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu mūzikā vai mūzikas pedagoģijā un 

nokārtojušas iestājpārbaudījumus: 

- kolokvijs par iecerēto maģistra darba tēmu; 

- kolokvijs (par atbilstošo specializāciju); 

- svešvaloda 
 

2.10.7. Studiju programmu praktiskā īstenošana 
(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 maģistrantu zināšanu un prasmju 

novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par gala pārbaudījumiem, kurā atspoguļotas pārbaudījumu 

prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti gala pārbaudījumu 

komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, 

vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Specializāciju studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti 

atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

Studiju programmas realizācijā izmantotās pasniegšanas metodes atbilst programmas 

mērķiem un uzdevumiem. Regulārajās katedras sēdēs tika diskutēts par konkrētu metožu lietderību, 

aplūkojot to pielietojumu gan vietējā, gan starptautiskā līdzīgas ievirzes izglītības programmu 

kontekstā. Lai nodrošinātu maksimālu patstāvīgā darba efektivitāti, kontaktstundās tika skaidri 

formulēti uzdevumi un piedāvāti paraugi tajā līmenī, kuru maģistrantam jācenšas sasniegt 

(parauganalīzes, paraugdemonstrējumus, paraugimprovizācijas, paraugtabulas u.tml.). Lekciju 

nodarbībās maksimāli skaidri 1) strukturēts sniedzamais materiāls; 2) izceltas pamatzināšanas (kuras 

jāpatur aktīvajā atmiņā); 3) norādīti ceļi savu zināšanu padziļināšanai (praktiskās darba formas, 

ieteicamā literatūra, ieteicamo skaņdarbu apguve); 4) parādīta zināšanu praktiskā pielietojamība 

maģistrantu patstāvīgajā radošajā un studiju darbā. 

Datoru, multimediju un interneta izmantošana ir obligāti nepieciešama mūsdienīga studiju 

procesa sastāvdaļa. Šobrīd adekvāti studiju programmas mērķiem un uzdevumiem tiek izmantotas 

datortehnoloģijas bez kurām nav iedomājama kvalitatīva studiju procesa realizācija. Lekciju 

materiālu sagatavošanai bieži tiek izmantoti interneta resursi, taču vēl nepieciešams veikt gan radošu, 

gan materiāltehnisku ieguldījumu veiksmīgākai multimediju izmantošanai studiju procesā. 

Studiju procesa inovācijas:   

Studējošo profesionālajām interesēm atbilstošu studiju plāna B daļā ierobežotās izvēles 

profilkursu mērķtiecīgas dažādošanas procesā Muzikoloģijas katedra īsteno aprobētos jaunus 

studiju kursus Audiālās uztveres un uzmanības procesi (docētājs Mg. mus. V Bernhofs) un 

Akadēmisko tekstu stilistika un rediģēšana (docente Dr. art. B.Jaunslaviete), saturā iekļaujot 

jaunākās zinātniskās literatūras atziņas, kā arī metodiskā darba pamatnostādnes. Studiju plāna B 

daļas ierobežotās izvēles profilkursos Baltijas valstu komponistu mūzika 21. gadsimta sākumā: 

lokālo tradīciju vēstures un stila specifika (asoc.prof. Dr. art. J. Kudiņš) un Mūzikas 

terminoloģija, ortogrāfija un  leksikogrāfija (profesore Dr. art. L. Fūrmane) ir aktualizēti studiju 

kursu apraksti.  

   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,  iegādāts un uzstādīts nepieciešamais  

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.    

 

2.10.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu aprakstos 

iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu vērtēšanā 

ir iesaitīti gan docētāji, gan maģistranti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, 

izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi 

sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts.    

Maģistrantu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, 

ieskaitēs, semināros, lektorijos, studiju programmas noslēgumā – gala pārbaudījumos. Vērtēšanas 

veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas 

prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu maģistranti tiek iepazīstināti katra studiju kursa 

apguves sākumā.  

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”. 

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 Skaidrojums 

Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
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2.10.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 

kritērijiem un parametriem. 

 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 8294,87 

- Akadēmiskā personāla izmaksas gadā uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 3343,66 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  
(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1792,67 gadā 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 1792,67) 

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 457,72 gadā 
(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 457,72) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 521,64 gadā 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 521,64) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1615,01 gadā 
(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 1615,01) 

- Sportam gadā – EUR 38,41 
(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 38,41) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 19,24 
(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83 x 1,5 maģ. koefic. = EUR 19,24) 

 

 

2.10.10. 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. 7.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 

Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Mūzika. Ekspertu vērtējums par 

programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs. Studiju programma ir 

izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumu Nr.2 Noteikumi par valsts 

akadēmiskās izglītības standartā maģistra studiju programmu prasībām. 
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Noteikumi par valsts 

akadēmiskās izglītības 

standartu maģistra studiju 

programmu prasībām 

(izvilkums): 

IV. Maģistra studiju 

programmas  

23. Maģistra programmas 

apjoms ir 80 kredītpunktu, 

no kuriem ne mazāk kā 20 

kredītpunktu ir maģistra 

darbs.  

 

 

 

 

 

24. Maģistra studiju 

programmas obligātajā saturā  

ietver attiecīgās zinātņu 

nozares vai apakšnozares 

izvēlētās jomas teorētisko 

atziņu izpēti (ne mazāk kā 30 

kredītpunktu)  

un teorētisko atziņu aprobāciju 

zinātņu nozares vai 

apakšnozares izvēlētā jomas 

aktuālo problēmu aspektā (ne 

mazāk kā 15 kredītpunktu)  

Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības studiju 

programmas Mūzika  satura un apjoma parametri: 

 

 

 

Programmas apjoms ir 80 KP ar kopējo studiju ilgumu 2 

gadi pilna laika studijās. 
 

Maģistra darbs ir 20 KP apjomā. Maģistra darbs ir 

pētnieciskā darba izstrāde un aizstāvēšana izvēlētajā 

mūzikas apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis 

patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 

apjoms apakšnozarēs Muzikoloģija un Etnomuzikoloģija 

ir vismaz 80 lpp., bet apakšnozarēs Instrumentālā 

mūzika, Vokālā mūzika, Kompozīcija un Diriģēšana – 

vismaz 40 lpp. 

Kopā 40 KP 

A daļa 20 KP - Mūzikas nozares obligātie studiju kursi 

ietver teorētisko atziņu izpēti Mūzikas antropoloģijā, 

Mūzikas psiholoģijā, Stilu un interpretācijas mākslā, 

Kultūras socioloģijā, Sociālajā psiholoģijā, Zinātniski 

pētnieciskā darba metodoloģijā, Mūzikas augstskolu 

didaktikā un Kultūras projektu vadībā. 

B daļa 20 KP -  Mūzikas apakšnozaru kursi ietver 

izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti. 

apakšnozares Muzikoloģija specializācijas: 

B1 – Mūzikas vēsture  

B2 – Mūzikas teorija 

B3 - Mūzikas socioloģija 

B4 - Mūzikas filosofija 

B5 - Mūzikas pedagoģija 

B6 - Mūzikas psiholoģija 

B7 - Mūzikas antropoloģija 

apakšnozares Etnomuzikoloģija  specializācijas 

profilkursus un to saturu nosaka maģistra darba tēma. 

apakšnozares Instrumentālā mūzika specializācijas kursu 

saturu nosaka maģistra darba tēma. 

apakšnozares Vokālā mūzika specializācijas kursu saturu 

nosaka maģistra darba tēma. 

apakšnozares Kompozīcija specializācijas kursu saturu 

nosaka maģistra darba tēma. 

apakšnozares Diriģēšana specializācijas kursu saturu 

nosaka maģistra darba tēma. 
 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 15 KP,  

atbilstoši izvēlētajai mūzikas apakšnozarei ietver šādus 

studiju kursus:  Zinātniskā darba prakse, Specializācijas 

prakse,  Augstskolas asistenta prakse, Projektu vadības 

prakse, Koncertprakse, Kompozīcija un instrumentācija. 
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2.10.11. 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 tikai JVLMA. Studiju programmas apraksts  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.  

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 

līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Sibēliusa Mūzikas akadēmiju (Helsinki, 

Somija) un F. Šopena Varšavas Mūzikas Universitāti (Polija). Helsinku un Varšavas mūzikas 

augstskolās maģistra studijas sastāv no pirmās augstākās izglī tī bas (bakalaura) pakāpes (3 studiju 

gadi) un otrās augstākās izglī tī bas (maģistra) pakāpes (2 studiju gadi) - kopī gā 5 gadu maģistra 

studiju programmas. Tas arī  nosaka vairākas būtiskas atšķirī bas studiju kursu piedāvājumā, 

salī dzinot ar JVLMA, kurā, ievērojot iegūstamo humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā, 

studiju programmā ietverts plašāks un daudzpusī gāks gan  specializācijas, gan vispārizglī tojošo 

studiju kursu kopums. Tāpat kā JVLMA abu valstu augstākās izglītības sistēmā studiju 

programmas apjoms tiek noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS).  

Lai maģistranti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 

iepriekšējam - bakalaura līmeņa sagatavotībai.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā akadēmiskā maģistra studiju 

programma Mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  mūzikas pētnieku 

sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 

 

 

2.10.12. Informācija par studējošiem: 

- studējošo skaits kopā – 11 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja –  

- 11 maģistranti;  

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 5 maģistranti, no tiem: par valsts 

budžeta līdzekļiem – 5 maģistranti; par studiju maksu – 0 maģistranti; 

- absolventu skaits kopā – 2 maģistrani (studēja par valsts budžeta līdzekļiem) 

 

2.10.13. 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 6 maģistranti (studentu aptaujas anketas atrodas 

Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 

ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā saņem kvalitatīvas izglītību, tās zināšanas 

un prasmes, kuras būs nepieciešamas nākošajam speciālistam: 

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās specializācijas nepieciešamajām kompetencēm, ir 

iespējas atbilstoši maģistra darba tēmai izvēlēties specializācijas studiju kursus, kurus ir 

iespējams apgūt arī citās augstskolās; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos arī par 

kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem. 

Maģistranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos pētniecības projektos, 

meistarklasēs, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
  

http://www.polifonia-/
http://www.polifonia-/
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2.10.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

2014.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. 

 No 6 absolventiem, aptaujā piedalījās 4 absolventi. 

Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto ir apmierināti. 

Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu 

speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst 

specialitātes prasībām. 

Pozitīvi tiek vērtēta aprobācijas prakses organizēšana. 

Absolventi atzinīgi novērtēja muzikoloģijas katedras docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu 

profesionālo darbu. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās plašas iespējas 

iesaistīties radošajos un pētnieciskajos projektos.  

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.  Izanalizējot saņemto informāciju, 

varam secināt, ka mūsu absolventi strādā savā muzikologa profesijā, bet arī kā katru gadu 

absolventi vēlas papildināt savas zināšanas,  studējot  doktorantūrā.  

 

 

2.10.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Maģistranti ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 

pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt, iesaistot maģistrantus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 

institūcijās.  

        Respektējot maģistrantu ierosinājumus, tika aktualizēts B un C daļas studiju kursu klāsts, 

papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu klāsts, pilnveidots studiju kursu saturs 

un plānojums. 

 

 

 

       Rektors                                                                                           profesors A.Sīmanis 
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2.11. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

  akadēmiskā doktora studiju programmas  

Muzikoloģija     
kods: 51 212 

 

raksturojums 
 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Doktorantūras nodaļas vadītāja profesore  A.Beitāne 

Muzikoloģijas katedras vadītājs asoc.profesors  J.Kudiņš 

Muzikoloģijas katedras  mūzikas teorijas klases vadītāja profesore  I.Grauzdiņa 

Studiju programmu direktore I.Baltābola 

  

2.11.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  

Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, JVLMA 

Satversmē un Zinātniskās darbības likumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.   

 

Mērķi 

sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus mākslas zinātnes nozares 

muzikoloģijas apakšnozarē, nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci un 

starptautiski pielīdzināmu mākslas zinātņu doktora grādu. 

 

Uzdevumi 

- maksimāli attīstīt katra doktoranta individuālās zinātniski pētnieciskās un radoši mākslinieciskās 

spējas; 

- sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas doktoranta izvēlētajā muzikoloģijas specializācijas 

jomā;  

- izkopt doktoranta akadēmiskā darba iemaņas, strādājot ar augstskolas studentiem un mūzikas 

vidusskolu vecāko kursu audzēkņiem; 

- nodrošināt iespēju jau studiju laikā iekļauties starptautiskajā zinātniskajā apritē;  

- sniegt doktorantam nepieciešamo metodisko un organizatorisko palīdzību, lai studijas vainagotos 

ar promocijas darba aizstāvēšanu. 

 

2.11.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 8.līmenim 

 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Doktorants, kurš ir apguvis studiju kursus Pētniecības metodoloģija un metodes,  Promocijas darba 

izstrāde un literatūras studijas, specializāciju   Vēsturiskā muzikoloģija,  Sistemātiskā muzikoloģija,  

Etnomuzikoloģija  profilkursus atbilstoši promocijas darba tēmai,  spēj parādīt, ka pārzina un izprot 

aktuālās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības 

metodes mākslas zinātnes nozares  muzikoloģijas apakšnozarē un dažādu jomu (mūzikas psiholoģijas, 

mūzikas pedagoģijas, atskaņotājmākslas) saskarē. 
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Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Doktorants, kurš ir apguvis studiju kursus Pētniecības metodoloģija un metodes,  Promocijas 

darba izstrāde un literatūras studijas, zinātniskā darba aprobācijas prakses un specializāciju 

studiju kursus, uz promocijas darba vajadzībām vērstas svešvalodu studijas,  kā arī brīvās izvēles 

studiju kursus, spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir 

veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā, devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to 

pielietojumu praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski 

citējamu publikāciju līmenī. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības 

jomu ar plašākām zinātniskajām aprindām muzikoloģijā un sabiedrību kopumā. Studiju laikā, kas 

galvenokārt notiek patstāvīgā darba formā, izmantojot prakses iespējas dalībai starptautiskajos 

projektos, doktorants spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus 

projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, strādājot 

JVLMA Zinātniskās pētniecības centra organizētajos projektos, doktorants ir guvis praktiskās 

iemaņas vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur 

nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes. 
 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Studiju programmas Muzikoloģija apguves rezultātā doktorants spēj, veicot  patstāvīgu, kritisku 

analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus, kā arī inovāciju uzdevumus, 

patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, 

tajā skaitā starptautiskā kontekstā.    
 

2.11.3. 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) 
Pārbaudījumu veidu saīsinājumu skaidrojums: i – ieskaite; iv – ieskaite ar diferencētu vērtējumu; E – eksāmens; PE – 

promocijas eksāmens. 
 

Studiju kursi 

 

KP 

LV/ 

ECTS 

 

Nodarb. 

veids 

 

 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

 

Patst.darba 

stundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

pārbaudījuma veids / KP 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

3. 

sem. 

4. 

sem. 

5.  

sem. 

6. 

sem. 

I  Obligātā daļa - Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde,  LV 100 KP/ECTS 150 KP 

Promocijas 

darba izstrāde 

un literatūras 

studijas *) 

a) promocijas 

darba literatūra 

(1.-6. sem.) 

b) rogrammas 

bāzes literatūra  

(1.-3.sem.) 

 

100/ 

150 

I 240 2280 40 iv 

/10 

40 E 

 /18 

40 i 

/7 

40  

/10 

 

E 

 

5/ 

10 

40  

/8 

 

iv 

 

5/ 

 2 

40  

/10 

 

 PE 

 

/ 10 

 

 

I 

 

 

25 

 

 

1455 

 

 

5  

iv/4 

 

 

5 

iv/ 6 

 

 

5 

E/ 5 

II Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi, LV 32KP/ECTS 48 KP  

Vēsturiskā 

muzikoloģija 
(studiju kursus 

plāno doktorants 

kopā ar 

promocijas 

darba vadītāju 

atbilstoši 

promocijas 

darba tēmai) 

22/33 I 180 700 30i/2 30i/2 30i/3 30i/3 30i/6 30E/6 
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Studiju kursi 

 

KP 

LV/ 

ECTS 

 

Nodarb. 

veids 

 

 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

 

Patst.darba 

stundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

pārbaudījuma veids / KP 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

3. 

sem. 

4. 

sem. 

5.  

sem. 

6. 

sem. 

Pētniecības 

metodoloģija 

un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      

Svešvaloda 
(pēc doktoranta 

izvēles): 

angļu valoda; 

vācu valoda; 

franču valoda; 

itāļu valoda 

krievu valoda) 

8/12 G 120 200 30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 

30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 

  

Sistemā-

tiskā 

muzikolo-

ģija 
(studiju kursus 

plāno 

doktorants kopā 

ar promocijas 

darba vadītāju 

atbilstoši 

promocijas 

darba tēmai) 

22/33 I 180 700 30i/2 30i/2 30i/3 30i/3 30i/6 30E/6 

Pētniecības 

metodoloģija 

un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      

Svešvaloda 
(pēc doktoranta 

izvēles): 

angļu valoda; 

vācu valoda; 

franču valoda; 

itāļu valoda 

krievu valoda) 

8/12 G 120 200 30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 

30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 

  

Etno-

muzikolo-

ģija 
(studiju kursus 

plāno 

doktorants kopā 

ar promocijas 

darba vadītāju 

atbilstoši 

promocijas 

darba tēmai) 

22/33 I 180 700 30i/2 30i/2 30i/3 30i/3 30i/6 30E/6 

Pētniecības 

metodoloģija 

un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      

Svešvaloda 
(pēc doktoranta 

izvēles): 

angļu valoda; 

vācu valoda; 

franču valoda; 

itāļu valoda 

krievu valoda) 

8/12 G 120 200 30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 

30 iv 

/ 2 

30iv 

/ 2 
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Studiju kursi 

 

KP 

LV/ 
ECTS 

 

Nodarb. 

veids 
 

 

Kontakt- 

stundu 
skaits 

 

Patst.darba 

stundu 
skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 

pārbaudījuma veids / KP 

1. 

sem. 

2. 

sem. 

3. 

sem. 

4. 

sem. 

5.  

sem. 

6. 

sem. 

III  Brīvās izvēles studiju kursi LV 6/ECTS 9 KP 

Izvēles kursi  6/9 G 45 195   15i/2 15i/2 15i/2  

IV  Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP 
Akadēmiskā 

darba prakse 
2/ 3 I 10 70     5i/1 5i/1 

Zinātniskā 

darba prakse 

4/ 6 I 20 140   5i/1 5i/1 5i/1 5i/1 

Studiju programmā kopā:         

KP 144/

216 

KP 

   20/30KP 28/42KP 20/30KP 28/42KP 20/30

KP 

28/42

KP 

Kontakt-

stundas un 

patstāvīgais 

darbs  

   

670 

 

 

5090 

 

135/ 

665 

 

105/ 

1015 

 

 

125/ 

675 

 

125/ 

995 

 

100/ 

700 

 

80/ 

1040 

 

2.11.4. Studiju kursu apraksti (studiju saturs) 

Patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu 

izvēlētās jomas mākslas zinātnes muzikoloģijas apakšnozarē un promocijas darba pabeigšana 

priekšaizstāvēšanas līmenī. 

Doktora studiju laikā jāveic dokumentēta: 

 jaunāko pētījumu metožu apgūšana un pielietošana praksē;  

 jaunāko informācijas tehnoloģiju, pētījumu plānošanas, datu apstrādes, 

prezentēšanas paņēmienu apguve;  

 padziļināta zinātnes apakšnozares teorētisko disciplīnu apguve;  

 lektora, projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apguve, piedaloties bakalaura, 

maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā;  

 piedalīšanās ar referātiem zinātniskās konferencēs, semināros, kultūras projektos, 

t.sk. starptautiskos;  

 stažēšanās citās augstskolās ar pētnieciskā darba rezultātu publicēšanu;  

 patstāvīga zinātnisko rezultātu noformēšana un iesniegšana publicēšanai zinātniskajā 

periodikā.  

Studiju saturu veido vairākas savstarpēji saistītu kursu un veicamo uzdevumu  kopas:  

  Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde un literatūras studijas  – LV 100/ ECTS 

150  KP 

  Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi – LV 32 / ECTS 48 KP. 

Atbilstoši promocijas darba tematiskai ievirzei doktorants izvēlas vienu no trim muzikoloģijas 

specializācijas jomām:  

- Vēsturiskā muzikoloģija; 

- Sistemātiskā muzikoloģija 

- Etnomuzikoloģija 

  Brīvās izvēles studiju kursi – LV 6/ ECTS 9 KP 

  Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP, sastāv no zinātniskā darba prakses  LV 

4/ECTS 6 KP apjomā un akadēmiskā darba prakses  LV 2/ECTS 3 KP apjomā. 
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Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.  

Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  
 

Studiju kursi 
 

ECTS 

 

KP 
skaits N

o
d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

 
Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 
 

 

Pārbaudījuma veids/ 
saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite;  
iv – diferencēta ieskaite; 

PE- promocijas eksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Obligātā daļa - Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde, LV 100 KP/ECTS 150 KP  

Promocijas darba 

izstrāde un literatūras 

studijas  

a) promocijas darba 

literatūra 

(1.-6. sem.) 

b) programmas bāzes 

literatūra  

(1.-3.sem.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100/ 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa apguves 

rezultātā doktorants: 

- ir spējīgs patstāvīgi veikt 

oriģinālu zinātnisku pētījumu; 

- ir apguvis pētniecības 

metodoloģiju un darbam 

muzikoloģijā nepieciešamās 

metodes; 

- spēj patstāvīgi analizēt 

iegūtos rezultātus un izdarīt 

tiem atbilstošus secinājumus; 

- apguvis akadēmiskā darba 

prasmes;  

- sagatavots aizstāvēt 

promocijas darbu un pēc 

promocijas darba 

aizstāvēšanas iegūt 

starptautiski pielīdzināmu 

doktora zinātnisko grādu 

Mākslas zinātņu doktors 

(Dr.art). 

II Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi, LV 32KP/ECTS 48 KP 

Vēsturiskā 

muzikoloģija; 

Sistemātiskā 

muzikoloģija; 

Etnomuzikoloģija 

 

 

 

 

 

 

 

22/ 

33 

 

I 
 

6 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursu apguves rezultātā, 

kurus doktorants  plāno kopā ar 

promocijas darba vadītāju atbilstoši 

promocijas darba tēmai, doktorants 

ir vispusīgi apguvis: 

Vēsturiskā muzikoloģijā - 

pasaules valstu, reģionu, skolu un 

stilu mūzikas izpēti vēsturiskā 

aspektā. 

 Sistemātiskā muzikoloģijā - 
mūzikas teorētiskās disciplīnas, 

mūzikas estētiku, mūzikas 

socioloģiju un mūzikas 

antropoloģiju. 

Etnomuzikoloģijā - pasaules 

tautu, reģionu un sociālo grupu 

mūzikas izpēti kultūras kontekstā, 

kā arī mūzikas etnogrāfijas, 

mūzikas arheoloģijas un 

organoloģijas disciplīnas. 

Pētniecības 

metodoloģija un 

metodes 

2/3 G 

1 sem. 

 

i 

 

Studiju saturs nodrošina 

jaunāko pētījumu metožu un 

pētījumu prezentēšanas 

paņēmienu apguvi, studiju 

kursa ietvaros doktorants 

saņem informāciju par 

jaunākām atziņām  pētniecības 

tehnoloģiju jomā, datu 

apstrādē  un to lietošanu 

promocijas darba izstrādes 

gaitā.  
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 

KP 

skaits N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

 
Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 
saīsin.:  

E-eksāmens; 

i – ieskaite;  

iv – diferencēta ieskaite; 

PE- promocijas eksāmens 

 

 

 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Svešvaloda 

(pēc doktoranta 

izvēles): 

angļu valoda; 

vācu valoda; 

franču valoda; 

itāļu valoda 

krievu valoda 

8/12 G 

4 sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

Kursa saturu veido 

specializētas, uz promocijas 

darba vajadzībām vērstas 

svešvalodu studijas. Kopējo 

kredītpunktu apjomā 

doktorantam ir tiesības 

izvēlēties studēt vienu vai 

vairākas svešvalodas - angļu, 

vācu, franču, itāļu vai krievu – 

viena semestra ietvaros 

vienlaicīgi vai secīgi ar mērķi 

padziļināt iepriekš apgūtās 

svešvalodas zināšanas un 

prasmes vai saņemt 

pamatzināšanas citā, agrāk 

neapgūtā, bet zinātniskajam 

darbam nepieciešamā 

svešvalodā. 

III  Brīvās izvēles studiju kursi LV 6/ECTS 9 KP 

Izvēles kursi  6/9 G 

3 sem. 
 

i 

 

Kursu mērķis ir padziļināt vai 

paplašināt agrāk iegūtās 

zināšanas un prasmes vai iegūt 

jaunas, pēc kurām promocijas 

darba izstrādes gaitā radusies 

nepieciešamība. Studiju kursu 

saturā var iekļaut vieslektoru 

lekciju ciklus, interpretu 

meistarklases, ārzemju studijās 

apgūtos speckursus u.c. 

IV  Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP 

Akadēmiskā darba 

prakse 

2/ 3 I 
2 sem. 

 

i 

 

Akadēmiskā darba prakses 

ietvaros doktorants apgūst un 

pierāda studiju kursu  docēšanas 

prasmes augstskolā 

Zinātniskā darba 

prakse 

4/ 6 I 

4 sem. 
 

i 

 

Zinātniskā darba praksē 

doktorants aprobē pētnieciskā 

darba rezultātus (publikācijas, 

referāti konferencēs, 

semināros, zinātniskajos 

lasījumos u.c) 
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2.11.5. 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 programma izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma,  Ministru 

kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1001. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 

kārtība un kritēriji prasībām, JVLMA Satversmē formulētajiem mērķiem un Senāta  lēmumiem par  

studiju programmas īstenošanu. Programmas saturs un iegūstamais zinātniskais grāds atbilst 

studiju programmas nosaukumam un saturam. Studiju programmas īstenošanas gaitā doktorantiem 

ir nodrošināta individuāla pieeja – vairākus studiju kursu apgūst individuālajās nodarbībās, ir 

noteiktas patstāvīgā darba formas, kurās ir nodrošināta piekļuve modernajām tehnoloģijām 

(bibliotēkas un Informācijas tehnoloģiju klases darbība), ir izveidoti studiju ku rsi e-vidē. Atbilstoši 

studiju kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, 

semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā.   

Paplašinātajās Doktorantūras padomes sēdēs, kurās piedalās arī doktoranti,  tiek izvērtētas 

un konkretizētas  visu studiju kursu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu 

īpatsvara attiecības, docēšanas kvalitāte, aprīkojuma nodrošinājums, bibliotēkas fondu iespējas.  

Tika konkretizētas promocijas darba priekšaizstāvēšanas un promocijas literatūras studiju  

prasības,  aktualizēti akadēmisko darbu izstrādes metodiskie norādījumi, uzlabojusies patstāvīgā 

darba kvalitāte. Kontaktstundu kvalitāte vērtējama kā laba un ļoti laba.  

Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas 

Studiju kurss tiek apgūts sešu semestru laikā 100 Latvijas/150 ECTS kredītpunktu (turpmāk tekstā 

saīsin. KP) apjomā.  

Studiju kursa apguvi doktorants īsteno divās tematiskajās daļās: 

1) Promocijas darba izstrāde – LV 63/94,5 ECTS KP  

Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 

kontaktstundu un patstāvīgā darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim, ieskaitot:  240 

kontaktstundas, 2280 patstāvīgā darba stundas.  

2) Literatūras studijas – LV 37/55,5 ECTS KP.  

Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu kompetenci, kas iegūta kontaktstundu un 

patstāvīgā darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim, ieskaitot:  25 kontaktstundas, 1455 

patstāvīgā darba stundas.  

Literatūras studiju tematiskā daļa sastāv no programmas bāzes literatūras un promocijas 

darba literatūras studijām. 

Programmas bāzes literatūras studijas attiecināmas uz visiem doktora studiju programmas  

Muzikoloģija doktorantiem. Bāzes literatūras sarakstu apstiprina Doktorantūras padome. 

Programmas bāzes literatūru doktorants apgūst laikā no 1. līdz 3.semestrim, ieskaitot LV 15/22,5 

ECTS KP apjomā. Promocijas darba literatūras studijas laikā no 1. līdz 3.semestrim no tiek 

promocijas darba izstrādes ietvaros. Promocijas darba literatūras sarakstu sastāda promocijas darba 

vadītājs un doktorants studiju perioda sākumā, to aktualizē vai papildina promocijas darba 

izstrādes gaitā. Promocijas darba literatūras apguves sarakstu un apjomu promocijas darba vadītājs 

konkretizē doktoranta individuālā darba plāna uzdevumos.  

       Promocijas darba literatūras studijas notiek laikā no 4. līdz 6.semestrim līdztekus promocijas 

darba izstrādei LV 22/33 ECTS KP apjomā. 

Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi  

Specializācijas profilkursus atbilstoši promocijas darba tēmai doktorants plāno kopā ar promocijas 

darba vadītāju, izstrādājot individuālo studiju plānu visam studiju periodam.  

- Specializācijas Vēsturiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 

32/48 ECTS KP apjomā. Specializācijas joma Vēsturiskā muzikoloģija sevī ietver studiju kursus, 

kuru saturs ir vērsts uz pasaules valstu, reģionu, skolu un stilu mūzikas izpēti vēsturiskā aspektā. 

Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 180 

kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.  
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- Specializācijas Sistemātiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 

32/48 ECTS KP apjomā.  Specializācijas joma Sistemātiskā muzikoloģija sevī ietver studiju 

kursus, kuru saturs aptver mūzikas teorētiskās disciplīnas, mūzikas estētiku, mūzikas socioloģiju 

un mūzikas antropoloģiju. Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju 

kompetenci, kas iegūta 180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.  

- Specializācijas Etnomuzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 32/48 

ECTS KP apjomā. Specializācijas joma Etnomuzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru saturs ir 

vērsts uz pasaules tautu, reģionu un sociālo grupu mūzikas izpēti kultūras kontekstā, kā arī 

mūzikas etnogrāfijas, mūzikas arheoloģijas un organoloģijas disciplīnas. Kredītpunktus doktorants 

iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā 

darba stundu studijās.  

- Specializācijās  Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija,  

Etnomuzikoloģija plānoto studiju kursu Pētniecības metodoloģija un metodes doktoranti apgūst 

1.semestra laikā LV 2/3 ECTS KP apjomā.  Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un 

prasmju kompetenci, kas iegūta 30 kontaktstundu un 50 patstāvīgā darba stundu studijās. Studiju 

saturs nodrošina jaunāko pētījumu metožu un pētījumu prezentēšanas paņēmienu apguvi, studiju 

kursa ietvaros doktorants saņem informāciju par jaunākām atziņām  pētniecības tehnoloģiju jomā, 

datu apstrādē  un to lietošanu promocijas darba izstrādes gaitā.  

- Specializācijās  Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija, Etnomuzikoloģija plānoto 

studiju kursu Svešvaloda doktoranti apgūst laikā no 1.līdz 4.semestrim LV 8/12 ECTS KP apjomā.   

Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 120 

kontaktstundu un 200 patstāvīgā darba stundu studijās. Kursa saturu veido specializētas, uz 

promocijas darba vajadzībām vērstas svešvalodu studijas. Kopējo kredītpunktu apjomā 

doktorantam ir tiesības izvēlēties studēt vienu vai vairākas svešvalodas - angļu, vācu, franču, itāļu 

vai krievu – viena semestra ietvaros vienlaicīgi vai secīgi ar mērķi padziļināt iepriekš apgūtās 

svešvalodas zināšanas un prasmes vai saņemt pamatzināšanas citā, agrāk neapgūtā, bet 

zinātniskajam darbam nepieciešamā svešvalodā. 

Brīvās izvēles studiju kursu mērķis ir padziļināt vai paplašināt agrāk iegūtās zināšanas un 

prasmes vai iegūt jaunas, pēc kurām promocijas darba izstrādes gaitā radusies nepieciešamība. 

Studiju kursu saturā var iekļaut vieslektoru lekciju ciklus, interpretu meistarklases, ārzemju 

studijās apgūtos speckursus u.c. Brīvās izvēles studiju kursus doktoranti apgūst laikā no 3. līdz 

5.semestrim  

LV 6/ECTS 9 KP apjomā.  Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju 

kompetenci, kas iegūta 90 kontaktstundu un 150 patstāvīgā darba stundu studijās.  

Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV6/ECTS 9 KP 

- Zinātniskā darba praksē doktorants aprobē pētnieciskā darba rezultātus (publikācijas, referāti 

konferencēs, semināros, zinātniskajos lasījumos u.c.) LV 4/ECTS 6 KP apjomā laika periodā no 3. 

līdz 6.semestrim. Doktorants iegūst kredītpunktus, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas 

iegūta 20 kontaktstundu konsultācijās un 140 patstāvīgā darba stundu studijās.  

- Akadēmiskā darba prakses ietvaros 5. un 6. semestra studiju periodā doktorantam ir jāpierāda 

studiju kursu  docēšanas prasmes augstskolā LV 2/ECTS 3 KP apjomā. Kredītpunktus doktorants 

iegūst, ja ir docēti studiju kursi vismaz 80 stundu apmērā. 

  Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

 JVLMA kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas balstīts uz 

doktorantu, docētāju un vispārējā personāla interešu izzināšanu un ievērošanu, partnerattiecībām ar 

doktorantiem, 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: 
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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) doktorantu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura 

un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 

5) ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un doktorantu 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,  

augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  

augstskolām. 

2.11.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir ieguvušas humanitāro vai starpnozaru zinātņu 

maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu mūzikā vai mūzikas pedagoģijā un nokārtojušas 

iestājpārbaudījumus: 

- kolokvijs par pieteikto promocijas darba tēmu un iesniegto pētniecisko darbu 

- svešvaloda 

 

2.11.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
(izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana)).  

      Studiju saturu doktoranti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu apraksta 

plānojumam, docētāji grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās 

nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika izvērtētas un konkretizētas  visu 

studiju kursu kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas 

apguves noslēguma doktorantu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par 

promocijas pārbaudījumiem, kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu 

veidi, formas, organizācija un norise, noteikti Doktorantūras padomes kā pārbaudījumu vērtēšanas 

institūcijas, kā arī citu studiju kursu pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un 

prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Specializāciju studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti 

atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

Studiju programmas realizācijā izmantotās pasniegšanas metodes atbilst programmas 

mērķiem un uzdevumiem. Regulārajās Doktorantūras padomes un Muzikoloģijas katedras sēdēs tika 

diskutēts par konkrētu metožu lietderību, aplūkojot to pielietojumu gan vietējā, gan starptautiskā 

līdzīgas ievirzes izglītības programmu kontekstā. Lai nodrošinātu maksimālu patstāvīgā darba 

efektivitāti, kontaktstundās tika skaidri formulēti uzdevumi un piedāvātas daudzveidīgas darba 

metodes  (datoru, multimediju un interneta izmantošana ir obligāti nepieciešama mūsdienīga studiju 

procesa sastāvdaļa). Šobrīd adekvāti studiju programmas mērķiem un uzdevumiem tiek izmantotas 

datortehnoloģijas bez kurām nav iedomājama kvalitatīva studiju procesa realizācija. Lekciju 

materiālu sagatavošanai bieži tiek izmantoti interneta resursi, taču vēl nepieciešams veikt gan radošu, 

gan materiāltehnisku ieguldījumu veiksmīgākai multimediju izmantošanai studiju procesā. 
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   Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās infrastruktūras 

esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

(ERAF) piesaistītiem līdzekļiem, JVLMA īstenoja infrastruktūras attīstības projektu,  ir paveikti 

projektā iekļautie būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums.   

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā doktorantiem ir nodrošinātas plašākas patstāvīgā darba 

iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  

specializēts aprīkojums.    

JVLMA nodrošina iespējas kvalitatīva akadēmiskā darba veikšanai un, lai sekmētu studiju 

satura attīstību, sadarbojas ar sociālajiem partneriem – zinātniskās pētniecības iestādēm (Latvijas 

Zinātņu akadēmija), Kultūras ministriju, profesionālajiem mūziķu kolektīviem, mūzikas 

vidusskolām, pētniecības un kultūras institūcijām un pašvaldībām. JVLMA studiju programmas 

īstenošana ir saistīta ar valsts pasūtījumu, lai nodrošinātu valstij nepieciešamo mūzikas pētnieku, 

muzikologu un akadēmiskā personāla sagatavošanu.  

      Akadēmiskā darba kvalitāti nodrošina zinātnes un studiju vienotība.  Ikviens JVLMA 

akadēmiskā personāla pārstāvis piedalās studiju procesā un veic pētniecības un mākslinieciskās 

jaunrades darbu. Notiek regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana - tiek 

organizētas ārvalstu augstskolu profesūras meistarklases JVLMA - vidēji 44 meistarklases gadā, 

arī mūsu mācībspēku meistarklases ārvalstu augstskolās – Tallinā, Tartū, Viļņā, Klaipēdā, 

Zalcburgā, kā arī GURU lekcijas. Studiju satura ilgtspēja ir formulēta un tiek īstenota JVLMA 

rīcības virzienos: studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība; iekšējās kvalitātes vadības 

pilnveide; akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide; valsts kultūras 

attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu speciālistu skaita palielināšana; 

starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana; finansējuma avoti un 

infrastruktūras nodrošinājums. 

JVLMA par savu darbību sniedz  informāciju publiskajā telpā.  Publicētā informācija ir 

objektīva, tajā iekļauj doktorantu un absolventu viedokli par piedāvātajām studiju programmām, 

paredzētajiem studiju rezultātiem, piešķiramo kvalifikāciju, izmantotajiem pasniegšanas, studiju un 

vērtēšanas pasākumiem. JVLMA organizē preses konferences, Uzņemšanas noteikumi un prasības ir 

publiski pieejami JVLMA mājas lapā. Pārskats par zinātniski pētnieciskā darba sasniegumiem un 

studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi ir pieejami JVLMA mājas lapā. Sakarā ar to, ka studiju 

programmā iesaistītie mācībspēki (profesore A.Beitāne) piedalās citu valstu augstskolu studiju 

programmu izvērtēšanā kā eksperti, mūsu studiju programma tika salīdzināta ar Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmijas un Igaunijas Mūzikas akadēmijas studiju programmām un, izmantojot labāko 

pieredzi, tiek ieviestas satura korekcijas. 

Būtiska nozīme jauno zinātnieku izglītošanā ir JVLMA Zinātniskās pētniecības centram.  

2013. gada decembrī noslēdzās LR Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā Latvijas zinātnes 

starptautiskā izvērtēšana, ar mērķi, lai veiktu objektīvu Latvijas zinātnes situācijas analīzi Eiropas 

Savienības Kopīgās pētniecības telpas un sadarbības kontekstā Baltijas jūras un Ziemeļvalstu reģiona 

sadarbības interesēs, tāpat arī, lai realizētu reformas zinātnes laukā.  

Starptautisko ekspertu vērtējumā  JVLMA ZPC ierindojās labāko pētniecības institūciju skaitā 

humanitārajās zinātnēs. Izvērtējumā secināts, ka ZPC darba rezultātu kvalitāte ir augsta un pētniecība 

norit saskaņā ar centra noteiktajiem darbības mērķiem; vairākām publikācijām piemīt oriģināla 

teorētiskā perspektīva un starptautiska nozīmība, pateicoties salīdzinošam skatījumam plašākā 

vēsturiskā kontekstā; šīs pozitīvās īpašības piemīt arī darbiem, kuros pētījumi fokusēti uz Latvijas 

mūziku/muzikālo kontekstu. Secināts arī, ka „bez valsts finansējuma šim efektīvajam pētniecības 

centram ir sarežģīti nodrošināt ilgtspēju un realizēt savu potenciālu, kurš Latvijas mūzikas kultūras 

kopējā attīstībā uzskatāms par ļoti nozīmīgu”. 

 Eksperti rekomendē centru atbalstīt, lai garantētu tā turpmāku pastāvēšanu centrālās valsts 

muzikoloģijas pētniecības institūcijas statusā, turpinot tā pastāvēšanu JVLMA struktūrvienības 

statusā, kurš uzskatāms par optimālu institucionālo ietvaru Latvijas muzikoloģijā.  
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2.11.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Doktoranta studiju rezultāti tiek vērtēti ik semestri: 

1) promocijas darba izstrādes un literatūras studiju rezultātus, kā arī dalību konferencēs un 

publikācijas vērtē Doktorantūras padome, klātesot promocijas darba vadītājam un vismaz vienam 

Promocijas padomes pārstāvim; 

2) ierobežotās izvēles specializācijas un profila, kā arī brīvās izvēles studiju kursu apguves 

rezultātus vērtē studiju kursa docētājs;  

3) studiju programmas daļas vai pilnas programmas apguves rezultātus kopumā vērtē DP un lemj 

par doktoranta atestāciju nākamajam periodam, studiju turpināšanu vai arī par studiju pabeigšanu.  

Doktoranta pienākumi: 

- reizi semestrī uzstāties JVLMA  doktorantu zinātnisko darbu lasījumos;  

- uzrakstīt katram semestrim plānoto promocijas darba apjomu un  

studiju noslēgumā iesniegt 75% pilna apjoma promocijas darbu, atbilstoši  

JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba izstrādes  

un noformēšanas kārtību; 

- patstāvīgi studēt programmas bāzes literatūru, promocijas darba literatūru un pierādīt savu 

kompetenci pārbaudījumos; 

- studiju laikā sagatavot vismaz divas publikācijas un uzstāties vismaz divās starptautiskajās 

konferencēs vai semināros; 

- katra semestra beigās atskaitīties DP par individuālā plāna izpildi.   

Doktora studiju programmas apguves noslēgumā notiek promocijas darba priekšaizstāvēšana.  

Priekšaizstāvēšanas datumu izsludina DP  6.semestra sākumā.  

Promocijas darbs atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam  par promocijas darba 

izstrādes un noformēšanas kārtību jāiesniedz vienu mēnesi pirms izsludinātā priekšaizstāvēšanas 

datuma. Doktoranta iesniegto promocijas darbu recenzē divi māklsas zinātnes attiecīgās 

apakšnozares eksperti.  

Promocijas darba priekšaizstāvēšanu vērtē DP, piedaloties vismaz  diviem Promocijas padomes 

pārstāvjiem, un pieņem lēmumu par studiju programmas apguves rezultātiem.  

Doktorantiem, kuriem ir pamatotas pretenzijas pret pārbaudījumā saņemto vērtējumu, vienas 

dienas laikā pēc pārbaudes rezultātu paziņošanas ir tiesības iesniegt rektoram motivētu rakstisku 

lūgumu pārskatīt iegūto vērtējumu. Rektors uzdod DP divu darbadienu laikā izvērtēt tās lēmumu 

par doktoranta zināšanu vērtējumu un iesniegt motivētu skaidrojumu. Skaidrojumu paraksta v isi 

DP locekļi. Rektors izvērtē DP skaidrojumu un par savu lēmumu paziņo doktorantam divu dienu 

laikā.  

Doktora studiju programmas apguves rezultātā doktorants saņem JVLMA izziņu.  

Mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu doktorants iegūst atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem.  

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot studiju kursu 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 plānā noteiktajos 

studiju kursos. 

Vērtēšanas pamatformas 

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, 

minimālais studiju kursa apjoms - 2 kredītpunkti. 
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Vērtēšanas kritēriji 

Doktoranta zināšanas un prasmes vērtē , izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:  

Apguves 

līmenis 
Atzīme Skaidrojums 

Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

 

2.11.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 

kritērijiem un parametriem. 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 1415034 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 4754,43 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  

(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 1195,11 gadā x  koefic. 3 = EUR 3585,33 
(EUR 265,58 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1195,11 x koefic. 3)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 305,15 gadā x  koefic. 3 = EUR 915,45 

(EUR 67,81 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 305,15 x koefic. 3) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 347,76 gadā x koefic. 3 = EUR 1043,28 

(EUR 77,28 x 4,5 bak.  koefic. = EUR 347,76 x koefic. 3) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 1076,67 gadā x koefic. 3 = EUR 3230,01 

(EUR 239,26  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 1076,67x koefic. 3) 

- Sportam gadā – EUR 25,61 x koefic. 3 = EUR 76,83 

(EUR 5,69  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 25,61 x koefic 3) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 12,83 x koefic. 3 = EUR 38,49 

(EUR 2,85  x 4,5 bak.  koefic. = EUR 12,83 x koefic. 3)  

 

2.11.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Zinātniskās darbības likuma un 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. 8.līmeņa prasībām.  

   Studiju programma noslēdzas ar promocijas darba izstrādi un tā priekšaizstāvēšanu 

Doktorantūras padomē. Mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu  piešķir Promocijas padome pēc 
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promocijas darba aizstāvēšanas. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas prasības atbilst Ministru 

kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1001. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 

kārtība un kritēriji prasībām. 

Studiju virziena Mākslas doktora studiju programma Muzikoloģija   trešo reizi akreditēta uz 

sešiem gadiem, Studiju virziena akreditācijas lapas Nr.235, akreditācijas termiņš līdz 23.05.2019.  
 

2.11.11. 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 akadēmiskā doktora studiju programma Muzikoloģija tiek īstenota tikai JVLMA. 

Studiju programmas apraksts ir salīdzināts ar mākslas zinātņu nozares līdzīgām studiju 

programmām, t.i. ar Latvijas Kultūras akadēmijas humanitāro zinātņu doktora studiju programmu 

“Mākslas”, ar Latvijas Universitātes Filoloģijas doktora studiju programmas Mākslas zinātnes 

nozares apakšnozares studiju programmu muzikoloģija (etnomuzikoloģija), kā arī ar Lietuvas 

Mūzikas un teātra akadēmijas un Tallinas Mūzikas akadēmijas doktora studiju programmām 

Muzikoloģija. 

Katrā valstī, neatkarīgi no piederības vai nepiederības ES, augstskolās ir atšķirīgi veidotas 

doktorantūras programmas, kas lielā mērā izriet no katras augstskolas un katras valsts iedibinātām 

tradīcijām. Kredītpunktu sadalījums pa  studiju kursiem, samērs starp obligāto un izvēles daļu, 

aprobācijas prakses sadales, īpaši asistenta pedagoģiskās prakses iekļaušana vai neiekļaušana katrā 

no aplūkotajām Tartu  un Viļņas augstskolu studiju programmām variējas, ņemot vērā doktora grāda 

nosaukumu. Aplūkoto Baltijas valstu augstskolās studiju ilgums ir nemainīgs, vienāds. Doktora 

studiju programmām, t.sk. arī JVLMA ir raksturīgs starpdisciplinārisms, patstāvīgu zinātnisku 

studiju, zinātnisko lasījumu un publikāciju  nozīme.  

Kopsecinājums: doktorantūras programmās, kas aptver mākslas zinātni plašākā vai šaurākā 

apakšnozaru diapazonā ir akcentēts studiju starpdisciplinārais raksturs, tradīciju samērošana ar 

mūsdienu prasībām, variēšanās starp obligāto un izvēles studiju kursu daļu, ko nosaka katras 

attiecīgās augstskolas iespējas un tradīcijas (tai skaitā piedāvāto lekciju kursu sarakstā un tematiskajā 

ievirzē). 
 

2.11.12. Informācija par studējošiem: 

- studējošo skaits kopā – 15 doktoranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja –  

- 15 doktoranti; par studiju maksu – 0 doktoranti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  2 doktoranti, no tiem: par valsts budžeta 

līdzekļiem – 2 doktoranti; par studiju maksu –  0 doktoranti; 

- absolventu skaits kopā – studiju programmu pabeidza 3 doktoranti (studēja par valsts budžeta 

līdzekļiem), doktora grādu ieguva – 1 doktors. 
 
 

2.11.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Doktorantūras padome veica doktorantu aptauju par studiju programmas īstenošanas 

jautājumiem. Doktorantu aptauju analīzes rezultāti apliecināja, ka studiju programma ir saturīga, 

daudzpusīga, saturs nodrošina studiju programmā formulēto mērķu sasniegšanu un paver plašas 

iespējas konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu zinātniskajam, 

akadēmiskajam un organizatoriskajam darbam.  Visi katedras docētāji mutisku pārrunu formā veica 

aptaujas par studiju procesa kvalitāti nosakošajiem jautājumiem, lai varētu koriģēt studiju darba 

organizāciju un sava darba efektivitāti. Doktorantu ierosinājumi ir apspriesti Doktorantūras padomes 

sēdēs. Atskaites periodā tika organizēta nodaļas doktorantu aptauja par tiem docētājiem, kuri 

piedalījās vēlēšanās akadēmiskajos amatos. Doktoranti atzīmēja JVLMA akadēmiskā personāla 

augsto darba profesionalitāti. Atjautās studējošie ir izteikuši priekšlikumu par bibliotēkas fondu 

atjaunināšanu, kā piemēram - neizslēdzot klasisko partitūru esamību, ir nepieciešama modernās 

mūzikas  partitūru iegāde vai arī kādas citas pieejamības nodrošināšana.  
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Apkopojot doktorantu aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka doktoranti pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā 

saņem tās zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam:  

 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās specializācijas nepieciešamajām kompetencēm, ir 

iespējas atbilstoši doktora darba tēmai izvēlēties specializācijas studiju kursus, kurus var apgūt 

arī citās augstskolās; 

 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē doktorantus arī par 

kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem. 

Doktoranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos pētniecības projektos, 

meistarklasēs, praksēs Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
 

2.11.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

2014.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 studi ju procesa gaitu un 

mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. Aptaujā piedalījās 3 absolventi. 

Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto ir apmierināti. 

Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu 

speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst 

specialitātes prasībām. Pozitīvi tiek vērtēta zinātniskā darba aprobācijas prakses organizēšana.  

Absolventi atzinīgi novērtēja muzikoloģijas katedras docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu 

profesionālo darbu. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās plašas iespējas 

iesaistīties pētnieciskajos un radošajos projektos.  

JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no absolventiem saņemtu informāciju par viņu 

nodarbinātību.  Izanalizējot saņemto informāciju, varam secināt, ka mūsu absolventi strādā savā 

muzikologa profesijā.  

Otra aptauja tika organizēta ar mērķi, lai  noskaidrotu  absolventu apmierinātību ar Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju vidi kopumā.  Studiju vides novērtējuma rezultāti (kopsavilkums 

atrodas Studiju programmu direkcijā) 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 patstāvīgā darba iespēju nodrošināšanu JVLMA. 
 

 

2.11.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Doktoranti ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

tiek realizēta, galvenokārt iesaistot doktorantus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās institūcijās – 

Doktorantūras padomē, Senātā, Satversmes sapulces sastāvā.  

        Respektējot doktorantu ierosinājumus, tika aktualizēts B un C daļas studiju kursu klāsts, 

papildināts un atjaunots informatīvais un uzziņas materiālu  klāsts, pilnveidots 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 Mākslas  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  

63.pants Doktora grāda piešķiršana (prasības attiecas uz akadēmiskā doktora augstākās 

izglītības studiju programmu Muzikoloģija). 

2) Zinātniskās darbības likums  

11.pants  Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtība  (prasības attiecas uz akadēmiskā 

doktora augstākās izglītības studiju programmu Muzikoloģija). 

3) Ministru kabineta noteikumi: 

-  20.11.2001. Ministru kabineta noteikumi  Nr.481  Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu  (prasības attiecas uz septiņām profesionālām bakalaura 

studiju programmām, divām profesionālām maģistra  studiju programmām), 

- 03.01.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr.2 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 

standartu (prasības attiecas uz vienu akadēmisko maģistra augstākās izglītības studiju 

programmu Mūzika ), 

- 02.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, 

pielikums Nr.1, 1. un 2. tabula   (prasības, kas attiecas  uz studiju līmeņiem, studiju rezultātu 

formulēšanu un sasniegšanu  attiecas uz visām vienpadsmit studiju programmām), 

- 18.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju 

klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, 2.pielikums Profesiju standarti: 

1.25. Skaņu režisora profesijas standarts 

1.64. Muzikologa profesijas standarts 

1.65. Instrumentu mūziķa profesijas standarts 

1.66. Komponista profesijas standarts 

1.67. Vokālista profesijas standarts 

1.68. Horeogrāfa profesijas standarts 

(profesijas standarta prasības attiecas uz profesionālām bakalaura studiju programmām), 

- 02.07.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.363 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

kārtību, 
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- 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, 

- 27.12.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.1001 "Doktora zinātniskā grāda 

piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji  (prasības attiecas uz akadēmiskā doktora 

augstākās izglītības studiju programmu Muzikoloģija),  

- 16.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.202 Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko 

izglītību apliecinošus dokumentus. 

 

Studiju virziena Māksla  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 ieviesti kvalifikāciju izprotamības 

veicināšanas instrumenti:  

-  pilnībā ieviesta Eiropas kredītpunktu sistēma (ECTS) un ieviests Eiropas vienotā diploma 

pielikums (JVLMA par izcilu pieeju  Eiropas Kredītpunktu Pārneses sistēmas piemērošanā un 

diplomu pielikumu sagatavošanā un izdošanā Eiropas komisija ir piešķīrusi atzinības zīmi), 

- 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, 

- 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 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. 

 

http://www.polifonia-/
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 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.  

 

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 stratēģija. 

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 profesionālās organizācijas (orķestrus, korus, baleta trupas) ar 

nepieciešamajiem mūziķiem pamatā tikai īstermiņa vajadzībām.  

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 

ministrija sadarbībā ar 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  
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izvirzīta kultūra kā identitātes un radošuma pamats, kultūras un radošās industrijas, radošu 

teritoriju attīstība un radošā izglītība, tāpēc, akcentējot starpnozaru sadarbības nozīmi, diskusijās 

piedalīsies Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji un dažādu jomu eksperti. 

Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbinātībai ir 

radītas plašas iespējas. 

Sniedzam Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un izglītības institūciju 

sarakstu: 

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 organizācijas 

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais  orķestris";  

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"";  

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Koncerti”;  

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA";  

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks";  

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera”;  

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris";  

            Amatiermākslas joma:   

            368 kori, 566 vokalie ansambli, 527 deju kolektivi, 184 folkloras grupas,  

            70 kokļu ansambli, 60 tautas muzikas ansambli, 57 puteju orkestri 

Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas 

143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās 

ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas. 

 

 

 

     Rektors                profesors A.Sīmanis 
 


