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P rskats
par veiktaj m darb b m studiju virziena
Izglītība, pedagoģija un sports
pilnveidei
2015./2016.akad miskaj gad
I. Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports
raksturojums
1.1. Studiju virziena att st bas strat ģija, kop gie m rķi un to saist ba ar
augstskolas kop jo att st bas strat ģiju
Att st bas strat ija pieejama JVLMA m jas lap : www.jvlma.lv, sada a Par JVLMA
apakšsada a Dokumenti)
Izv rt jot J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas (turpm k JVLMA)
strukt rvien bu vad t ju iesniegtos gada darba p rskatus, ar gandar jumu varam secin t, ka
Studiju virziena att st bas strat ij , kas ir JVLMA Att st bas strat ijas sast vda a, defin tie
m r i un uzdevumi atskaites period ir veikti profesion li un godpr t gi.
M su darba rezult ti:
 ir nodrošin tas studijas m zikas izgl t bas zin t u jom div s studiju programm s,
studiju programm s stud jošajiem sekm ta ar m kslinieciski radoš darb ba
sagatavoti kvalific ti m zikas nozares skolot ji -16 absolventi),
 studijas ir veidotas nep rtraukt
saist b
un vienot b
ar notiekošajiem
kult rprocesiem Latvij un citur pasaul , par to liecina m su sadarb ba ar:
- mūzikas skol m, mūzikas vidusskol m, visp r j s izgl t bas iest d m (doc t ji ir
akredit cijas komisiju pieaicin tie izgl t bas iest žu darb bas nov rt šanas eksperti,
doc t ji ir m zikas vidusskolu valsts kvalifik cijas centraliz to eks menu komisijas
priekšs d t ji),
- pašvald b m – JVLMA studiju - m ksliniecisku vien bu, k ar individu lo
atska ot jm kslinieku un stud jošo koncerti re ionos – C sis, Limbaži, Ventspils,
Liep ja, Madona, Gulbene, Valmiera, Daugavpils, Kuld ga, R zekne, Jelgava,
R jiena, u.c.
profesion laj m nevalstiskaj m organiz cij m, kuras ir iek vuš s starptautiskaj s
organiz cij s – Klavieru skolot ju asoci ciju, st gu instrumentu skolot ju asoci ciju,
dzied šanas skolot ju asoci ciju, Latvijas Koru asoci ciju, M zikas skolot ju asoci ciju, u.c.
rvalstu augstskol m (nosl gti vair k k 100 sadarb bas l gumi) notiek meistarklases un
koncerti - rvalstu augstskolu profes ra pie mums stenoja vair k k 40 projektus, bet m su
profes ra rvalstu augstskol s stenoja 35 projektus, apmai as ietvaros doc t ji
diplomeks menos veic ar p rbaud jumu komisijas pien kumus.
2015/2016. m c. gad partneru augstskol s m c j s 2 JVLMA studenti. J piez m ,
ka arvien popul r ka k st Erasmus prakse, kaut ar šis pas kums galvenok rt balst s uz
person go iniciat vu. Pie mums ERASMUS un NORDPLUS programmu ietvaros stud ja 4
studenti – no V cijas, Norv ijas, Baltkrievijas.
2015./2016. akad misk gada m ksliniecisk s un zin tnisk s darb bas norises bija
velt tas JVLMA 96 gadu darb bas jubilejai.
Piem rojot pirm rektora profesora J zepa V tola iedibin tos un m sdienu
m kslinieciskaj , k ar pedago iskaj praks radoši att st tos principus, iek aujoties
starptautiskaj kult ras aprit , esam centušies saglab t un t l k att st t nacion l s m zikas
kult ras mantojumu. To apliecina stenotie JVLMA m kslinieciski radošie projekti un
pas kumi.
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1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, t s att st bas pamatprincipi,
perspekt vais nov rt jums no Latvijas att st bas pl nošanas dokumentos noteikto valsts
att st bas priorit šu viedokļa
P rskata period studiju virziena Izglītība, pedago ija un sports ietvaros JVLMA stenoja
Eiropas ietvarstrukt ras bakalaura l me a studiju programmas, nodrošinot m zikas nozares
pedagogu sagatavošanu Latvijas kult ras un kult rizgl t bas instit cij m.
Sekm gi stenotas divas profesion l s bakalaura studiju programmas:
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs.
Studiju programmu att st bas pl noš n JVLMA piem ro š dus pamatprincipus:
- Latvijas valstisk s att st bas intereses saist b ar kult rvides att st bas tendenc m Latvij un
pasaul , darba tirgus piepras juma un pied v juma prognozes, kuras tiek izteiktas valsts pas t juma
veid ;
- darba dev ju pras bas - sadarb ba ar kult rizgl t bas iest d m nepieciešamo speci listu skaita un
kvalit tes nodrošin šan ;
- studiju, m ksliniecisk s jaunrades un zin tnes vienot bu;
- iek aujoties starptautiskaj kult ras aprit , nacion l s kult ras mantojuma saglab šana un
att st ba;
- uztverot laikmeta tendences, fleksibli atsaucas uz pied v tajiem inovat vajiem izaicin jumiem;
- nodrošinot kvalitat vas studijas m zikas izgl t bas jom , augsti kvalific tu m zikas pedago ijas
speci listu sagatavošan , JVLMA piem ro starptautiskaj aprit sak otas labas prakses piem rus,
izmantojot mobilit tes iesp jas, tiek pilnveidota un att st ta akad misk vide, studiju programmu
satura apguves inovat v s metodes, piesaist ti rvalstu viesprofesori, sekm ta studiju vides
internacionaliz cija.
JVLMA ir m sdien gs profesion lo un akad misko studiju centrs, kas saist b ar m kslinieciski
radošo darb bu un p t jumiem m kslas un pedago ijas zin tn s, sniedz augst k s izgl t bas iesp jas
k Latvijas, t ar citu valstu iedz vot jiem.
JVLMA ir izš iroša loma sabiedr bas kult ras trad ciju, m zikas izgl t bas un profesion l s
m zikas kult ras un kult rvides att st b .
Pl nojot studiju programmu att st bu, JVLMA ir musi v r un balst jusies uz Latvijas
kult rpolitikas pl nošanas dokument - KULT RPOLITIKAS PAMATNOST DNES 2014. –
2020.GADAM „RADOŠ LATVIJA” noteiktaj m priorit t m, t.i.:
1.2.1. Kult ras kapit la saglab šana un att st ba, sabiedr bai l dzdarbojoties kult ras
procesos;
JVLMA darb b š priorit te ir noz m ga resursu saglab šan un att st b , t.sk. akad misk
person la, stud jošo sast va, materi li tehnisk s b zes, studiju satura stenošan , lietiš a,
konstrukt va un produkt va sadarb ba ar kult ras un izgl t bas instit cij m, profesion laj m
nevalstiskaj m organiz cij m, pašvald b m.
1.2.2. Radošums m žizgl t b un uz darba tirgu orient ta kult rizgl t ba;
JVLMA steno tr s t l kizgl t bas programmas, kur s m zikas skolu un visusskolu pedagogi
pilnveido pedago iski m ksliniecisko meistar bu, apg st cita m c bu priekšmeta m c šanas
metodes, ieg stot pedagoga ties bas m c t plaš ka spektra m c bu priekšmetus. Atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem JVLMA ir ieviesusi personu iepriekš j izgl t b un profesion laj darba
pieredz ieg to rezult tu izv rt šanu un atz šanu.
1.2.3. Konkur tsp j gas kult ras un radoš s industrijas
Konkur tsp j ga m zikas izgl t ba var b t tikai tad, ja t ir kvalitat va. Lai kult rizgl t ba b tu
kvalitat va, ir nepieciešami lieli finansi lie ieguld jumi. Finanses nepieciešamas augstas raudzes
akad misk person la piesaistei, infrastrukt ras nodrošin šanai, pedago isk s prakses stenošanai,
mobilit tei un studiju procesa internacionaliz ciju. Atskaites period valsts budžeta m r dot cijas
apm rs bija tikai 83% no Ministru kabineta noteikumos augstskolu finans šanai noteikt s
nepieciešam s summas.
1.2.4. Radošas teritorijas un kult ras pakalpojumu pieejam ba
Lai nodrošin tu kult ras pakalpojumu pieejam bu, JVLMA cieši sadarbojas ar viet j m
pašvald b m, visp rizgl tojoš m skol m, m zikas skol m un visusskol m, organiz jot pedagogu un
studentu koncertus un koncertlekcijas. Lai nodotu inform ciju par iesp jamaj m studij m,
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uz emšanas noteikumiem un pras b m, JVLMA organiz izbraukuma sesijas, kur s piedal s gan
JVLMA vad ba, gan doc t ji, gan studenti, prezent jot JVLMA radošos starptautiskos sasniegumus,
sniedzot konsult cijas un koncertus.
Lai nodrošin tu izgl t bas un kult rpolitikas dokumentos izvirz to m r u un nosprausto
uzdevumu stenošanu, t.i. valstij nepieciešamo augstas klases profesion lo m zikas skolot ju un
kult ras darbinieku sagatavošan , JVLMA sadarb b ar Kult ras ministriju, nozares kult ras un
izgl t bas instit cij m katru gadu izv rt noteikt s kult rvides att st bas priorit tes, prognoz
darba tirgum nepieciešamo speci listu skaitu un pl no valsts budžeta studiju vietu skaitu pa
studiju programm m. Sal dzinot ar 2015.gada valsts budžeta vietu skaitu, profesion laj s
bakalaura studiju programm s 2016.gad valsts budžeta studiju vietu skaits ir palicis nemain gs.
1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilst ba darba tirgus piepras jumam, darba
dev ju aptaujas rezult ti
Atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011. groz jumiem, kas saist s ar 5.panta Augstskolu
uzdevumi kompetences paplašin šanu augstskol m, JVLMA v c un analiz inform ciju par
absolventu nodarbin t bu. Ir izstr d ti sadarb bas l gumi starp JVLMA un absolventiem, iek rtots
absolventu nodarbin t bas re istrs.
2015./2016.akad misk gada studiju virziena Izglītība, pedago ija un sports divas studiju
programmas pabeidza 16 stud jošie, no tiem: par valsts budžeta l dzek iem pabeidza 13 stud jošie,
par studiju maksu – 3 stud jošie.
emot v r absolventu un darba dev ju sniegto inform ciju par nodarbin t bu, ir ieg ti š di dati:
- absolventi, kuri stud ja par valsts budžeta l dzek iem, pedago isko darbu sav specialit t veic
13, bet kop ar maksas studiju absolventiem pedago isko darbu veic 16 absolventi, no tiem studijas
ma istrant r savieno ar pedago isko darbu – 4 absolventi;
Ieg t s inform cijas dati liecina par, ka:
1) m zikas skolot ji ir piepras ti darba tirg ;
2) JVLMA absolventi ir motiv ti str d t ieg taj s specialit t s.
JVLMA past v gi uztur kontaktus ar m su sadarb bas partneru – kult ras un kult rizgl t bas
instit ciju vad t jiem – m su absolventu darba dev jiem un to p rst vjiem, nodrošinot inform cijas
atgriezenisko saikni. Darba dev ji un absolventi, raksturojot konkr taj specialit t ieg to
kompetenci - zin šanas, prasmes un atbild bu, atz m absolventu augstu profesionalit ti, v lmi sav
darb b b t inovat viem, papildin t savu profesion lo meistar bu, akt vi iek auties m zikas
izgl t bas radošajos projektos. Liel kais vair kums doc t ji ir noda as studentu esošie vai
potenci lie darba dev ji.
JVLMA studentiem, kuri apg st m zikas pedagogam nepieciešam s profesion l s
zin šanas un prasmes, studiju programmu ierobežot s izv les da ir dotas iesp jas apg t citu
m c bu priekšmetu pedago iskos studiju kursus, kas dod ties bas str d t par pedagogiem
profesion l s ievirzes m zikas izgl t bas programm s. Š da pieeja nodrošina Latvijas
kult rizgl t bas iest žu pedago isko darbinieku atjaunotni, triju izgl t bas pak pju (m zikas
skolas – m zikas vidusskolas – M zikas augstskola (JVLMA) izgl t bas programmu satura
p ctec bu, apd vin t ko un sp j g ko m zi u atlasi studij m augstskol , pedago isk s un
m ksliniecisk s prakses m r tiec gu organiz ciju, inovat vo metožu ieviešanu izgl t bas proces
(JVLMA sistem tiski organiz rvalstu augstskolu profesoru meistarklases, kur s profesion l s
meistar bas pilnveides nol k piedal s visu kult rizgl t bas iest žu pedagogi). L dztekus
visp r j s izgl t bas iest d m Latvij darbojas vair k ne k 150 kult rizgl t bas iest des, kas
m su absolventiem paver plašas iesp jas savienot m ksliniecisko darb bu ar pedagoga darbu,
t dej di sekm jot vi u soci l s garantijas.
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1.4. Studiju virziena stipro un v jo pušu, iesp ju un draudu anal ze
Veicot SVID anal zi tika izv rt tas iekš jo un r jo faktoru sniegt s priekšroc bas un probl mas.
1.4.1. J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas vieta Latvijas augst kaj izgl t b un zin tn :
Iekš jo un r jo faktoru sniegt s priekšroc bas un probl mas
Stipr s puses
Iesp jas
JVLMA v rds liel da Latvijas
Att st t izcil bu kult rizgl t b un sekm t kult ras
sabiedr bas tiek asoci ts ar kvalitat vu
speci listu konkur tsp ju.
izgl t bu, noz m gu m kslinieciski radošu JVLMA sav darb b ir autonoma, ir ties ga
darb bu un nopietnu p tniec bu.
patst v gi izlemt daudzus savas att st bas
JVLMA sniedz Latvij visplaš ko
jaut jumus.
pied v jumu m zikas pedago ijas studiju JVLMA ir ties ga r koties ar pašumiem
un p tniec bas jomu daudzveid bas zi .
Satversmes noteikto uzdevumu izpildes lab .
Studijas JVLMA ir saist tas ar m zi u
JVLMA var izmantot daž das sadarb bas formas
izgl tošanu, k ar ar p tniecisko darb bu. ar soci lajiem partneriem un saviem
JVLMA str d Latvijas izcil kie m zi i, absolventiem, kuri p rst v soci lo partneru
m zikas zin tnieki, m zikas pedago ijas intereses, nodrošinot resursus att st bai,
p rst vji.
piepras jumu p c speci listiem – m zi iem,
Stabils studiju programmu piepras jums.
m zikas pedagogiem, p tniekiem.
Ir plašas mobilit tes iesp jas, att st s
JVLMA m c bsp ki un p tnieki sadarbojas un
internacionaliz cija.
nereti sniedz lielu ieguld jumu citu kult ras
JVLMA radoša sadarb ba ar kult ras un
instit ciju darb Latvij un rvalst s.
izgl t bas instit cij m, pašvald b m,
JVLMA person ls piedal s valsts un pašvald bu
profesion laj m nevalstiskaj m
instit ciju darb .
organiz cij m.
JVLMA var sniegt m zikas pedago ijas izgl t bu
par valsts budžeta l dzek iem lielam studentu
skaitam, nodrošinot studiju iesp jas person m ar
par studiju maksu.
Rad t labv l gus apst k us priv t finans juma
piesaistei kult ras mantojuma saglab šanai,
t l knodošanai un radoš procesa atbalstam.
V j s puses
Valsts finans jums, kuru JVLMA g st
savas darb bas nodrošin jumam (r inot
uz vienu stud jošo), ir b tiski
nepietiekams.
Materi li tehnisk b ze ir j atjauno, t ir
b tiski novecojusi, bieži vien apr kojums
ir nepiem rots, tikai da ji atbilst studiju
programmu kvalitat vai apguvei.
JVLMA akad misk person la zemais
atalgojums nestimul radošu vidi un
konkurenci, akad misk person la
atjaunošan s ir l na.
JVLMA akad misk un p rvaldes darba
kvalit tes vad bas sist ma tikai da ji
nodrošina funkciju pietiekami efekt vu
izpildi.

Draudi
Nepietiekama finanšu ieguld juma rezult t
samazin sies visu veidu resursi - t l k novecos
JVLMA akad miskais un p tniec bas potenci ls,
kas izrais s ar studiju kvalit tes pazemin šanos.
Akad misk s vides un darba zem s samaksas d
JVLMA zaud s person lu, vispirms jau tos
person la p rst vjus, kuri var pretend t uz lab ku
nodrošin jumu radoši m kslinieciskaj vid vai
starptautiskaj akad miskaj aprit .

8

1.4.2. J zepa V tola Latvijas M zikas akad mija Eiropas vienot izgl t bas, p tniec bas un darba
telp :
Iekš jo un r jo faktoru sniegt s priekšroc bas un probl mas
Stipr s puses
Iesp jas
JVLMA ir partneri un sadarb bas l gumi
Iek aušan s Eiropas vienotaj izgl t bas un
vis pasaul .
p tniec bas telp sekm visa veida resursu, tai
JVLMA pasaul ir paz stama ar t s
skait ar p tnieku un studentu, piesaisti no ES un
person la augstu m ksliniecisko, radošo, visas pasaules. Sakar ar vecuma ierobežojuma
akad misko un zin tniski p tniecisko
atcelšanu ir labv l gi apst k i latviski run jošo
l meni.
pension to akad misko sp ku reemigr cijai.
JVLMA potenci lu kop j Eiropas
Iepriekš jos gados izveidojušies JVLMA
izgl t bas telp apliecina JVLMA
m c bsp ku starptautiskie sakari ir pamats t l kai
doc t ju un stud jošo sasniegumi
sadarb bai un to sekm jošu finanšu resursu
starptautiskajos projektos, piepras jums
piesaistei.
Eiropas valstu darba tirg .
JVLMA tr spak pju akad misk s
Laik , kad ES kop j s izgl t bas telp v rojams
izgl t bas sist ma (bakalaurs, ma istrs,
pieaugošs finans juma defic ts, JVLMA unik l
doktors) ir sal dzin ma ar ES valstu
pieredze, darbojoties da ji valsts, da ji
izgl t bas sist m m. Tiek izmantotas
izgl t bas tirgus piepras juma regul tas
kred tpunktu p rneses iesp jas, vienotais augstskolas status , var sekm t papildu resursu
diploma pielikums.
piesaisti.
Pieš irtie gr di un kvalifik cijas tiek
atz tas ES valst s.
V j s puses
Draudi
JVLMA studijas un p tniec bas darbs ir
Aizpl stot p tniekiem un m c bsp kiem,
orient ts p rsvar uz Latvijas tirgus
nepiesaistot l dzek us infrastrukt ras att st bai,
piepras jumu.
JVLMA nesp s nodrošin t Eiropas vienot s
JVLMA ir mazs rzemju past v go
izgl t bas telpai atbilstošu izgl t bu bakalaura,
studentu un viesprofesoru skaits. JVLMA ma istra un doktora studiju l men un zaud s
person lam nereti nav pietiekamu
konkur tsp ju.
svešvalodu zin šanu, lai akt vi darbotos
Neveltot pien c gu uzdevumu person la, vad bas
starptautiskaj akad miskaj aprit .
sist mas un infrastrukt ras pilnveidošanas
Sam rojot ar ES valstu vid jiem
jaut jumiem, JVLMA neb s sp j ga konkur t ar
r d t jiem, JVLMA akad misk darba un cit m augstskol m vienotaj Eiropas
paši p tniec bas finans jums ir
akad miskaj aprit ne studentu, ne person la, ne
nepietiekams.
p t jumu un att st bas projektu piesaist .
Nesp jot stenot savas att st bas redz jumu,
JVLMA neb s sp j ga konkur t ar
starptautiskajiem izgl t bas tirgus a entiem pašu
m j s.
Norobežojoties no Eiropas un pasaules
akad misk s aprites, nesam rojot savu devumu
un potenci lu ar starptautiskajiem krit rijiem,
JVLMA p rv rt sies par pašpietiekamu, citur
nepaz stamu nomales augstskolu.
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1.5. Studiju virziena vad ba: p rvald bas struktūra
Studiju virziena p rvald ba ietilpst JVLMA visu sf ru darb bas p rvald bas strukt r
(skat t JVLMA m jas lap :www.jvlma.lv sada Dokumenti apakšsada a JVLMA strukt ra)
JVLMA galven s l m jinstit cijas ir: Satversmes sapulce, Sen ts, Rektors, Akad misk
š r jtiesa.
JVLMA person la augst k p rst v bas un vad bas instit cija un l m jinstit cija akad miskajos
un zin tniskajos jaut jumos ir Satversmes sapulce. Sapulce pie em un izdara groz jumus
Akad mijas Satversm , iev l un atce Rektoru, noklaus s un v rt Rektora p rskatu, iev l Sen tu
un atce t locek us, iev l Akad misko š r jtiesu un atce t s locek us, apstiprina Satversmes
sapulces, Sen ta, Akad misk s š r jtiesas un Rektora v l šanu nolikumus, noklaus s un v rt
Sen ta p rskatu, pie em l mumus par t darb bu, izskata un izlemj konceptu lus akad mijas
darb bas un att st bas jaut jumus. Satversmes sapulci 40 personu sast v iev l uz tr s gadiem.
Proporcion las p rst vniec bas nodrošin šanai person la p rst vju grupas, aizkl ti balsojot, iev l :
24 p rst vjus no akad misk person la, 8 - no stud jošajiem, 8 - no visp r j person la.
Satversmes sapulce darbojas, pamatojoties uz Satversmes sapulces apstiprin to nolikumu.
Person la kole i la vad bas l m jinstit cija JVLMA ir Sen ts. Sen ts apstiprina k rt bu un
noteikumus vis m akad mijas darb bas jom m, piedal s Satversmes sapulces apstiprin to darb bas
strat isko m r u stenošan , k ar veic citas funkcijas. Sen tu, aizkl ti balsojot, iev l uz trim
gadiem. Akad misk un visp r j person la p rst vjus Sen t v l Satversmes sapulce, stud jošo
p rst vjus Sen t iev l Stud jošo pašp rvalde. Sen t ir 20 senatori, no kuriem ne maz k par 50
procentiem ir profesori un asoci tie profesori. Sen ta sast v ir 75 procenti akad misk person la
p rst vji, 20 procenti stud jošo p rst vji, 5 procenti visp r j person la p rst vji. JVLMA Sen t
p rst v tajiem stud jošajiem ir veto ties bas jaut jumos, kas saist ti ar stud jošo interes m. Sen ta
darb bu reglament Satversmes sapulces apstiprin ts nolikums.
JVLMA augst k amatpersona ir rektors. Rektors steno akad mijas visp r jo administrat vo
vad bu un bez paša pilnvarojuma p rst v akad miju. JVLMA par rektoru iev l profesoru vai
personu, kurai ir doktora zin tniskais gr ds. JVLMA Satversmes sapulc iev l to rektoru apstiprina
Ministru kabinets.
Rektors veicina augstskolas att st bu, atbild par akad mijas strat ijas stenošanu, nodrošina
akad misk person la un stud jošo akad misko br v bu iev rošanu, atbild par akad mijas darb bas
atbilst bu Latvijas Republikas likumiem, citiem normat vajiem aktiem un JVLMA Satversmei,
atbild par JVLMA ieg stam s izgl t bas, veikto zin tnisko p t jumu un stenot s m ksliniecisk s
jaunrades kvalit ti, nodrošina pieš irto valsts budžeta l dzek u, k ar akad mijas mantas likum gu,
ekonomisku un m r tiec gu izmantojumu.
Akad misk person la un stud jošo iesniegumus par JVLMA Satversm noteikto akad misko
br v bu un ties bu ierobežojumiem izskata un pie em atbilstošus l mumus JVLMA Akad misk
š r jtiesa. Akad misko š r jtiesu piecu personu sast v iev l uz trim gadiem. Satversmes sapulce
aizkl t balsošan iev l tr s p rst vjus no akad misk person la vidus, un t s sast v nedr kst b t
Akad mijas administrat v person la p rst vji, bet stud jošo pašp rvalde iev l divus stud jošo
p rst vjus. Akad misk s š r jtiesas l mumus izpilda administr cija.
Studiju virziena Izglītība, pedago ija un sports studiju programmu strat isko vad bu, studiju
programmu vad bas darba p rraudz bu un kontroli nodrošina akad misk darba, zin tnisk un
radoš darba, k ar administrat vi saimniecisk darba prorektors.
Studiju virziena studiju programmu satura izstr di, k ar programmu stenošanas norisi
pl no un koordin Studiju programmu direkcija. Direkcija izveido un uztur informat vo b zi par
stud jošajiem, studiju programm m, analiz studiju programmu apguves sasniegumus, sekm
doc t ju t l kizgl t bu un profesion l s meistar bas pilnveidi. Studiju programmu direkcija str d
akad misk darba prorektora pak aut b .
Studiju virziena akad misko pamatstrukt ru veido katedras, Zin tnisk s p tniec bas centrs,
bibliot ka, Koncertda a.
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JVLMA katedra (atskaites period darboj s 18 katedras, katedru nosaukumus un to darb bas
funkcijas skat t pielikum ) ir studiju, zin tnisk , radoš , m ksliniecisk un metodisk darba
pamatvien ba, kura p rst v apstiprin ta studiju virziena noteiktu apakšprogrammu specializ ciju vai
profilu un apvieno katedras kompetenc nodoto studiju kursu stenošan iesaist to akad misko
person lu, pieaicin tos m c bsp kus un stud jošos.
Profesion li atš ir gu specializ ciju vai profilu studiju kursu stenošanas vad bai var b t
izveidota katedras apakšstrukt ra – klase (atskaites period darboj s 13 klases).
Katedras galvenais uzdevums ir veidot akad mijas m r iem un l menim atbilstošas programmas
studiju kursu saturu, nodrošin t satura kvalitat vu stenošanu un kontrol t t s kompetenc ietilpstošo
studiju kursu att st bu.
Katedras darb bu reglament Sen ta apstiprin ts nolikums.
Zin tnisk s p tniec bas centrs nodrošina saites starp izgl t bu un zin tni, nacion l kult ras
mantojuma saglab šanu, izp ti, zin tnieku iek aušanos m sdienu m zikas p tniec b ,
starpdisciplin rus p t jumus. Zin tnisk s p tniec bas centra darb bu reglament Sen ta apstiprin ts
nolikums.
JVLMA Bibliot ka ir sen k specializ t nošu un m zikas literat ras kr tuve Latvij , kur
atrodami reti iespieddarbi, notis, gr matas, ska u ieraksti, video materi li, periodika. Bibliot kas
kr jumi nemit gi tiek papildin ti: no dažiem desmitiem nošu materi lu Bibliot ka ir izaugusi par
bag tu m zikas kr tuvi. Noz m ga da a ir ieg ta d vin jumu ce - no Latvijas kult ras
darbiniekiem, partneriem un draugiem rzem s.
JVLMA bibliot ka ir Latvijas Akad misko bibliot ku asoci cijas (LATABA) un Latvijas M zikas
bibliot ku asoci cijas locekle.
Bibliot kas strukt ru veido tr s noda as: Nošu noda a, Gr matu noda a un las tava, Audiovizu lo
ierakstu noda a un klaus tava.
JVLMA Koncertda a ir viena no t m Akad mijas strukt rvien b m, kas piedz vojusi oti strauju
att st bu un pilnveidi – no s kotn ji tikai dažiem desmitiem koncertu l dz vair kiem simtiem
pas kumu akad misk gada laik . K vienota strukt rvien ba Koncertda a apstiprin ta 2004. gad .
Šobr d t s galvenais m r is ir nodrošin t m ksliniecisk s prakses iesp jas gan stud jošajiem, gan
m c bsp kiem, k ar kalpot sabiedr bas interes m, veidojot saikni starp augstskolu un plaš k m
klaus t ju aprind m.
Studiju virziena p tniecisk s darb bas konsultat vo p rvald bu veic akad mijas Zin tnisk
padome, Profesoru padome un Doktorant ras padome.
Zin tnisk padome veido akad mijas p tniecisk s darb bas strat iju un veic organizatorisko
darbu JVLMA zin tnisk s p tniec bas vad šan . Zin tnisk padome risina ar akad mijas
doktorant ru un akad misk person la zin tnisko darb bu saist tus jaut jumus.
JVLMA Uz emšanas procesu pl no, organiz un vada JVLMA Uz emšanas komisija, bet
reflektantu kompetenci iest jp rbaud jumos v rt Iest jp rbaud jumu komisijas.
Uz emšanas komisijas un Iest jp rbaud jumu komisiju sast vu apstiprina rektors ar r kojumu.
JVLMA Studiju virziena Izglītība, pedago ija un sports studij s ieg stamos gr dus un
profesion l s kvalifik cijas ir ties bas pieš irt Valsts p rbaud jumu komisijai, kura pieš ir
profesion lo bakalaura gr du m zikas pedago ij un atbilstošu skolot ja piekt l me a profesion lo
kvalifik ciju.
Stud jošo intereses akad misk s, soci l s un kult ras dz ves jaut jumos JVLMA un cit s valsts
instit cij s p rst v stud jošo pašp rvalde. Stud jošo pašp rvaldes p rst vjiem ir ties bas
l dzdarboties JVLMA l m jinstit cij s, sa emt inform ciju no jebkuras amatpersonas jaut jumos,
kas skar stud jošo intereses. Stud jošo pašp rvaldes l mumi p c to apstiprin šanas akad mijas
Sen t ir oblig ti visiem stud jošajiem.
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1.6. Studiju virziena resursi (tai skait finanšu resursi) un materi ltehniskais nodrošin jums
1.6.1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanas nodrošin šanai,
k ar akad misk person la p tniec bas (radoš s) darb bas nodrošin šanai. Finanšu resursu
izmantošanas kontrole un ilgtsp ja. Finans jums literat ras ieg dei un elektronisko datub zu
abon šanai:
JVLMA finanses ir Finanšu da as p rvald b .
Augstskolas finanšu resursu strukt ru nosaka JVLMA Sen ts. Par budžeta izpildi rektors sniedz
ikgad ju p rskatu Sen tam, izgl t bas un zin tnes ministram un Kult ras ministram.
JVLMA finanses ir Finanšu da as p rvald b .
Augstskolas finanšu resursu strukt ru nosaka JVLMA Sen ts. Par budžeta izpildi rektors sniedz
ikgad ju p rskatu Sen tam, Izgl t bas un zin tnes ministram un Kult ras ministram.
JVLMA finansi l s un saimniecisk s darb bas atbilst bu normat vajiem aktiem katru gadu
p rbauda neatkar gs zv rin ts revidents.
Iev rojot demokr tisk s vad bas principus, nodrošinot JVLMA finanšu un materi lo resursu
atkl tumu, m r tiec gu un racion lu sadali un izmantošanu, operat vi risin tu un koordin tu finanšu
l dzek u sadales jaut jumus, JVLMA darbojas Finanšu kole i l s vad bas komisija.
Finanšu daļas zi ojums par 2015.gada darba rezult tiem, sal dzinot ar iepriekš j gada
rezult tiem.

Sagatavots un iesniegts 2015. gada finanšu p rskats, par kuru auditoru komp nija
„ Visa V rte „ ir sniegusi atzinumu bez iebild m.

JVLMA IE

MUMI

2014. gads
(EUR)

2015. gads
(EUR)

Pieaugums, EUR un %

350 098

321 805

-28 293

-8.08

Studiju maksa

252 434

236 962

-15 472

-6.13

P r jie ie mumi par izgl t bas
pakalpojumiem

2 991

2 992

1

0.03

Ie mumi no telpu nomas

61 617

54 151

-7 466

-12.12

Ie mumi par bi ešu p rdošanu

11 523

7 984

-3 539

-30.71

Ie mumi par m zikas instrumentu un
apr kojuma ri

4 149

5 148

999

24.08

Ie mumi par autost vvietu

17 384

14 568

-2 816

-16.20

2014. gads
(EUR)

2015. gads
(EUR)

Pieaugums, EUR un %

DOT CIJA un Papildus finans jums

2 627 332

2 642 298

14 966

0.57

Dot cija KM

2 521 429

2 521 429

0

0.00

KM papildfinans jums kop

105 903

120 869

14 966

14.13

Ventil cijas izb vei JVLMA liel z le

105 903

0

PAŠU IE

MUMI

Jurj nu konkuss (p šaminstrumenti) KM

40 000

Elektr bas un densvada renov cija (KM)

68 296

Daž di finans jumi KM

12 573

12

DOTĀCIJA
2550000

2521429

2521429

2521429

2014

2015

2016

2500000
2450000
2400000
2354595

2354595

2012

2013

2350000
2300000
2250000

Pašu ieņē u i Di a ika
300000

252,434
250000

236,962
220869

220,187

200000

150000

97664
100000

84843
52002

59026

50000

0
2012

Mā ī u maksa 2014Pārējie ieņēmumi
2013
2015

Papildus finans jums no valsts budžeta 2015. gad :

68 296 Euro densvada renov cijai un remontdarbiem JVLMA, darbi tiks uzs kti š.g. vasar .

40 000 Euro Jurj nu konkursam
Ie mumu izmai as:

Autost vvietas nomas ie mumu samazin jums ir sakar to, ka beidz s divi res l gumi par vienu
st vvietu un gar žu.

Samazin jušies b tiski ie mumi par bi ešu realiz ciju, sakar ar koncertu daudzuma
samazin šanos.


Palielin jušies ie mumi par instrumentu ri. Vair k tiek iz r ti m zikas instrumenti r jiem
lietot jiem, kas ir b tiski d rg k cenas zi , sal dzin jum ar res maksu pašu studentiem.
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JVLMA izdevumi
2014. gads
Faktiskie
izdevumi

Pieaugums,
EUR un %

IZDEVUMI Pašu ie mumi un
3 037 548
Dot cija

2 864 652

172 896

6.04

Atalgojums

2 056 791

1 942 543

114 248

5.88

VSAOI

457 264

425 544

31 720

7.45

K rt jie izdevumi

434 926

399 762

35 164

8.80

Kapit lie izdevumi

48 808

57 712

-8 904

-15.43

Soci lie pabalsti (stipendijas)

39 759

39 091

668

1.71

Ventil cijas izbūve

37 192

68 711

Studentu padomes izdevumi

9762

10 507

-745

-7.09

Zin tnisk s un radoš s
darb bas att st bai

3022

0

3 022

Izdevumi










2015. gads
Faktiskie
izdevumi

2015. gad izmaks ti atva in juma pabalsti 50% no m neša algas. Izmaksas veiktas no Pašu
ie mumiem par kop jo summu 61 114 EUR
Pieš irtas Teterevu fonda stipendijas radošajiem braucieniem 2015. mg. 7 222.64 EURO 4
studentiem un korim.
2015. gada nogal darbinieku b rniem sar kota Ziemassv tku egl te, un b rniem, kas jaun ki
par 18 gadiem, sar p ta d vani a. Kop j izdevumu summa 500 EUR, kas segti no Pašu
ie mumiem.
2015/2016 m c bu gada atalgojumam nav paredz ts pieaugums, kop j tarifik cija ir
iepriekš j m c bu gada apjom .
Atva in juma pabalsti 2016. gad nav pl noti sakar ar l dzek u nepietiekam bu.
NO JVLMA pašu ie mumiem tiek l dzfinans ts atalgojums Zin tnisk centra darbiniekiem
un piln b finans ts Zin tnisk centra vad t ja atalgojums. No IZM sa emtais b zes
finans jums ir nepietiekošs un JVLMA ir spiests ieguld t savus l dzek us no Pašu
ie mumiem.
2015. gad sa emts finans jums zin tnisk s un radoš s darb bas att st bai, p c 2014. gada
rezult tiem 167 803 Euro (2015. gad izmaks ts 3022 Euro).

1.6.2. Studiju virzien iesaist t augstskolas akad misk person la kvalifik cija, t
atbilst ba studiju virzienam atbilstošo studiju programmu stenošanai
Studiju virziena Izglītība, pedago ija un sports studiju programmas stenoja augstas
kvalifik cijas akad miskais person ls.
Izv rt jot akad misk person la zin tnisk s un m ksliniecisk s jaunrades biogr fijas,
Sen ta s žu protokolus, kuri atspogu o akad miskaj amat iev l šanai personas iesniegtos
dokumentus, v l šanu procesu un rezult tus, akad misk person la pašnov rt šanas zi ojumus,
stud jošo darba rezult tus un stud jošo atsauksmes, katedru vad t ji atz st, ka akad misk
person la kvalifik cija atbilst strukt rvien bas m r u un uzdevumu stenošanai.
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K katru gadu ar š akad misk gada otraj pus M zikas akad mijas vad ba cieš
sadarb b ar katedru vad t jiem, stud jošajiem un m ksliniecisko kolekt vu vad t jiem
izanaliz ja doc t ju darba kvalit ti, izv rt ja izgl tojoš s darb bas sasniegumus, k ar
m ksliniecisko un p tniecisko darb bu, sast d ja nepieciešamo akad misko amatu sast vu,
skaitu un iesniedza Sen tam apstiprin šanai.
Akad misk person la kvalitat va sast va nodrošin šanai, person la v l šan m ir
izvirz ti vienoti, pašas pieejas krit riji ar uzr d to sasniegumu diferenc tu v rt jumu.
Kvalifik cijas krit riju iev rošanu akad misk person la ( paši profesoru un asoci to profesoru)
iev l šan uzraudz ja JVLMA pieaicin ti neitr li eksperti. Š dai pieejai ir b tiska noz me
kvalitat va akad misk person la atlasei un atjaunotnei. Sen ta s d un Profesoru padom uz
atk rtotu periodu un no jauna uz sešiem gadiem nopietn konkurs tika iev l ti m su n košie
kol i. Izv rt jot iev l t doc t ju sast va iepriekš jo sadarb bu ar JVLMA, j secina, ka
akad miskajos amatos ir iev l ti vair ki doc t ji, kuri k pieaicin tie m c bsp ki ar augsti
profesion lu un radošu pieeju jau str d ja JVLMA. Studiju darba kvalit tes uztur šanai, tai
skait ar konkurences veidošanas procesam, bija pieaicin ti stundu m c bsp ki un uz
slaic giem l gumiem str d jošie doc t ji no cit m m kslinieciskaj m instit cij m. JVLMA
izmantoja iesp jas ar starptautiski atpaz stamu speci listu piesaistei.
J zepa V tola Latvijas M zikas akad mij atskaites period studiju kursu stenošan bija iesaist ti
142 akad misk person la doc t ji, no tiem:
Akad miskais amats
Skaits
Nodarbin ti PLE*
izteiksm
Profesori
24
15,4
Asoci tie profesori
25
14,3
Docenti
34
16,6
Lektori
59
29,7
Asistenti
0
0
KOP
142
76
*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc t jam ir 1000 stundas gad .
Akad misk person la sast vs pa katedr m
Katedra ir studiju, zin tnisk , radoš , m ksliniecisk un metodisk darba pamatvien ba,
kura p rst v apstiprin ta studiju virziena noteiktu apakšprogrammu specializ ciju vai profilu un
apvieno katedras kompetenc nodoto studiju kursu stenošan iesaist to akad misko person lu,
pieaicin tos m c bsp kus un stud jošos. Katedras galvenais uzdevums ir veidot JVLMA m r iem
un l menim atbilstoš s programmas studiju kursu saturu, nodrošin t satura kvalitat vu stenošanu un
kontrol t t s kompetenc ietilpstošo studiju kursu att st bu.
Katedra

Vad t js

Akad misk
person la
skaits

Nodarbin ti
PLE*
izteiksm

Klavieru katedra
r e u klase
Akordeona klase

Profesors Juris Kalnciems
Profesore Vita Kalnciema
Docents Jurijs Rižovs

12

5,53

Kameransambļa un
klavierpavad juma katedra
St gu instrumentu katedra
Kokles un it ras klase
Pūšaminstrumentu katedra
Koka p šaminstrumentu
klase
Met la p šaminstrumentu
klase
Sitaminstrumentu klase
Sen s mūzikas katedra

Profesore Gunta Rasa

8

4,44

Docente Ter ze Z berte- jaba
Docente Teiksma Jansone
Asoc.profesors J nis Retenais
Docents Guntis Kuzma

13

5,14

16

6,75

5

2,25

Asoc.profesors J nis Retenais
Asoc.profesors Edgars Saksons
Asoc.profesors M ris Kupčs
15

5
Džeza mūzikas katedra
Docents Indriķis Veitners
2
Orķestra diriģ šanas
Docents M rti š Ozoli š
Asoc. profesors Andris
katedra
Or estra klase
Vecumnieks
10
Kora diriģ šanas katedra
Asoc.profesors M ris Sirmais
Dzied šanas klase
Docents Ansis Sauka
6
Mūzikas skolot ju katedra
Lektors Edgars V tols
5
Kompoz cijas katedra
Profesore Selga Mence
15
Muzikoloģijas katedra
Asoc.profesors J nis Kudi š
M zikas v stures klase
Asoc.profesors J nis Kudi š
M zikas teorijas klase
Profesore Ilma Grauzdi a
Etnomuzikolo ijas klase
Profesore Anda Beit ne
0
Instrumenta sp les skolot ju Profesors Normunds V ksne
katedra
6
Visp r jo klavieru katedra Asoc. profesors J nis Matulis
21
Koncertmeistaru katedra
Asoc.profesore Dace Kļava
3
Visp rizgl tojošo studiju
Docents Toms Ostrovskis
kursu katedra
Svešvalodu klase
Vieslekt. Valent na B rzi a
*PLE – Pilna laika ekvivalents, kas vienam doc t jam ir 1000 stundas gad .
Akad misk person la
slodze PLE izteiksm

0 – 0.49
0.5 – 0.99
1.0 <

1,91
1,07

5,03
2,25
3,54
10,31

0
4,06
13,62
1,80

Nodarbin to skaits

65
66
11

P rskata period nodarbin t akad misk person la darbinieku vid jais vecums bija 51 gads.
Atseviš u studiju kursu stenošanai papildus tika iesaist ti studiju kursu doc t ji – vid ji 120 gad .
1.6.3. Studiju virziena metodiskais, informat vais (tai skait bibliot kas resursi) un
materi ltehniskais nodrošin jums, t atbilst ba apgūstamo profesiju reglament jošo
normat vo aktu pras b m
JVLMA inform cijas avoti un materi ltehniskais nodrošin jums
Par materi ltehnisko nodrošin jumu JVLMA atbild g ir Saimniec bas da a
Joproj m ak ts ir jaut jums par instrument rija atjaunošanu.
Studiju virziena Mākslas 11 studiju programmu stenošanai ir apr kota 81 m c bu telpa, kuru starp
atbilstoši apr kotas ir lekciju, lielo grupu (operklase, akmens z le), mazo grupu (t.sk. datorklase,
baletz le) un individu lo nodarb bu telpas, no t m desmit klas s atrodas divas klavieres vai fl e i.
M klsiniecisk s prakses un citu m skliniecisko projektu, t.sk. koncertu norisei ir apr kotas Liel
z le, r e u z le, LMT (kamerm zikas) z le, Kamerz le.
Noz m g kie remontdarbi un ieguvumi JVLMA
padar tais:
 galven s elektrosadales renov cija;
 da ja silt dens padeves un apkures cauru u renov cija 1. kas pagrabst v ;
 1. kas II st va gaite a remonts;
 k p u laukuma pie Liel s z les remonts;
 da ja logu nomai a sporta z l ;
 jaunu sitaminstrumentu ieg de.
JVLMA ir nodrošin jusi stud jošajiem m zikas instrumentu remonta iesp jas, m zikas
instrumentu nomu, patst v g darba uzdevumus stud jošie, galvenok rt, veic JVLMA.
JVLMA IT da as atskaites period b tisk k s norises:
IT da a 2015./2016. studiju gad darbojusies saska ar nolikum iestr d taj m funkcij m un
pien kumiem, no kuriem b tisk k s norises ir:
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I - Lietot ju atbalsts, datora t kla, sist mas un tehnikas uztur šana ikdien
1) Tehniskais atbalsts lietot jiem datoru klas , bibliot kas las tav , JVLMA dienestos, tai skait
bezvadu pieejas punktu lietot jiem. Atbalsts ietver gan ar lietot ju un e-pasta kontiem saist tu probl mu
risin jumi, t di k paro u nomai a, pieejas probl mas, gan lietot ju konsult cijas droš bas jaut jumos;
2) E-studiju vides lietot ju atbalsts – palielin jies e-studiju vides Moodle lietojums – šaj period
ieviesti 6 jauni studiju kursi
3) studentu un m c bsp ku atbalsts darb ar lietojuma programm m – Microsoft Office, Sibelius, epasta klienti utt., daž das atv rt koda programmas – Open Office, Gimpshop, Picasa; dokumentu
un att lu sken šana nos t šanai daž diem meistarklašu pieteikumiem, u.c.
4) darbs ar foto un/vai video materi liem to p capstr de, studentu daž du audiovizu lo prezent ciju
sagatavošana iesniegšana starptautisku konkursu pieteikumiem u.c.;
5) darbs ar lekciju auditoriju tehnisko apr kojumu, tai skait tehnikas un/vai programmu
savietojam bas risin jumi, piem., lektora priv t datora sasl gšana vai video apska ošanas tehnikas
sasl gšana ar projektoru u.c., m c bsp ku tehnisk s konsult cijas;
6) darbs ar apska ošanas tehniku JVLMA r kotaj s prezent cij s, meistarklas s, eks menos u.c.
akad miskajos pas kumos;
7) datoru t kla darb bas uztur šana, kas ietver darb bas trauc jumu operat vu nov ršanu;
8) bezvadu datort kla piesl guma punktu uztur šana - 11 gab., lietot ju atbalsts;
9) tiek uztur ti multimediju projektori un audiovizu l tehnika 120., 231., 205, 206., 123. 407. 208.
210,. 310., telp s un Lielaj z l , viens mobilais projektors, un lektoriem paredz tie pieci portat vie
datori. Nepieciešam bas gad jum tiek sniegts atbalsts - uzst d šana, programmu savietojam ba,
konsult cijas;
10) e-pasta servisu administr cija un lietot ju atbalsts – lietot ju kontu izveide visiem JVLMA
studentiem, daž du lietot ju grupu izveide un lietot ju piesaiste;
11) JVLMA m jaslapas satura vad bas sist mas un datub zes uztur šana un atbalsts;
12) tehniskais nodrošin jums un atbalsts JVLMA notiekošajos pas kumos tai skait :
audiovizu l s prezent cijas tehnikas uzt d šana un apkalpošana, pas kumu apska ošana, video vai
foto dokument šana;
13) papildus n kusi kl t jaun s telpu rezerv šanas sist mas ASIMUT lietot ju administr šana;
14) izveidots atdal tais publiskais JVLMA bezvadu Internet t kls;
15) izveidotas, konfigur tas jaunas sada as - JVLMA lap Jurj nu Andreja sestais
starptautiskais p šaminstrumentu konkurss un Ceturtais b rnu un jauniešu koru un vok lo ansamb u
konkurss “Lai Skan”
II – Programmat ras un sist mu atjaunin šana studiju gada laik :
1. gr matved bas sist mas HORIZON atjaunin jumi lietot ju datoriem;
2. antiv rusu sist mas Microsoft Security essentials servera versija un versijas lietot ju datoriem;
3. tiek veikta regul ra sv trkodu druk šana tai skait :
4. darbs telpu izmantošanas sist mas ASIMUT ieviešanai;
a. JVLMA bibliot kas vajadz b m;
b. Personu apliec b m;
c. Invent ram un pamatl dzek iem;
d. kontaktu uztur šana gan video konferenču form , gan kl tien ar ASIMUT sist mas
izstr d t jiem.
Bibliot kas darb ba
2015./2016. studiju gad bibliot kas kr jums tika papildin ts par 1598 vien b m - 224
iepirkt s vien bas, 1374- d vin jumi.
Noz m g kie d vin jumi šaj akad miskaj gad sa emti no P tera Vaska, Latvijas
Nacion l s bibliot kas, Valda Krasti a, Musica Baltica, Aivara Kalni a, Vitolda Tropi a, Zanes
Gu nes, Ata Kampara, J a Str a, Dainas V gneres, Vijas risas Zalcmenes un no muzeja p tniec bas centra “Latvieši pasaul ”. Aizvad taj akad miskaj gad tika uzrun ta komp nija
MICREC un bibliot ka d vin jum sa ma MICREC l dz šim izdotos nošu izdevumus. Inform cija
par jaunieguvumiem tiek public ta katru m nesi un ir atrodama m jas lap sada Bibliot ka →
Jaunieguvumi.
Gr matu noda regul ri tiek veidotas jaunieguvumu izst des, kur s ir apskat mas
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jaun k s gr matas m su bibliot k . Apr l Nošu noda tika izvietota vitr na ekspoz cij m, kur
izst d tas jau 3 ekspoz cijas. Ir paredz tas v l 2 ekspoz cijas komponistiem – jubil riem: Imantam
Kalni am un Paulam Dambim.
Turpin s rekatalo iz cijas process. No kart šu kataloga tika rekatalo iz ti 3356 eksempl ri.
Elektroniskaj katalog Aleph ir atrodami 115554 eksempl ri.
Studentu korim viena studiju gada laik tika sagatavoti nošu materi li 10 koncertu
programm m.
Ats kts darbs pie J zepa V tola Latvijas M zikas akad mijas bibliot kas att lu kataloga. Tika
p rbaud ti konvert tie ieraksti un apkopota inform cija par jaunieg tajos att los esošaj m
person m.
Bibliot kas apmekl t jiem tika nodrošin ta pieeja div m abon t m datub z m – Grove
Music un Letonika, k ar SCOPUS un Science Direct, kuras Latvijas augstskolas sa ma
Akad misk t kla ietvaros. Bibliot kas lietot jiem sadarbojoties ar Kult ras inform cijas sist mu
centru, tika nodrošin ta iesp ja izm in t daž das datub zes. Datub zes pieejamas JVLMA IP
adrešu diapazon .
Bibliot ka turpin ja sniegt atbalstu J zepa Medi a R gas m zikas vidusskolai, k ar Em la
D rzi a m zikas vidusskolai, aujot gan skolot jiem, gan audz k iem lietot bibliot kas kr jumu.
Bibliot kas darbinieki vid ji viena studiju gada laik katrs vismaz vienu reizi pilnveido teor tiskas
zin šanas LATABA, KISC, LNB organiz tajos t l kizgl t bas kursos.
Studiju virziena Izglītība, pedago ija un sports metodiskais, informat vais un
materi ltehniskais nodrošin jums atbilst studiju programm s apg stamo profesiju (visp r j s
izgl t bas m zikas skolot js, profesion lo m zikas priekšmetu skolot js) reglament jošo normat vo
aktu pras b m, t.sk. Darba aizsardz bas pras b m darba viet s, Darba aizsardz bas pras b m
nodarbin to aizsardz bai pret darba vides trokš a rad to risku, Ugunsdroš bas noteikumu pras b m,
u.c.
1.7. Zin tnisk s p tniec bas (radoš s darb bas) stenošana studiju virziena ietvaros, tai skait
p tniec bas institucion l organiz cija, studiju virziena stenošan iesaist t akad misk
person la p tniecisk (radoš ) darb ba, stud jošo iesaist šana p tniec bas (radošajos)
projektos, k ar dal ba starptautiskajos projektos, Latvijas Zin tnes padomes un citu
institūciju finans tajos projektos p rskata period
(Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju,
radošās darbības un sagatavotās mācību literatūras sarakstu pārskata periodā – detaliz tu
inform ciju skat t – Studiju virziena pašnov rt juma pielikumos).
Zin tnisk p tniec ba ir viens no JVLMA darb bas pamatvirzieniem, priekšpl n izvirzot
m zikas pedago ijas daž do izpausmju detaliz tu izp ti teor tisk , v sturisk un soci l s noz m bas
uztveres kontekstos. Sekm ga p tniec bas procesa nodrošin šanai JVLMA darbojas Zin tnisk s
p tniec bas centrs, akad mijas Zin tnisk padome, Doktorant ras padome, Promocijas padome un
Muzikolo ijas katedra. Daž du p t jumu rezult ti tiek apkopoti zin tniskos semin ros un
konferenc s, public ti daž dos izdevumos, kuru vid viens no noz m g kajiem ir periodiskais
izdevums Mūzikas akadēmijas raksti. Š izdevuma m r is ir iesaist t zin tnisko p t jumu veikšan
gan pieredz jušus akad mijas doc t jus un p tniekus, gan topošos zin tniekus no bakalaura,
ma istra un doktora studiju programm m.
Atbild g amatpersona par akad mijas zin tnisk s p tniec bas darba strat iju, izvirz to m r u
stenošanu un sasniegto rezult tu kvalit ti ir zin tnisk un radoš darba prorektors, kurš vada
Zin tnisko padomi un Doktorant ras padomi, doktora studiju programmu, un kura tieš vad b
str d Zin tnisk s p tniec bas centra vad t js. Kopš 2008. gada prorektora amata pien kumus pilda
Dr. art. profesore Anda Beit ne.
JVLMA p tniec bas m r i ir sekojoši:
1) p t jumi (materi li) topošajai Latvijas m zikas v sturei;
2) etnomuzikolo ijas p t jumi saist b ar Latvijas tradicion lo m ziku (latviešu un Latvij
dz vojošu cittautu kopienu tradicion l m zika);
3) jaunas metodolo ijas izstr de, anal ze, problem tika, aktu lu metožu aprob cija muzikolo ij ,
Eiropas klasisk mantojuma anal ze;
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4) muzikolo iskie starpnozaru p t jumi.
Visos p t jumu virzienos veikto darbu m r is ir:
Uz zin tnisko p t jumu rezult tiem balst tu priekšlikumu sagatavošana politikas un programmatisko
dokumentu pamatnost dn m.
Sabiedr bas inform šana par jaun kaj m zin tniskaj m atzi m un p t jumu rezult tiem.
Zin tnisko p t jumu transform šanas iesp ja jaunu m c bu materi lu izstr d visu m zikas
izgl t bas l me u vajadz b m.
stenojot p tniec bas darbu formul tos m r us, JVLMA Zin tnisk s p tniec bas centrs (sa sin. ZPC)
izstr d zin tnisk s izp tes projektus ar stenošanas pierodu no 3 l dz 5 gadiem. Galvenais
zin tnisk s izp tes projektu uzdevums ir izstr d t materi lus, kas akt vi tiek reprezent ti daž da
form ta publik cij s, starptautiskaj s datub z s un sasniegumu apmai as form tos (starptautisk s
konferenc s, semin ros u.c.). Tiek nodrošin ta JVLMA ZPC pamata izdevuma – periodisk
zin tnisko rakstu kr juma Mūzikas akadēmijas raksti izdošana (vid ji 2 izdevumi gada laik ),
iesaistot t izveid gan Latvijas, gan rzemju speci listus un cenšoties maksim li iepaz stin t ar taj
atspogu otajiem p t jumiem starptautisko interesentu auditoriju. Daž du virzienu projektu izstr d
JVLMA ZPC sadarbojas ar cit m zin tniskaj m instit cij m Latvij un rzem s, l dztekus b zes
finans jumam piesaistot finans jumu no valsts grantu projektiem, Eiropas Savien bas
strukt rfondiem un citiem avotiem.
2015./2015. akad misk gada m ksliniecisk s un zin tnisk s darb bas norises bija velt tas XI
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju sv tkiem un JVLMA 96 darb bas gadu jubilejai.
Piem rojot pirm rektora profesora J zepa V tola iedibin tos un m sdienu m kslinieciskaj , k
ar pedago iskaj praks radoši att st tos principus, iek aujoties starptautiskaj kult ras aprit , esam
centušies saglab t un t l k att st t nacion l s m zikas kult ras mantojumu.
To apliecina:
Zin tniski p tniecisk darb ba
M zikas skolot ju katedras doc t ji 2015./2016. akad miskaj gad akt vi piedal jušies
zin tniskaj s konferenc s, izstr d juši vair kas zin tnisk s publik cijas.
Publik cijas un monogr fijas:
1. Medne, Dace; Pried te, V sma; Paudere, Inese (2016). B rna att st bas diagnostika p c
K.Bellera nov rt šanas metodes. //Starptautisk zin tnisk konference Vesel bas apr pes un
soci l s labkl j bas kvalit te – izgl t ba un prakse. Zin tniskie raksti NR.3. ISBN 978-993414-748-7. 151: 121-126.
2. Medne, Dace (2015). Emocijas b rnu att st b .//B rnu sasniegumu veicin šana pirmsskol . –
R ga: RaKa.227: 113-130.
3. Bat a, Liene (2016). Improvement of a scholl choir conductor’s professional self-experience
through pedagogical activities at the Institution of Higher Education in Latvia. //
Starptautiks zin tnisk konference 24. EAS „Expecting unexpected”.
4. Vilde, Ilze (2015). Music Studies in Primary School in the View of Activity Theory
publik cija Thomson Reuters datu b z .
Dal ba konferenc s:
asoc. prof. Dace Medne
 2016.gada 23.augusts ECER konference Emerging Researchers' Conference ar refer tu un
stenda refer tu Education of left handed Children in the Soviet Union. Autori: Daniela
Linda, Rubene Zanda, Medne Dace. Apliecin jums.
 2016. gada 3. j nij JVLMA M zikas skolot ju katedras r kot konference “Izgl t bas un
kult ras mijiedarb ba person bas m kslinieciskaj att st b ” ar refer tu “Skol ns un m zikas
m sdienu skol ”. Pedagogu profesion l s kvalifik cijas pilnveides programma (A) 6 stundu
apjom . Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā 2016.
gada 27. aprīlī, saskaņojuma Nr. RIIMC-16-082. Apliec ba Nr.097.
 2016. gada 29.apr l Baltic Association of Historians of Pedagogy International seminar
Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990-2004: Changes
and Challenges ar refer tu Upbringing in family: Social perspective in Latvia. Sertifik ts.
 2016. gada 4. febru r LU 74.zin tnisk konference, pedago ijas sekcija Bērnības
pedago ija: teorija un prakse, ar refer tu „Audzin šana – b rn bas arhitekt ra”. Apliec ba
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Nr. 480.
docente Ilze Vilde
 2015. gada 3. – 4. decembr XI Starptautiskaj jauno zin tnieku konferenc R g , RPIVA ar
refer tu Absolūtās muzikālās dzirdes attīstības specifika mūzikas mācību procesā
 2016. gada 16-19. mart dal ba starptautiskaj 24. EAS m zikas skolot ju konferenc Vi
(Lietuva).
lektore Liene Bat a
 2016. gada, 16-19. mart dal ba starptautiskaj 24. EAS (Eiropas M zikas skolot ju
asoci cija) r kotaj konfernec , Vi
ar plak ta prezen ciju Improvement of a scholl choir
conductor’s professional self-experience through pedagogical activities at the Institution of
Higher Education in Latvia.
 2015. gada 5.-6. oktobr dal ba konferenc Cilv ka ment lo resursu aktualiz cija, ar tematu
Studentu resursu attīstība pašpieredzes pilnveidošanās proces (R ga)
lektors Edgars V tols
 2016. gada, 16-19. mart dal ba starptautiskaj 24. EAS (Eiropas M zikas skolot ju
asoci cija) r kotaj konfernec , Vi
 2016. gada 3. j nij organiz šana un dal ba konferenc Izglītības un kultūras mijiedarbība
personības mākslinieciskajā attīstībā, (R ga)
Doc t ju m ksliniecisk s aktivit tes izpaud s daž du atska ot jm kslas projektu stenošan –
solo koncerti, festiv li, tematiskie koncerti, koncertlekcijas un citi pas kumi, kuri bija organiz ti
gan R g , gan Latvijas re ionos. JVLMA doc t ju m ksliniecisk darb ba, k ar vi u devums
sabiedr bas izgl tošan un kult rvides att st b ir ikviena atska ot jm kslinieka ikdienas darba
process, kura neat emama sast vda a ir ar pedago iskais darbs. M ksliniecisko projektu
stenošanas proces doc t ji un studenti bieži vien ir kol u lom (darbs or estros, ansamb os,
koncertprojektos, izgl t bas iest d s, u.c.). Vi u sadarb ba, kopdarb ba un mijiedarb ba
m ksliniecisko projektu stenošan nodrošina profesion l s p rmantojam bas un t l k s att st bas
iesp jas.
Katedru doc t ju intens v radoš darb ba ir viens no galvenajiem doc t ju
profesionalit tes apliecin jumiem, kas b tiski ietekm doc šanas l meni un kvalit ti.
Analiz jot studiju virziena stenošan iesaist to doc t ju radošo aktivit šu spektru, j secina,
ka t s izpaud s daž d s jom s.
JVLMA m kslinieciski radošo projektu stenošana
Starptautiskie konkursi, festiv li, konferences J zepa
V tola
5.
Starptautiskais
kordiri entu konkurss;
Kora m zikas koncerti ( pašas programmas)
Koncerti rpus JVLMA
Prezent cijas
Atkl t s lekcijas, semin ri, tikšan s
XI Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju
sv tki (t.sk. re ion lie un Republikas skolu
koru kopm in jumi, koru skates, koru
koncerti.
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Stud jošo iesaist šana p tnieciskos projektos
2015./2016. akad miskaj g d stud jošie bija iesaist ti š dos p tnieciskajos projektos:
 2. kursa ma istrantes Laumas D rznieces dal ba XI Starptautiskaj jauno zin tnieku
konferenc R g , RPIVA (3.,4.12.2015.) ar refer tu “Absol t s muzik l s dzirdes att st bas
specifika m zikas m c bu proces ”
 7. semestra studentu Lindas Stanhenas un Dairas Jansones dal ba meistardarbn c s „M zikas
skolot js 21.gadsimt ” Liep jas Universit t (27.11.15.)
Sadarb b ar M zikas skolot ju katedras II kursa studentiem tika veikts kvantitat vs p t jums par
skol nu attieksmi pret muzic šanu visp rizgl tojošaj skol „Mūzika skolā kā socializācijas un
komunikācijas veids: mana mūzika manā skolā”. P t jums tika veikts sadarb b ar „Eiropas M kslas
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un kult ras izgl t bas observatoriju sadarb bas t klu” (European Network of Observatories in the
Field of Arts and Cultural Education) (ENO). P t jums tika prezent ts Latvijas Nacion l kult ras
centra organiz taj konferenc „Kult ras un m kslas izgl t ba, radi sevi skol ” 2016. gada 25.
maij , Latvijas Kult ras akad mij .
P tniecisko aktivit šu sekm šanai profesion l s bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs studenti tika rosin ti piedal ties konferenc s, sniegtas konsult cijas refer tu
sagatavošanai un rakstu public šanai. M r tiec gi bija izv l tas bakalauru un ma istrantu
diplomrefer tu t mas, kas realiz tas lab l men .
1
2

Students
Daira Jansone

3

Toms
Kazimirisa ecs
Laura Kudre icka

4

Dace Melvere

5

6

Krišs
Pozemkovskis
Linda Stanhena

7

L sma Šteinberga

8

Laura Stru e

9

J nis Tr ps

10

M ra Vaickovska

11

Linda Vicinska

12

Liene Zvirbule

13

Aija Dimza

14

Annija D e

15

Dace Pak rkle

Tematika

Edvina Gordona m zikas m c šanas
teor tiskie pamatprincipi.
M zikas m c bu gr mata k medijs
maz kumtaut bas skol .
Laima Lasmane - person ba Latvijas
m zikas pedago ij
Skolas kora diri enta un dzied t ja
radoš sadarb ba skolas kor
s kumskol
rpusstundu pas kumi
vidusskol niem m zikas m c bu
satura apguves veicin šanai
Dzied šanas prasmju apguves
mijsakar bas jauniešu vecum
vidusskolas kor
Unisona att st bas veicin šana
m zikas stund s 1. klas
Domu kartes lietojums m zik
s kumskol na m c šan s prasmju
pilnveidei
Skolu jaunatnes dziesmu sv tku
satura v sturiskais aspekts
Kanonu daudzveid ba m zikas
nodarb b s
Divgad gu un tr sgad gu b rnu
emocion l s atsauc bas veicin šana
m zikas nodarb b interešu izgl t b
Kora vok l ansamb a veidojošie
komponenti muzic šanas proces
Muzic šana p t ju or estr k
m c bu sasniegumu veicin t ja
Dzied tprasmes sekm šana 6 -7
gad giem b rniem muzik laj rota
pirmsskol
Jaun k pirmsskolas vecuma grupas
b rnu muzikalit tes att st ba imen

Vad t js
Lekt. Ir na Nelsone

Recenzents

Dr. paed., doc.
Ilze Vilde

Dr. paed., asoc.prof.

Dr. paed., doc t ja

Dace Medne

Maija Kokare
Lekt. Edgars V tols

Dr. paed., asoc.prof.
Dace Medne

Dr. paed., lekt.

Lekt. Edgars V tols

Dr. paed., doc.

Dr. paed., doc t ja

Liene Bat a

Ilze Vilde

Anna L duma

Dr. paed., lekt.

Dr. paed., doc.

Liene Bat a

Lekt. Ir na Nelsone

Dr. paed., doc t ja

Ilze Vilde

Dr. paed., asoc.
prof. Dace Medne

Lekt. Ir na Nelsone

Maija Kokare

Dr. paed., doc t ja
Anna L duma

Dr. paed., doc.

Dr. paed., lekt.

Liene Bat a
Lekt. Ir na Nelsone

Ilze Vilde

Dr. paed., doc t ja
Anna L duma

Dr. paed., lekt.
Liene Bat a

Dr. paed., asoc.prof.
Dace Medne

Dr. paed., doc.
Ilze Vilde

Dr. paed., asoc.
prof. Dace Medne
Dr. paed., doc t ja

Dr. paed., doc t ja

Maija Kokare
Lekt. Ir na Nelsone

Dr. paed., doc t ja

Lekt. Ir na Nelsone

Anna L duma

Anna L duma

Ma istrantu diplomrefer tu tematika
1

Jekaterina Survila

2

Lauma D rzniece

3

Zanda Babkina

Kombin t s m c bas (blended
learning) m zikas stund s s kumskol
Absol t s muzik l s dzirdes att st bas
specifika m zikas m c bu proces
Didaktisko principu realiz cija
iedzied šan s vingrin jumos skolas
kor

Maija Kokare

Ilze Vilde

Ilze Vilde

Dace Medne

Liene Bat a

Dace Medne

Diplomrefer tus izv rt ja Dr. habil. paed. prof. Ausma Špona, Dr. art. doc. Valdis Bernhofs,
mag. art lekt. Edgars V tols
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Profesion l s bakalaura studiju programmas Instrumenta spēles skolotājs
N.
p.k.

Studenta v rds,
uzv rds

Klavierspēles skolotājs
1.

Di na Koše a

2.

Marija Kudrina

3.

Ilva evčonoka

4.

J lija Paršuto

5.

6.

8.

Maija Andersone
Vijoļspēles
skolotājs
Una Lielanse
Alta spēles
skolotājs
Katr na Runča
itāras spēles
skolotājs

Bakalaura darba nosaukums

Imanta Zemzara cikls klavier m
Varšavas triptihs: stils un
interpret cijas aspekti.
Indras Rišes cikls klavier m
Krāsainās pasakas: m zikas
valodas un iestud juma aspekti.
Volfganga D rzi a latviešu
tautasdziesmu apdares klavier m
un to noz me pedago iskaj
repertu r .
Sergeja Prokofjeva Ceturt s
klavierson tes interpret cijas
aspekti.
Kolekt v s muzic šanas pozit v
ietekme b rnu un pusaudžu
att st b : El Sitema’s patn bas.

Darba vad t js

Recenzents

doc t ja Dz.Erliha

doc t ja
D.Zandberga

doc t ja Dz.Erliha

doc t ja
D.Zandberga

doc t ja
D.Zandberga

doc t ja
Dz.Erliha

doc t ja
D.Zandberga

doc t ja
Dz.Erliha

profesore
J. ebedeva

asoc.prof.
L.Zemberga

Ieskats Bernharda Tilti a
pedago iskaj darb b .

lektore
I.Rozenbaha

asoc.prof.
L.Zemberga

Polifonijas noz me it ras sp les
metodik .

lektors K.Zem tis,
lektore
I.Rozenbaha

docente
T.JansoneHenkuzene

Profesion l s maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas Mūzika un izglītība
specializ cijas Instrumenta spēles mācība
N.
p.k.

Studenta v rds, uzv rds

Instrumenta sp les m c ba
Rom ns Ivanovs
1.
Sitaminstrumentu
spēles mācība

2.

Vladimirs Kudrins

itāras spēles mācība

Diplomrefer ta nosaukums

Ieskats sitaminstrumentu
sp les pedago ijas att st b
Latvij .
Tehnisk ieskaite klasisk
it ras sp l : aktualit te,
problem tika un optimiz cija.

Darba vad t js

Recenzents

asoc.prof.
E.Saksons,
lekt. I.Rozenbaha

lekt. R.Za upe

lekt. K.Zem tis,
lekt. I.Rozenbaha

doc t ja
Dz.Erliha

Studentu iesaist šan s pedagoģiskaj un m kslinieciskaj darb b
Adel na Leska – 2.kursa studente / klaviersp les skolot js /, str d ja R jienas m zika skol , vi as
audz k u dal ba koncertos
01.09.2015. Zin bu dienas koncerts R jienas M zikas skol .
23.10.2015. Koncerts R jienas kult ras nam “Labie darbi”.
01.11.2015. Koncerts R jienas senioru m j .
28.11.2015. R jienas vidusskolas Adventes koncerts R jienas kult ras nam .
05.12.2015. R jienas M zikas skolas Adventes koncerts R jienas kult ras nam .
15.12.2015. Instrumentsp les koncerts R jienas vidusskol .
01.04.2016. Ansamb a sp les koncerts “Nopietni un pa jokam” R jienas kult ras nam .
08.04.2016. Koncerts b rnud rza “V rpi a” vec ko grupi u b rniem un vi u vecakiem.
29.04.2016. Instrumentsp les koncerts R jienas vidusskol .
12.05.2016.Instrumentsp les koncerts R jienas vidusskol .
17.05.2016. Instrumentsp les koncerts R jienas vidusskol .
18.05.2016. Instrumentsp les koncerts R jienas vidusskol .
19.05.2016. Instrumentsp les koncerts R jienas vidusskol .
29.05.2016. Klaviersp les audz k u m c bu gada nosl guma koncerts R jienas M zikas skol .
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Studentes radoš s aktivit tes un dal ba koncertos:

28.11.2015. R jienas vidusskolas Adventes koncerts R jienas kult ras nam .
20.03.2016. VIII Latvijas p t ju or estra konkurss.
06.04.2016. Alfr da Kalni a C su M zikas vidusskolas Klavieru noda as absolventu koncerts
Vidzemes Koncertz les “C sis” r e u z l .
22.04.2016. R jienas vidusskolas m zikas novirzienam- 45. Sv tku koncerts R jienas kult ras
nam .
04.05.2016. Jaukto koru skate Valmieras 5. Vidusskol .
02.07.2016. Or estra “T lavas taur t ja” piedal šan s Kurzemes Dziesmu sv tkos,Kuld g .
09.07.2016. Or estra “T lavas taur t ja” sadraudz bas koncerts Vi ak .
18.07.2016.- 26.07.2016. Piedal šanas “Eiropi de” Be ij .
05.08.2016. Or estra “T lavas taur t ja” piedal šan s R jienas pils tas sv tku koncert .

Simeons Deikins – 1.kursa students /vijo sp les skolot js, or estra m zi is:
Projekts ar R zeknes te tri. Izr de DonsKihots.
Izr des 2015.gada 3., 4. septembr , 21.oktobr , 9.novembr un 2016.gada 15.februar ,
18.apr l ;
Koncerti ar JVLMA simf.orkestri- 3.decembr , 19.mart ;
Koncerti ar R zeknes kamerorkestri- 6.decembr , 29.maij , 9.oktob ;
Koncerts ar Ave Sol Gor 20.decembr ;
Koncerti festiv la Open Place ietvaros Gor - 12., 19. august .
Eva Stir ne – 3.kursa studente /klaviersp les skolot js /, str d ja K r a Kažoci a Madlienas
m zikas un m kslas skol un eipenes b rnud rz .
Piedal j s:
5.09.15. - Jauno pedagogu kursi (8h) Latvijas Nacion laj kult ras centr ;
27.01.16. - Pedagogu profesion l s pilnveides kursi Ikš il Ren Salaka vad b (8h)
Radoš darb ba / pianiste un koncertmeistare
27.11.15. - K r a Kažoci a gr matas atkl šana K.Kažoci a Madlienas m zikas un m kslas skol izpild ju 2 vi a ska darbus, k ar 2 ska darbus flautai, vijolei un klavier m.
4.12.15. Sadraudz bas koncerts Madlienas m zikas un m kslas skol ar Skr veru m zikas skolu koncertmeistars
11.12.15. Madlienas m zikas un m kslas skolas koncerts Madlienas pansion t - koncertmeistars
25.01.16. K.K. Madlienas m zikas un m kslas skol r e u atkl šanas koncerts - sp l ju 2
ska darbus uz r el m
6.04.16. - K r a Kažoci a Madlienas m zikas un m kslas skolas prezent cijas brauciena koncerti
Mazozolos un eipen - koncertmeistars
8.04.16. - K.K. Madlienas m zikas un m kslas skolas prezent cijas koncerts L dman koncertmeistars
22.04.16. - P šaminstrumentu konkurss Salacgr v (ieg ta 3.vieta) - piedal j s Madlienas m zikas
skolas audz knis, koncertmeistars
29.04.16. Madlienas m zikas un m kslas skolas sadraudz bas koncerts Skr veros - k
koncertmeistars
14.05.16. - K r a Kažoci a jubilejas koncerts Madlienas m zikas un m kslas skol - 1 ska darbs
klavier m un 2 ska darbi vijolei, flautai un klavier m
21.01.16. - K r a Kažoci a Madlienas m zikas un m kslas skolas izlaidums - koncertmeistars
14.12.15. eipenes b rnud rza ansamb a piedal šan s koncert eipenes kult ras nam ( ansamb a
vad t ja + koncertmeistare)
Madara Kalni a – 3. Kursa studente /klaviersp les skolot js/,
Radoš darb ba / pianiste un kopncertmeistare
 Izst de „Gleznas un z m jumi no biedr bas „Estonia” m kslas kolekcijas” R gas Latviešu
biedr bas nam – sp l ju Urmas Sisask Zodiacs
 III Latvijas M zikas skolot ju festiv ls „Skolot ja meistarklase skol niem”
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Prof. Jura Kalnciema klavieru klases studentu koncerti – 24.febru r M rupes M zikas un
m kslas skol , 26.febru r Bolder jas M zikas un m kslas skol , 29.febru r J zepa V tola
Latvijas M zikas akad mij
 divi autorkoncerti ar daž du kolekt vu un solistu piedal šanos – 25.maij M rupes M zikas
un m kslas skol , 4.j nij Smiltenes Kult ras nam .
Studentes audz k u aktivit tes un sasniegumi:
Dal ba k koncertmeistarei kop ar audz k iem daž dos konkursos: Sudraba flauta, Kaunas
Sonorum 2015, XXI Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju
konkurss, Alytus (Lietuvā), Kārļa Štrāla Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists”, Talants
Latvijai, VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem
Meistarklases, kursi u.t.t.
 Ziemas meistarklases 2016 – kameransamb u skolot jiem
 Meistarklases JVLMA pie Mati Mikalai.


Baiba Tilhena – 3.kursa studente /saksofona sp les skolot ja /,
Radoš s aktivit tes
Konkursi
15. apr lis, 2016. Grand Prix godalga XVI Starptautiskaj p t ju or estru konkurs Lietuv .
Madonas p t ju or estris. Soliste Baiba Tilhena (alta saksofons). Šau i, Lietuva.
8. marts, 2016. III vieta JVLMA konkurs “Lab kais studentu kameransamblis”, kategorij B –
lielie ansamb u sast vi. R ga, JVLMA.
Koncerti
L dz s regul rai koncertdarb bai daž dos projektos ar R gas Saksofonu kvartetu un Jelgavas
bigbendu, starptautiski noz m g kie:
17.-18. augusts, 2016. Koncerti Lietuvas kamerm zikas festiv l “Kuršiu Nerija – 2016”. Nida,
Lietuva.
29. marts, 2016. R gas Saksofonu kvarteta un Hertas Hansenas koncerts Baltkrievijas Valsts
M zikas akad mij . Minska, Baltkrievija.
17.-19. febru ris, 2016. Koncerti m sdienu m zikas festiv l “deciBels” ar saksofonistu /
klarnetistu Klaus Gesing (V cija, It lija). R ga, JVLMA. Saldus, M zikas un M kslas skola.
22. decembris, 2015. Koncerts festiv l Eiropas Ziemassv tki. R gas Saksofonu kvartets, Krist ne
Adamaite un Jolanta Strikaite – Lapi a. R gas Sv. J a bazn ca.
26. novembris, 2015. R gas Saksofonu kvarteta koncerts Georga Otsa Tallinas m zikas vidusskol .
Tallina, Igaunija.
23. novembris, 2015. R gas Saksofonu kvarteta koncerts un meistarklašu vad ba Vi as M zikas
akad mij . Vi a, Lietuva.
16. novembris, 2015. R gas Saksofonu kvarteta CD “Ozols” prezent cija. R ga, JVLMA.
28. oktobris, 2015. R gas Saksofonu kvarteta koncerts Starptautisk s P terburgas konservatorijas
ned as ietvaros p rst vot JVLMA. P terburga, Krievija.
17. oktobris, 2015. Starptautisko R gas saksofonu dienu Gal koncerts. R ga, JVLMA.
Dal ba festiv los:
17.-18. augusts, 2016. Koncerti Lietuvas kamerm zikas festiv l “Kuršiu Nerija – 2016”
17.-19. febru ris, 2016. Koncertdarb ba m sdienu m zikas festiv l “deciBels”.
22. decembris, 2015. Koncertdarb ba festiv l Eiropas Ziemassv tki.
26.-30. oktobris, 2015. Dal ba Starptautiskaj P terburgas Konservatorijas ned as festiv l
(koncerti, meistarklases), p rst vot JVLMA ar R gas Saksofonu kvartetu. P terburga, Krievija.
Meistarklašu / lekciju vad šana:
31. marts, 2016. Metodikas lekcijas vad šana m zikas skolu skolot jiem / topošajiem skolot jiem
“Darbs m zikas skol : ievadnodarb bu noz me b rna turpm kaj profesion laj att st b .”
Baltkrievijas Valsts M zikas akad mija. Minska, Baltkrievija.
23. febru ris, 2016. Meistarklase Daugavpils Universit tes M zikas un m kslu fakult tes
stud jošajiem (p šaminstrumentu sp les skolot jiem). Daugavpils, Daugavpils universit te.
24. novembris, 2015. Meistarklases Vi as m zikas skolu saksofona sp les audz k iem Vi as
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M zikas akad mij . Vi a, Lietuva.
Ieraksti - novembris, 2015. R gas Saksofonu kvarteta sast v izdots ierakstu albums “Ozols”
Latvijas Radio studij .
Audz k u aktivit tes un sasniegumi, str d jot Juglas m zikas skol
6. maijs, 2016. Baibas Tilhenas saksofona klases audz k u m c bu gada nosl guma koncerts velt ts
m mi u dienai. R ga, Juglas m zikas skola.
29.-31. janv ris, 2016. Baibas Tilhenas saksofona klases audz knes dal ba XXI Latvijas m zikas
skolu p šaminstrumentu un sitaminstrumentu izpild t ju konkurs . R ga.
3) Cita noz m ga darb ba
Dal ba meistarklas s:
11.-13. apr lis, 2016. Individu l s un saksofonu septeta meistarklases ar profesoru Miha Rogina
(Slov nija). R ga, JVLMA.
18. febru ris, 2016. Meistarklases / lekcija saksofona metodik ( erme a atbr vot ba, inton šana,
ansamb a sp le) ar profesoru Klaus Gesing (V cija, It lija). R ga, JVLMA.
12.-17. oktobris, 2015. Starptautisk s R gas saksofonu dienas – NORDPLUS intens vais projekts
“Saxophones 4 to 24” ar profesoriem Claus Olesen (D nija), Rolf-Erik Nystrom (Norv ija), Lars
Mlekusch (Austrija, Šveice). R ga, JVLMA.
1.8. Inform cija par r jiem sakariem
1.8.1. Sadarb ba ar darba dev jiem, profesion laj m organiz cij m Latvij un rvalst s.
Produkt vu un m r tiec gu sadarb bu ar darba dev jiem nodrošina nosl gtie sadarb bas l gumi,
kuru sadarb bas priekšmets ir pedago isk s un m kslinieciski radoš s prakses stenošana,
koncertprakses un doc t ju profesion l s meistar bas pilnveides nodrošin šana.
JVLMA prakses un sadarb bas l gumus ir nosl gusi:
- ar 146 izgl t bas iest d m, t.sk. ar augstskol m RPIVA, DU, LU, LKA, LMA;
- ar R gas Latviešu biedr bu;
- ar R gas Domes Kult ras departamentu;
- ar R gas profesion lo p t ju or estri;
- ar Latvijas Nacion lo kult ras centru;
- ar Valsts a ent ru Kultūras informācijas sistēmas;
- ar Latvijas Nacion lo bibliot ku (sadarb ba Letonika veidošan un att st b );
- ar VBS Latvijas Radio;
(1.8.1. punkt nosauktie sadarb bas l gumi ir pieejami Studiju programmu direkcij ).
Kvalitat vu sadarb bu ar darba dev jiem veicina izgl t bas iest žu, profesion lo kult ras instit ciju
vadošo darbinieku, atska ot jm kslinieku, diri entu un citu radošo profesiju speci listu iesaist šana
JVLMA darb b – gan akad miskajos amatos, gan doc t ju status .
Doc t ju darb ba rpus JVLMA:
Kult ras instit cija

Latvijas Nacion l opera un
balets
Latvijas Nacion lais
simfoniskais or estris
(LNSO)

V rds, uzv rds, kult ras instit cij
ie emamais amats

M rti š Circenis – LNO or estra
klarnetes grupas koncertmeistars
Uldis Zilberts – LNO or estra
trombonu grupas koncertmeistars
Edgars Saksons – LNSO
inspektors, sitaminstrumentu
grupas koncertmeistars
Guntis Kuzma – LNSO galven
diri enta asistents
Andris Vecumnieks - B rnu
izgl tojošo koncertu
m kslinieciskais vad t js un
diri ents
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JVLMA ie emamais amats

JVLMA P šaminstrumentu
katedras doc t js
JVLMA P šaminstrumentu
katedras doc t js
JVLMA P šaminstrumentu
katedras asoc. profesors,
Sitaminstrumentu klases vad t js
JVLMA P šaminstrumentu
katedras
docents, Koka p šaminstrumentu
klases vad t js
JVLMA Kompoz cijas katedras
asoc.profesors, or estra klases
vad t js

Ter ze Z berte- jaba - LNSO
or estra m zi e
Arigo Štr ls - LNSO or estra alta
grupas koncertmeistars
M rti š Circenis - LNSO or estra
klarnetes grupas koncertmeistars
Viesturs V rdaunis - LNSO
or estra mežraga grupas
koncertmeistara vietnieks
Uldis Zilberts – LNSO or estra
trombonu grupas m zi is
Raivis M gurs – LNSO or estra
tubas grupas koncertmeistars
Atis Vintuks - LNSO or estra
sitaminstrumentu grupas m zi is
Rihards Za upe - LNSO or estra
sitaminstrumentu grupas m zi is

Valsts kameror estris
Sinfonietta Rīga

Profesion lais p t ju or estris
Rīga
Valsts akad miskais koris
Latvija
Latvijas Radio koris

JVLMA St gu instrumentu
katedras vad t ja, docente
JVLMA St gu instrumentu
katedras asoc. profesors
JVLMA P šaminstrumentu
katedras doc t js
JVLMA P šaminstrumentu
katedras docents

JVLMA P šaminstrumentu
katedras doc t js
JVLMA P šaminstrumentu
katedras doc t js
JVLMA Instrumenta sp les
skolot ju katedras doc t js
JVLMA P šaminstrumentu
katedras Sitaminstrumentu klases
lektors
Baiba Kurpniece - kameror estra
JVLMA Muzikolo ijas katedras
m ksliniecisk producente
lektore
Ilona Meija - or estra flautu
JVLMA P šaminstrumentu
grupas koncertmeistare
katedras docente
Guntis Kuzma – or estra klarnetes JVLMA P šaminstrumentu
grupas koncertmeistars
katedras
docents, Koka p šaminstrumentu
klases vad t js
Arvydas Kazlauskas – or estra
JVLMA P šaminstrumentu
saksofonu grupas m zi is
katedras docents
J nis Retenais - or estra tubu
JVLMA P šaminstrumentu
grupas koncertmeistars
katedras vad t js, asoc.profesors
M ris Sirmais JVLMA Kora diri šanas
M kslinieciskais vad t js un
katedras vad t js, asoc. profesors
galvenais diri ents
Sigvards K ava - M kslinieciskais JVLMA Kora diri šanas
vad t js un galvenais diri ents
katedras profesors

Doc t ju pedago iskais darbs rpus JVLMA:
 JVLMA m zikas skolot ju katedras doc t ja docente Dr. paed. Ilze Vilde
str d R gas Doma kora skol m ca solfedžo un m zikas literat ras m c bu
priekšmetus, k ar vada JVLMA M zikas skolot ju studentu pedago isk s
prakses.
 JVLMA m zikas skolot ju katedras doc t ja lektore Dr. paed. Liene Bat a
str d Vecumnieku M zikas un m kslas skol , R gas Franču licej , vadot
m c bu nodarb bas un skolas korus, k ar nodrošina JVLMA M zikas
skolot ju studentu pedago isk s prakses darb bu.
 JVLMA m zikas skolot ju katedras doc t js lektors Mag. art. Edgars V tols
(šobrīd studē RPIVA doktorantūrā) str d R gas Valsts 2. imn zij , vadot
m c bu nodarb bas Mūzika un jaukto kori, nodrošinot JVLMA M zikas
skolot ju studentu pedago isk s prakses darb bu.
 Lektore Antra V ksne str d R gas J zepa Medi a 1.m zikas skol .
 Doc t ja G.Jankovska str d R gas 3.m zikas skol un LNOB te tra
simfoniskaj or estr .
 Profesors A.S manis str d J zepa Medi a R gas m zikas vidusskol .
 Doc t ja S.Audre str d Jelgavas m zikas vidusskol .
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Studiju programmas „Visp r j s izgl t bas m zikas skolot js” studiju kursa
„Pedago isk prakse” ietvaros, studentu prakses tika organiz tas visp rizgl tojoš s skol s,
kur s savu pozit vu atzinumu sniedza skolu direktori, direktoru vietnieki un m c bu
iest des prakses vad t ji. Da a no 2015./2016. akad misk gada absolventiem turpina
darbu prakses viet s. M zikas skolot ju katedras organiz taj 4. J zepa V tola b rnu un
jauniešu koru un vok lo ansamb u konkurs „Lai skan!”, tika izveidota sadarb ba ar
Valsts izgl t bas satura centru un Valsts Kult rkapit la fondu.
M zikas skolot ju katedra sadarbojas ar Latvijas visp r j s izgl t bas m zikas
skolot ju asoci ciju. Kop gi tika organiz ta V Latvijas m zikas olimpi de, kuras
uzvar t ji ieguva ties bas piedal ties Starptautiskaj m zikas olimpi d Klaip d . Tr s
Latvijas skol ni ieguva I pak pi (Zelta diplomus) Starptautiskaj m zikas olimpi d , no
tiem viens pretend ja uz studij m Latvijas M zikas akad mij un ar labiem pan kumiem
iest j s studiju programm „Visp r j s izgl t bas m zikas skolot js”
M zikas skolot ju katedras doc t ji vad juši lekcijas un meistarklases VISC un
RIIMC organiz tjos t l kizgl t bas kursos.
Sadarb ba ar profesion laj m organiz cij m rvalst s
JVLMA darb ba ir v rsta uz starptautisk s sadarb bas att st bu glob l m rog un
vispirms uz integr ciju Eiropas m zikas izgl t bas sist m , lai veicin tu studentu un
doc t ju apmai u un nodrošin tu augstu kvalit ti m zikas izgl t b .
JVLMA darb ba balst s uz stermi a aktivit t m (viesprofesoru meistarklases,
semin ri, lekcijas), studentu un pasniedz ju apmai u (Erasmus un Nordplus
programmas), daž diem pas kumiem (koncerti, konkursi, festiv li, konferences,
individu lie p t jumi), daž du ES projektu realiz ciju, Akad misko Programmu
A ent ras p rvald taj m programm m, v stniec bu projektiem, kas tiek realiz ti ar
Eiropas valstu diplom tisko p rst vniec bu atbalstu, un transnacion l m programm m Yamaha, USA Fulbright, International Holland Music Sessions.
Eiropas Savien bas M žizgl t bas programmas ERASMUS ietvaros pied v unik lu
iesp ju pavad t m c bu periodu no 3 m nešiem l dz pilnam studiju gadam partneru
augstskol s. JVLMA ir nosl gusi divpus jos l gumus ar vair k k 100 Eiropas m zikas
augstskol m. S kot ar n košo m c bu gadu, ERASMUS programmas ietvaros m s
uzs kam studentu un doc t ju apmai u ar ar Baltkrieviju un perspekt v ar ar Gruziju.
Sadarb bas l gumi saista JVLMA ar ar P. Čaikovska Maskavas Valsts Konservatoriju,
N. Rimska-Korsakova Sankt-P terburgas Konservatoriju un Minskas M zikas akad miju,
kuru ietvaros tiek realiz ti interesanti projekti, iesaistot vair ku augstskolu doc t jus un
studentus.
JVLMA studenti ik gadu piedal s starptautiskos jauniešu or estros un koros,
t d j di ieg stot lielisku profesion lo pieredzi izcilu diri entu vad b : EUYO (ES
Jauniešu or estris), Gustav Mahler Jugendorchester, BachAkademie Stuttgart or estris un
koris, Schleswig-Holstein Musik Festival or estris un koris, Baltic Youth Philharmonic,
Orchester Norden, Europa Cantat, Animato Stiftung.
JVLMA piedal s vair ku starptautisku organiz ciju darb :
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)
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1.8.2. Augstskolas starptautisk s sadarb bas un internacionaliz cijas politika studiju virziena
stenošanas kontekst , t s stenošana un ietekme uz studiju un p tniec bas (radošo procesu).
Augstskolas starptautisk sadarb ba un internacionaliz cija ir viena no JVLMA strat iskaj m
priorit t m un galvenok rt t tiek nodrošin ta ar t du aktivit šu pal dz bu k dal bu starptautiskaj s
organiz cij s, piedal šanos starptautiskajos projektos, rvalstu studentu piesaiste studij m JVLMA
pied v taj s studiju programm s un apmai as programmu stenošana starp rvalstu augstskolu un
JVLMA akad misko peson lu.
JVLMA apzin s, ka internacionaliz cijai ir oti svar ga loma starptautisk s atpaz stam bas
veidošanas procesos, lai JVLMA k tu par vienu no noz m g kaj m m zikas augstskol m Eirop ,
nodrošinot stud jošo un m c bsp ku mobilit ti un konkur tsp ju m klinieciskaj jaunrad ,
p tniec b un izgl tojošaj darb b . T p c JVLMA arvien mekl veidus k sadarboties un vienojas
par sadarb bu ar t d m rvalstu augst k s izgl t bas iest d m un cit m kult ras instit cij m, kuras ir
ieinteres tas kop go studiju programmu izstr d , stud jošo un akad misk person la apmai .
2015./2016. akad misk gada laik M zikas skolot ju katedr izveidota Zin tniski
p tniecisk observatorija. Uz t s pamata Latvijas M zikas akad mija iest jusies Eiropas M kslas un
kult ras p tnieku observatoriju t kl , kura darbojas saska ar UNESCO konvensiju. P tnieciko
observatoriju t kla pamat ir zin tnisko p t jumu rezult tu apkopošana un starptautiska apmai a,
t dej di g stot inform ciju par Eiropas re iona kult rizgl t bas kop gaj m tendenc m un izgl t bas
politikas ats ir b m.
Tiek turpin ta sadarb ba ar Eiropas M zikas skolot ju asoci ciju. 2015. gad tika sa emts
uzaicin jums visiem katedras doc t jiem piedal ties 24. EAS m zikas skolot ju konferenc Vi
(Lietuv ).
M zikas skolot ju katedra sadarbojas ar vair k m m kslas zin t u augstskol m, kuras
steno pedago isk s studiju programmas. Ilggad ja sadarb ba ir izveidojusies ar Igaunijas M zikas
un te tra akad miju un Lietuvas M zikas un te tra akad miju. Sadarb bas pamat ir past v ga
pieredzes apmai a un doc t ju piedal šan s augstskolu r kotajos pas kumos.
Uzs kta sadarb ba ar Šau u univesri ti, kur tiek stenota pedago isk studiju programma
„M zika”. Sadarb bas uzs kšanai tika organiz ta M zikas skolot ju katedras doc t ju viz te Šau u
Universit t , kur tika lemts izskat t iesp jas veidot ar meistarklases, pieredzes apmai as
braucienus un koncertus gan studentiem gan, doc t jiem.
2016. gada pavasar sa emts aicin jums uzs kt sadarb bu ar Pozna as M zikas akad mijas
M zikas pedago ijas katedru. Sadarb bas pamat 2017. gada pavasar M zikas skolot ju katedras
doc t ji piedal sies Pozna as M zikas akad mijas organiz t ja konferenc par m zikas m c šanas
metod m un skolas kora darba metodiku, taču 2017. gada ruden paredz ta Pozna as M zikas
akad mijas doc t ju un studentu viesošan s Latvijas M zikas akad mij .
B tisk k starpaugstkolu sadarb bas prakse izveidojusies ar vieslekciju vad šanu d ž d s
augstskol s, k ar dal ba to organiz tajos pas kumos. M zikas skolot ju katedras docet ji vad juši
lekcijas Latvijas Universit tes pedago ijas doktora studiju programm un Leipcigas Universit tes
pedago ijas un psiholo ijas fakult t . Katedras doc t ji akt vi piedal s RPIVA ikgad ji r kotaj
jauno zin tnieku konferenc , k ar Liep jas Universit tes ikgad j s meistardarbn c s „Muzikas
skolot js 21. gadsimt ”
Lai nodrošin tu Augstskolu likuma pras bu stenošanu jaut jum par vismaz piecu procentu,
r inot no JVLMA akad misk person la skaita, rvalstu viesprofesoru, asoci to viesprofesoru,
viesdocentu un vieslektoru piesaisti, p rskata period JVLMA bija nodarbin ti 6 rvalstu profesori
Pieci viesprofesori iepriekš jo piecu gadu laik bija nodarbin ti akad misk amat k d no
akredit t m Eiropas Savien bas valstu augstkol m.
P rskata period JVLMA neveica stud jošo aptauju par viesprofesoru darbu, t p c nav iesp jams
izv rt t ieguld t darba ietekmi uz studiju un p tniec bas/radošo procesu. Mutiski komunic joties ar
Ska u režijas, Džeza m zikas un St gu instrumentu programmu studentiem, par rvalstu profes ras
darbu ir sa emtas tikai pozit vas atsauksmes.
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1.8.3. Stud jošo un akad misk person la starptautisk s apmai as kvantitat vie r d t ji.
ERASMUS un NORDPLUS programmu ietvaros 2015/2016.akad miskaj gad partneru
augstskol s m c j s 2 JVLMA studenti, pie mums – 4 studenti.
Notika JVLMA doc t ju meistarklases partneru augstskol s:
P šaminstrumentu katedra:
J nis Retenais – Lietuvas M z.akad mij un Luksemburgas Konservatorij
Artis S manis – Perpinjanas Konservatorij Francij
Arv ds Kazlausks – Sibeliusa Akad mija Helsinkos
Gatis Evelons – Vroclavas M zikas akad mij Polij
Ilona Meija – V tauta Diž Universit t Kau
Vok l katedra:
Krist ne Gail te – Sibeliusa Akad mij Helsinkos
Antra Jankava – H gas Karaliskaj Konservatorij
Andžella Goba – Lietuvas M zikas akad mij
Muzikolo ijas katedra:
Anda Beit ne – V nes M zikas un m kslu Universit t (2 x) un
Budapeštas M zikas akad mij
J nis Kudi š & Gundega Šmite – Lietuvas M zikas akad mij
r e u klase:
Vita Kalnciema – Vircburgas M zikas augstskol
Larisa Bulava – Lietuvas M zikas akad mij
Kompoz cijas katedra:
Juris Karlsons & Andris Vecumnieks - Berl nes M kslu universit te
Pie mums notika vair k nek 40 rvalstu augtskolu profes ras meistarklases un lekcijas:
ALEKSANDRA TEHNIKA Patrick Krysatis (Luksemburgas Konservatorija) - šogad novad ja 2
semin rus;
KLAVIERES
Di na Ketlere (Londonas Karalisk M zikas akad mija),
Julia Mustonen-Dahlquist (Zviedrija), Rokas Zubovas (Kau a), Sergejs
Okruško (Vi a), Laura Mikkola (Somija)
ST GAS
Sergejs Azizjans (vijole, Kopenh gena), Florians Donderers (vijole,
Br mene), Tobiass Granmo (vijole, G teborga), Sol Gabetta (čells, Šveice),
Florians Rons (čells, Šveice), Deniss Severins (čells, Šveice), Agnes Kallay
(čells, Ung rija), Tims Frederiksens (alts, Kopenh gena), Stefano Karlini
(alts, Mil na), Emmanuela Degli Esposti (arfa, Parma)
SEN M ZIKA
Leila Schayegh (B zele)
P ŠAMINSTRUMENTI

Philippe Bernold (Par ze), Giedrius Gelgotas (Lietuva)
Christian Schmitt (C rihe), Omar Zoboli (B zele), Robertas Beinaris (Vi a)
Jörg Widmann (V cija), Fabio Di Casola (C rihe)
Georg Klütsch ( elne), Sergio Lazzeri (Trieste)
Rolf-Erik Nystrom (Norv ija), Jorgen Petterson (Zviedrija), Johannes Torrel
(D nija), Philippe Geiss (Francija), Olavi Kasemaa (Igaunija)
Trompete
Olivier Theurillat (Lozanna), Thierry Caens (Liona)
Mežrags
Olivier Darbellay (Lucerna), Marcus Wittgens ( elne)
Eifonijs
Stephen Mead (Mančestra)
Tuba
Guy Michel (Lozanna)
SITAMINSTRUMENTI
Paolo Pasqualin (Como), Ludwig Albert (Be ija)
DIRI ŠANA
Lutz Köhler (V cija), Jörg-Peter Weigle (V cija), Lorenzo Della Fonte
(It lija)
VOK L M KSLA Vesta Grabštaite (Sudzuki metode, Vi a), Martina Roos & Christian Attila
(aktiermeistar ba, Helsinki), Stelia Doz (Mil na), Gerda van Zelm (H ga)
KOMPOZ CIJA
Jamie Bullock & Ed Bennett (Birmingema), Reinhard Febel (Zalcburga),
Param Vir (Lielbrit nija), ansamblis ums `n jip (B zele), Keith Fullerton
Whitman
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Flauta
Oboja
Klarnete
Fagots
Saksofons

DŽEZA KLASE

Nadine Nix, Ron van Stratum, Frank Peeters (Be ija – N derlande), Torbjorn
Gulz (Stokholma), Anka Koziel (H ga), Francesco d`Auria (Como), Wouter
Turkenburg (H ga)

1.8.4. Sadarb ba ar Latvijas un rvalstu augstskol m, kuras steno l dz gus studiju virzienus un
l dz gas studiju programmas, nor dot, vai augstskolai ir sadarb ba ar cit m augstskolu bibliot k m.
JVLMA ir nosl gusi sadarb bas l gumus ar Latvijas augstskol m: Latvijas Kult ras
akad miju, Latvijas M kslas akad miju, Latvijas Universit ti, R gas Tehnisko universit ti un
Daugavpils Universit ti, R gas Pedagošijas un izgl t bas vad bas akad miju.
Sadarb ba notiek š d s jom s:
- studenti klaus t ja status apg st br v s izv les studiju kursus;
- stud jošie klaus t ja status apg st atseviš as studiju programmas da as studiju kursus (br v s
izv les studiju kursus svešvalod s);
- doc t ji profesion l s meistar bas pilnveides nol k klaus s GURU lekcijas;
- tiek stenoti kop gie m kslinieciski radošie projekti;
- tiek stenoti kop gie zin tnisk s p tniec bas projekti (konferences, publik cijas, promocijas darbu
priekšaizst v šana un aizst v šana, doc t ju piesaiste doktorant ras studiju kursu stenošanai)
Sadarb bas augstskolu studentiem JVLMA ir devusi iesp ju k t par Bibliot kas
apmekl t jiem. P rskata period bija pieejamas divas abon t s datub zes – Grove Music un
Letonika, k ar SCOPUS un Science Direct datub zes, kuras Latvijas augstskolas sa ma
Akad misk t kla ietvaros. Bibliot kas lietot jiem sadarbojoties ar Kult ras inform cijas sist mu
centru, tiek nodrošin ta iesp ja izm in t daž das datub zes. Datub zes pieejamas JVLMA IP
adrešu diapazon . JVLMA Bibliot ka turpin ja sniegt atbalstu J zepa Medi a R gas m zikas
vidusskolai, k ar Em la D rzi a m zikas vidusskolai aujot gan skolot jiem, gan audz k iem
lietot bibliot kas kr jumu.
1.8.5. Studiju programmas vai instit cijas starptautiskie sertifik ti, akredit cijas u.tml.
Erasmus + Harta 69932-LA-1-2014-1-LV-EPPKA3-ECHE
1.9. Kvalit tes nodrošin jums un garantijas
1.9.1. Ikgad ja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozit vo un negat vo
iez mju, izmai u, att st bas iesp ju un pl nu apspriešana, iekš j s pašnov rt šanas un kvalit tes
pilnveidošanas sist mas nep rtraukta darb ba.
Studiju programmas stenošanas kvalit tes nodrošin juma pamat ir:
- studiju programmas satura anal ze un izv rt jums, sagatavojot pašnov rt juma zi ojumus
par aizvad to akad misko gadu. Ieg tie dati un secin jumi tiek izskat ti katedru un Sen ta
s d s;
- pas kumi, kurus regul ri veic atbild g s katedras,
* studiju procesa un pasniegšanas kvalit tes kontrole un anal ze,
* absolventu darba iema u un piem rot bas darba tirgum aptaujas un anal ze,
* akad mijas doc t ju savstarp js lekciju/nodarb bu, meistarklašu/ p rbaud jumu apmekl jumu
pl nošana, kas auj izv rt t darba stipr s un v j s puses,
* akad mijas doc t ju ikgad ju p rskatu sagatavošana par akad misko, zin tnisko un radošo
darb bu, publik cij m, dal bu zin tniskos p t jumos un zin tnisk s konferenc s,
- pas kumi, kurus regul ri veic atbild g s katedras, sadarb b ar studentu pašp rvaldi:
* studentu aptaujas, ieg stot viedokli par studiju programmu konkr tu kursu stenošanu, satura un
pasniegšanas formas atbilst bu studiju kvalit tes pras b m,
* studiju procesa strat isk pl nošana, analiz jot studiju programmas v jos punktus, to nov ršanu
un programmas att st bas iesp jas,
- pas kumi, kurus regul ri veic atbild g s katedras, sadarb b ar rlietu da u:
* r jo ekspertu izmantošana studiju procesa un stud jošo zin šanu nov rt šanai,
* akad mijas doc t ju starptautiskas apmai as veicin šana, piesaistot starptautisku fondu
finans jumu un radot iesp ju akad mijas doc t jiem g t pieredzi rvalstu augstskol s;
* augsti kvalific tu vieslektoru un doc t ju aicin šana studiju kursu doc šanai, meistarklašu
vad šanai, tai skait no rvalstu augstskol m.
30

1.9.2. Iekš j s kvalit tes nodrošin šanas sist mas atbilst ba pras b m, kas noteiktas Standartos
un vadl nij s kvalit tes nodrošin šanai Eiropas augst k s izgl t bas telp , ko izstr d jusi Eiropas
asoci cija kvalit tes nodrošin šanai augst kaj izgl t b .
JVLMA kvalit tes vad bas sist ma tiek uztur ta un att st ta atbilstoši Eiropas izcilības
modelim (EIM), kas ir balst ts uz sabiedr bas, augstskolas person la interešu izzin šanu un
iev rošanu, partnerattiec b m, uz izpratni par kvalit tes pilnveidošanu, person la izgl tošanu un
iesaist šanu kvalit tes pilnveidošanas procesos JVLMA m r u sasniegšanai. EIM ieviešana
nodrošina iesp ju JVLMA darb bas sistem tiskai pašnov rt šanai, ieg stot inform ciju gan par
neatbilst b m, gan par augstskolas b tiski uzlabojamaj m darb b m. Pamatojoties uz p rskat
uzr d to inform ciju, var nov rt t re lo situ ciju, k d atskaites period attiec b pret izcil bu
atrodas augstskola.
JVLMA ir izstr d jusi Studiju programmu iekš j s kvalit tes nodrošin šanas strat iju, kuru
konsekventi steno praktiskaj darb b . JVLMA Strat ija izstr d ta atbilstoši pras b m, kas
noteiktas Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā
1.da Eiropas standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai augstākās izglītības
iestādēs (dokumentu izstr d jusi Eiropas asoci cija kvalit tes nodrošin šanai augst kaj izgl t b ).
Kvalit te JVLMA ir noteikta k galven pamatv rt ba. Kvalit tes krit riji ir trad cijas, izcil ba,
starptautisk atpaz stam ba, augst k kvalifik cija, sp ja nodrošin t izgl t bu valsts vajadz b m
nepieciešamajiem speci listiem, kuru zin šanas, prasmes un attieksmes atbilst valsts izgl t bas
standartos noteiktaj m pras b m un profesijas standartos formul taj m kompetenc m.
Kvalit tes politikas m r i:
1) izgl tot augstas raudzes m zikas nozares p tniekus un nozares pedagogus, nodrošinot
kvalitat vas studijas Nozares pedagogu izglītības daudzveid gaj s studiju programm s, lai
jaunie speci listi b tu kompetenti, piepras ti, sp tu iek auties kult ras aprites plašaj darba
tirg , b tu motiv ti nacion l kult ras mantojuma saglab šan , izp t , sekm tu m zikas
izgl t bas un laikmet g s m ksliniecisk s jaunrades att st bu;
2) k t par vienu no noz m g kaj m m zikas augstskol m Eirop , nodrošinot stud jošo un
m c bsp ku mobilit ti un konkur tsp ju m klinieciskaj jaunrad , p tniec b un
izgl tojošaj darb b .
Iekš j s kvalit tes nodrošin šanas principi:
- JVLMA vad ba uz emas galveno atbild bu par studiju programmu kvalitat vu stenošanu;
- tiek iev rotas sabiedr bas intereses attiec b uz augst k s izgl t bas kvalit ti;
- studiju programmu kvalit te tiek att st ta un uzlabota stud jošo un darba tirgus interes s;
- strukt rvien bas, kuras realiz un atbalsta studiju programmas, darbojas efekt vi;
- kvalit tes nodrošin šanas procesi ir caurskat mi, tiek izmantoti r jie eksperti;
- JVLMA tiek veicin ta kvalit tes kult ra;
- ir izstr d ti procesi, ar kuru pal dz bu JVLMA sniedz p rskatus, taj skait atskaites par
valsts budžeta, sabiedrisko un priv to naudas l dzek u ieguld jumu;
- kvalit tes nodrošin šanas kontroles un atskait šan s rezult t konstat tie tr kumi tiek
izv rt ti, iestr d ti darba pilnveides pas kumos;
- JVLMA sp j par d t savu kvalit ti gan Latvij , gan starptautiskaj m rog ;
- formul tie kvalit tes nodrošin šanas principi rada nepieciešam bu ieviest inov cijas
daudzveid gajos studiju procesos.
JVLMA darb bas kvalit tes nov rt šanai lieto aptaujas (anket šana) metodi, iekš jo auditu,
k ar absolventu un darba dev ju atsauksmes.
Kvalit tes vad bas sist ma ietver kvalit tes nodrošin šanas nepieciešamo posmu stenošanu:
- akad mijas darb bas pl nošanu, aptverot k akad misko, t zin tnisko, administrat vo un
saimniecisko darb bu;
- darb bas pl nu stenošanu: lai sasniegtu v lamos rezult tus, tiek izmantoti pieejamie resursi
un piesaist ti jauni, veidotas aizvien jaunas sadarb bas formas ar cit m akad miskaj m
instit cij m, valsts p rvaldes iest d m, priv t m instit cij m un citiem sadarb bas
partneriem;
- ieg to rezult tu nov rt jumu, kas pamatots uz past v gas saiknes nodrošin jumu starp
akad mijas vad bu un konkr tu v lamo rezult tu sasniegšanas proces iesaist to akad mijas
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person lu;
- vadoties no veikt nov rt juma, tiek pie emti l mumi par nepieciešamaj m izmai m
akad mijas darb bas proces ar m r i nodrošin t past v gu kvalit ti, kas atbilstu augst m
akad miskaj m, zin tniskaj m un iest des administrat v s un saimniecisk s vad bas
pras b m.
stenojamo studiju programmu aktualit tes nodrošin šana un nep rtraukta pilnveidošana,
k ar jaunu studiju programmu izstr d šana notiek, iev rojot visu m zikas pedago ijas
augst kaj izgl t b ieinteres to pušu intereses, sistem tiski izzinot un nov rt jot š dus
aspektus:
- topošo stud jošo un absolventu vajadz bas;
- esošo stud jošo v lmes un to apmierin t bas l meni;
- darba dev ju pras bas;
- kult rvides att st bas tendences Latvij un pasaul ;
- labas prakses piem rus augsti kvalific tu m zikas pedago ijas speci listu
sagatavošanai.
Lai nodrošin tu kvalit ti JVLMA:
- nodrošina studiju procesu ar augsti kvalific tiem Latvijas un rvalstu doc t jiem;
- pilnveido vad bas sist mas procesus, veicinot augstskolas person la iesaist šanos
studiju un administrat vo procesu nep rtraukt pilnveidošan ;
- pl no un nodrošina studiju un augstskolas darb bai nepieciešamos finanšu, person la un
materi los resursus;
- veicina akad misk un visp r j person la nep rtrauktu izgl tošanos un profesion l s
meistar bas pilnveidi;
- regul ri nov rt augstskolas strat isko m r u sasniegšanas progresu;
- m r tiec gi sadarbojas ar stud jošajiem, absolventiem, darba dev jiem, izgl t bas iest d m,
valsts un profesion laj m nevalstiskaj m organiz cij m, rvalstu m kslas augstskol m un cit m
kult ras instit cij m;
- sekm stud jošo un doc t ju apmai as un sadarb bas programmu stenošanu ar rvalstu
augstskol m;
- akt vi piedal s nacion lo un starptautisko kult ras izgl t bas organiz ciju darb .
1.9.3. Studiju turpin šanas iesp jas un finansi l s garantijas gad jum , ja likvid vai reorganiz
k du no studiju virzienam atbilstošaj m studiju programm m vai notiek citas izmai as.
Ja studiju virziena Izglītība, pedago ija un sports k da no studiju programm m tiks likvid ta
vai reorganiz ta, JVLMA:
1) attiec g s studiju programmas sekm giem stud jošiem nodrošin s iesp ju turpin t izgl t bas
ieguvi studiju virziena Mākslas cit studiju programm vai studiju virziena Izglītība, pedago ija un
sports cit studiju programm , vai cit augstskol ar kur m JVLMA ir nosl gusi sadarb bas
l gumus, t.sk. Daugavpils Universit t , R gas Pedago ijas un Izgl t bas vad bas akad mij .
Stud jošie b s sp j gi integr ties citas profesion l s bakalaura studiju programmas v l kajos studiju
posmos atbilstoši Augstskolu likuma 47.panta Studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos un
Ministru kabineta 16.11.2004. noteikumu Nr.932 Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju
posmos pras b m.
2) ja izgl t bas programma augstskolas r c bas (darb bas vai bezdarb bas) d netiks akredit ta vai
licence tiks anul ta un maksas studiju stud jošais nev las turpin t studijas cit izgl t bas
programm , JVLMA stud jošajiem garant zaud jumu kompens ciju no pašu ie mumiem.
JVLMA no studiju maksas ie mumi gad kop sast da vid ji EUR 231345,JVLMA rektors sl dz Studiju l gumu ar katru studentu, kur paredz tas ne tikai augstskolas
ties bas un pien kumi, bet ar atbild ba. Studiju l gums tiek sl gts visam studiju periodam, paredzot
nemain gu studiju maksu vis studiju laik . Izdev ga ir studiju maksas sist ma, kas studentam
pie auj studiju maksu par studij m maks t pa semestriem un ar pa da m.
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II
STUDIJU PROGRAMMU
RAKSTUROJUMS

2.1. Studiju programmas
raksturojums
2.1.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā
kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi
1) Studiju programmas nosaukums:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesionālā bakalaura studiju programma

„Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs“
kods 42141
2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds
mūzikas pedagoģijā/ mūzikas skolotājs
(5.līme a profesionālā kvalifikācija)

3) Studiju programmas m rķi
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līme a vispār jās
izglītības mūzikas skolotāju sagatavošanu, kuri ir apguvuši pedagoģijas un mūzikas zināt u
teor tiskajos pamatos sak otas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski
piem rojamas profesionālās zināšanas, ir sp jīgi konkur t profesionālajā vid Latvijā un
ārvalstīs, motiv ti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā,
kuri, pildot savu pamatuzdevumu, balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma,
profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principiem, iev ro
Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras aprit , saglabā un attīstīta
nacionālās mūzikas kultūras mantojumu.
4) Studiju programmas uzdevumi
- motiv t studentus iegūt sistematiz tas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas
mūzikas skolotāja pienākumu veikšanai visās vispār jās izglītības pakāp s –
pirmsskolas, pamata un vid jās izglītības pakāp s;
- sniegt studentiem skolas kora diriģenta pienākumu veikšanai nepieciešamās
profesionālās zināšanas un prasmes, lai skolas koru augstv rtīga darbība sekm tu
Latvijas Dziesmu un deju sv tku tradīciju saglabāšanu un attīstību, kas ir latviešu
nacionālās identitātes sastāvdaļa;
- motiv t studentus apgūt pamatzināšanas un iema as zinātniskās p tniecības darbā
mūzikas pedagoģijas nozar ;
- radīt motivāciju profesionālai attīstībai un tālākizglītībai atbilstoši jaunākajām
pedagoģijas un psiholoģijas atzi ām un aktivitāt m mūzikas skolotāja un kora diriģenta
profesijā, kuri, integr joties profesionālo mūziķu izglītošanas vid , būtu motiv ti
starptautiski atzīta Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma v rtību saglabāšanā
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2.1.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim
Zināšanas (zināšanas un izpratne)
Rezultāti: profesionālās bakalaura studiju programmas A un B daļas - pedagoģijas un mūzikas
nozares teor tisko studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas
tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā mūzika, Mūzikas un skolas kora darba
metodika) apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu vispār jās
izglītības mūzikas skolotāja pienākumus. kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līme a Skolotāja
profesijas standartā iestrādātajām prasībām, t.i.:
- zināšanas par pedagoģiskā procesu vispār jās izglītības visu pakāpju iestād s, t.sk.: par mācību un
audzināšanas m rķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta Mūzika pedagoģiskā procesa
plānošanu un vadību, drošas un atbalstošas mācību vides nodrošināšanu, izglītojamā personības
izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības motiv šanas metod s, izglītojamo zinātkāres un
izzi as intereses mācību priekšmetā rosināšanu, izglītojamo sasniegumu v rt šanas tehnoloģiju,
mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās
p tniecības metod m, skolotāja profesionālo tiku;
- zināšanas par mācību priekšmeta satura apguves metod m, satura izv les principiem, ska darbu
analīzes tehnoloģiju, mūzikas notācijas apguvi un muzikālās dzirdes attīstības pa mieniem,
izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes
līdzekļu nozīmi ska darba t la atklāsm ,
ska darbu interpretācijas pa mieniem un to
daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām.
Kompetence: iegūto zināšanu rezultātā absolvents sp j parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas
zinātnes nozarei un mūzikas skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializ tas zināšanas un šo
zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās p tniecības metod s,
mūzikas v stur un teorijā, mūzikas nozīmi vispār jās izglītības sist mā, tās attīstības tendenc s,
izglītojamā darbības motiv šanas metod s, mācību sasniegumu v rt šanas tehnoloģijā, mūzikas
pedagoģijas nozares attīstības strat ģijā un plānošanas metod s, turklāt daļa zināšanu - mūzikas
mācības un kora darba metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim.
Speciālists sp j parādīt mūzikas skolotāja profesionālās jomas svarīgāko j dzienu un likumsakarību
izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes
līdzekļu nozīmi ska darba t la atklāsm ,
ska darbu interpretācijas pa mieniem un to
daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām.
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)
Rezultāti: students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati,
svešvalodas, pedagoga ētika, un filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares
teor tiskos un praktiskos studiju kursus (pedagoģiskā prakse, instrumenta sp le, dziedāšana, kora
darba prakse, improvizācija, aranž šana, kā arī bakalaura diplomreferāta izstrāde) ir ieguvis prasmes,
kas ir nepieciešamas vispār jās izglītības mūzikas skolotāja pienākumu veikšanai, kas atbilst
5.profesionālās kvalifikācijas līme a Skolotāja profesijas standartā prasmju daļā iestrādātajām
prasībām, t.i. ieguvis prasmes: pielietot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko
tiesību normas vispār jās izglītības programmu īstenošanas jomā, radoši organiz t mācību un
audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos m rķus un uzdevumus, noteikt izglītojamo individuālās
īpatnības, motiv t un ieinteres t izglītojamos mācību darbam, veidot pozitīvas izglītojamo savstarp jās
attiecības vadīt mācību priekšmeta Mūzika un skolas kora nodarbības, analiz t ska darbus, noteikt
mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi ska darba t la atklāsm , izv l ties un nov rt t ska darbu
atbilstību izglītojamā sp jām, atlasīt un piem rot to mācību programmas sastādīšanai, atšifr t, lasīt un
pierakstīt nošu tekstu, saglabāt atmi ā un reproduc t dzird tos ska darbu fragmentus, atsevišķus
mūzikas izteiksmes līdzekļus, ska darbu kopumā, ar balsi un mūzikas instrumentu demonstr t
mācību materiālu (dziesmas solo, korim vai ansamblim, instrumentālie ska darbi), iemācīt to
izglītojamajiem,
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panākt augstv rtīgu ska darba atska ojumu solo, ar kori, ansambli vai orķestri, piem rojot
ska darba interpretācijas prasībām atbilstošas vokālās vai instrumenta sp les prasmes, atbilstošu
diriģenta manuālo tehniku, strādāt ar b rnu un jauniešu balsīm, izkopt vokālās prasmes, veidot kora
dinamisko, ritmisko, intonatīvo un tembrālo ansambli, aranž t ska darbus dažādiem kolektīvās
muzic šanas sastāviem, improviz t ar balsi un ar instrumentu, prast izglītojamos iesaistīt
improvizācijas procesā. Students ieguvis komunic šanās prasmes sazi as līmenī, kā arī lietot mūzikas
profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, vispār jās prasmes, kas saistās ar
vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higi nas prasību iev rošanu students ir ieguvis,
piedaloties organiz tajos projektos.
risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Sp j sazināties valsts valodā un vismaz divās
svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu iev rošanu, darba aizsardzības,
ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
Kompetence
Iegūto prasmju rezultātā absolvents sp j atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas skolotāja
pienākumus, analiz t, v rt t un izstrādāt mūzikas mācību priekšmeta programmas, atlasīt un veidot
mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualiz t to saturu, plānot, organiz t un vadīt mācību
stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, v rt t un analiz t izglītojamo izglītības procesā iegūtās
zināšanas un prasmes, patstāvīgipatstāvīgi iestud t, demonstr t un publiski atska ot vid jās
sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu, stilu un žanru kora ska darbus, iemācīt izglītojamajam
dažādu laikmetu un stilu ska darba satura atklāsmei komponista pielietotos mūzikas izteiksmes
līdzekļus, salīdzināt ska darbu interpretācijas, formul t mācību priekšmeta m rķus un uzdevumus,
analītiski aprakstīt informāciju, probl mas un risinājumus mūzikas un pedagoģijas zinātnes nozar
un skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argument ti diskut t par tiem gan ar speciālistiem, gan ar
nespeciālistiem. Sp j patstāvīgi struktur t savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu tālāku
mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju probl mu risināšanā, uz emties
atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilv ku darbu, pie emt
l mumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Sp j sazināties valsts
valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu iev rošanu, darba
aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)
Rezultāti: studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze,
Mūzikas teorija un vēsture, Mūzikas priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Izglītības
vadība, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un prasmes iegūt un
atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas, pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, kas
nodrošina mācību priekšmeta Mūzika apguves procesā nepieciešamās informācijas iegūšanu,
apstrādi un lietošanu - informācijas mekl šana ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD
programmu, elementāru apr ķinu veikšana MS Excel programmā, mācību materiālu prezent šana,
izmantojot POWER POINT programmu, sintez t attīstības un personības psiholoģijas dažādas
teor tiskās atzi as, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks , risināt
probl msituācijas, no tikas viedokļa analiz t dažādas pedagoģiskās un sadzīves situācija s, ir
ieguvis pamatzināšanas un iema as, kas nepieciešamas p tnieciskā darba veikšanai mūzikas
pedagoģijas nozar .
Kompetence
Min to studiju kursu apguves rezultātā absolvents sp j patstāvīgi iegūt, atlasīt un analiz t
informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā un to izmantot, pie emt l mumus un risināt probl mas
mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozar mūzikas skolotāja profesijā, parādīt, ka izprot
pedagoga profesionālo tiku, izv rt t vispār jās izglītības mūzikas skolotāja profesionālās darbības
ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties vispār jās izglītības mūzikas jomas attīstībā.
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2.1.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)
Studiju programmā uz em personas, kuras ir apguvušas vispār jo vid jo izglītību vai
profesionālo vid jo izglītību un nokārtojušas uz emšanas papildu prasības mūzikas
profesionālās vai profesionālās ievirzes vid jās izglītības programmas nosl guma prasību
apjomā.
Uz emšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto
centraliz tie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un Svešvaloda, iz emot
personas, kuras vid jo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas
vid jo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.
Personas, kuras ieguvušas vid jo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras
ieguvušas vid jo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centraliz to
eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vid jās izglītības gala
pārbaudījumu v rt jumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais v rt jums
nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduv ji” (10 ballu sist mā) vai 3 - “viduv ji” (5 atzīmju
sist mā).
Lai konstat tu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA
profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu
prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padom saska otajām prasībām.
Papildu prasību pārbaudījumi:
 kolokvijs kora mūzikas aktualitāt s, diriģ šana, dziedāšana un klaviersp le
 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)
2.1.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums
pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izv les vai brīvās izv les daļām, norādot to apjomu
kredītpunktos, īstenošanas plānojumu)
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās.
Programmas daļas
Studiju kursi
A daļa - programmas
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – ECTS 30 KP:
Latviešu valodas kultūra, Ievads kultūras analīz , Literatūras v sture,
obligātā daļa:
Mākslas v sture, Uz m jdarbības pamati
ECTS 159 KP
(darba tiesiskās attiecības un projektu izstrādes un vadīšanas pamati)
Filozofija un est tika, Svešvaloda

2.Profesionālie studiju kursi ECTS 129 KP, no tiem:
2.1. Pedagoģijas nozares studiju kursi ECTS 33 KP:

Psiholoģija, Pedagoģija, Pedagoga tika, Izglītības vadība,
Informācijas tehnoloģijas, Mūzikas pedagoģija,
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika
(tematiskās daļas – mūzikas mācīšanas metodika,
K.Orfa sist mas instrumentārijs, skolas kora darba metodika,
mūzika pirmsskolā, improvizācija, aranž šana).

2.2. Mūzikas nozares studiju kursi ECTS 96 KP
Praktiskā daļa – 46,5 KP

Diriģ šana un partitūras sp le, K.Orfa sist mas instrumentu sp le,
Ritmika, Klaviersp le, Dziedāšana un vokālā darba metodika
Teor tiskā daļa – 49,5 KP
Kora mācība un kora darba metodika, Skatuves runa,
Latī u valoda, Solfedžo, Tradicionālā mūzika, Ievads mūzikas v stur ,
Mūzikas teorija un analīze, Laikmetīgās mūzikas v sture un est tika,
Mūzikas v sture un teorija, Latvijas mūzikas v sture.
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B daļa – ierobežotās
izv les daļa
(profesionālās
specializācijas kursi):
ECTS 13,5 KP

B1 – Ritmikas pedagoga studiju kursi
Dejas pamati, Vispār jā metodika, Ritmikas mācīšanas metodika,
Pedagoģiskā prakse.
B2 – Solo dziedāšanas pedagoga studiju kursi
Solo dziedāšana, Vispār jā metodika, Vokālā metodika,
Pedagoģiskā prakse.
B3 – Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi
(jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai Instrumentālā mūzika”
mūzikas vidusskolas noslēguma prasību līmenī).

Instrumenta sp le, Vispār jā metodika,
Instrumenta sp les mācīšanas metodika, Pedagoģiskā prakse.
B4 - Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu
pedagoga studiju kursi
(jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai ” Mūzikas teorija”
mūzikas vidusskolas noslēguma prasību līmenī).

Mūzikas teorija, Vispār jā metodika, Solfedžo un mūzikas literatūras
mācīšanas metodika, Pedagoģiskā prakse.
B5 – Kora diriģenta studiju kursi
Kora diriģ šana, Partitūras sp le, Kora literatūra un stilistika,
Senā baznīcas mūzika
B6 – Skolu pūtēju orķestru diriģēšanas studiju kursi

(- zināšanu un prasmju līmenim jāatbilst mūzikas (profesionālās vai
profesionālās ievirzes) vidusskolas izglītības programmas
Pūšaminstrumentu spēle vai Sitaminstrumentu spēle noslēguma prasībām.
Profesionālo atbilstību students pierāda sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu pūšaminstrumentu
vai sitaminstrumentu spēlē;
- studentiem, kuri izvēlas apgūt B6 daļas studiju kursus, jau no 1.semestra jāizvēlas
C-brīvās izvēles daļā studiju kursu „Instrumenta spēle” ECTS 9 KP apjomā;
- studiju periodā no 1. līdz 4.semestrim, A daļas studiju kursa Diriģēšana un partitūras spēle
saturā iekļaut pūtēju orķestra repertuāru un tā apguvei plānot vienu trešo daļu no studiju
plānā paredzētajām kontaktstundām).

Pūt ju orķestra diriģ šana, Pūt ju orķestra darba metodika,
Pūt ju orķestra diriģ šana un orķestra darba prakse

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

Pedagoģiskā prakse - mācību stunda Mūzika,
darbs ar skolas kori vispār jās izglītības visās izglītības pakāp s
(pirmsskola, pamatizglītība, vid jā), koris un kora darba prakse.

Valsts pārbaudījumi –
18 ECTS KP:

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika,
Pedagoģiskā prakse - mācību stunda Mūzika,
Kora diriģ šana un darbs ar skolas kori
vispār jās izglītības visās izglītības pakāp s
(pirmsskola, pamatizglītība, vid jā),
bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāv šana,
Kolokvijs specialitāt , mūzikas v stur un teorijā.
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Studiju plāns

Nodarbību
veids

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i –
ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
Studiju kursi
ECTS
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
Patstāvīgā
Kontakt1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KP
darba stundu
stundu
skaits
skaits

8.

A daļa–159 ECTS KP

I. Profesionālie studiju kursi - 129 ECTS KP
1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 33 ECTS KP

Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- pirmsskolas
b rnu attīstības
psiholoģija
Pedagoģija:
-Vispār jā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas un
skolas;
- Pedagoģiskā
psiholoģija;
- Pedagoģisko
p tījumu
metodika
Pedagoga tika
Izglītības vadība
Informācijas
tehnoloģijas
pedagoģijā
Mūzikas
pedagoģija
Mūzikas
mācīšanas un
kora darba
metodika:
- Mūzikas
mācīšanas
metodika;
- Skolas kora
darba metodika;
- Mūzika
pirmsskolā
Praktiskā daļa:
- Improvizācija

7,5

P/G

110

90

7,5

P

110

90

1,5
1,5
1,5

G
P
G

25
25
25

15
15
15

15i/1,5

1,5

G

10

30

30i/
1,5

12

G/I

160

150/10

6

G

85

75

- Aranž šana

30iv/
1,5

G

10

30

1,5

G

25

15

1,5

G/I

20

15/5

1,5

G/I

20

15/5

15iv/
1,5

30E/3

30iv/
1,5

30iv/3

30E/3

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

15iv/
1,5
1,5

15iv/
1,5

30iv/
1,5

15iv/
1,5

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

1.2. Mūzikas nozares studiju kursi – 96 ECTS KP
Praktiskā daļa – 46,5 ECTS KP
Diriģ šana un
16,5
I
partitūras sp le

258

182

30i/
1,5

33E/3

33E/3

33E/3

33 E/3

20 E/3

K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle: (ar izmai ām, kuras apstiprinātas Senāta s d 29.08.2014.)

2014./2015.akad miskajā gadā izmai as attiecas uz 6.semestra saturu, bet 7.semestra saturu apgūt saska ā ar iepriekš apstiprināto plānojumu.
Sitaminstrumentu
G 20/ind.
1,5
G/I
10
20/10
sp le
10
iv/1,5
Blokflautas sp le
1,5
I
10
30
Ritmika

3

G

20

60

30i/1,5

Klaviersp le

12

I

215

105

15i/1,5

Kokle

1,5

I

25

15

Dziedāšana un
vokālā darba
metodika

10,5

I/G

160

90/30

15i/
1,5

38

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

15i/
1,5

15i/1,5

Ind. 15i/
Gr. 15i/
1,5

15iv/
1,5

Ind.15i/
15i/
Gr 1,5

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

15i/
1,5

15E/3

30
iv/1,5

15E/3

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Teorētiskā daļa – 49,5 KP
Skatuves runa
Kora mācība/
kora darba
metodika
Latī u valoda
Solfedžo

1,5
1,5

G
G

10
10

30
30

1.5
9

G

25
60

15
180

Tradicionālā
mūzika
Ievads mūzikas
v stur
Mūzikas teorija
un analīze
Laikmetīgās
mūzikas v sture
un est tika
Mūzikas v sture
un teorija
Latvijas
mūzikas v sture

1,5

G

10

30

1,5

P/G

10

30

4,5

G

60

60

3

P/G

50

30

21

P/G

360

240

4,5

P/G

60

60

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

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

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

30i/
1,5

30i/
1,5

30i/
1,5

30iv/
1,5

30iv/
3
30iv/
1,5

30iv/
1,5
30E/3

60iv/
4,5

60iv/7,
5

15i/3
15i/
3

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

30i/3

30i/1,5

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

30/kolok
vijs E/3

30i/
1,5

30i/3

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP
Latviešu valodas
kultūra
(lietišķie raksti)
Ievads kultūras
analīz
Uz m jdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība, civilā
aizsardzība)
Literatūras v sture
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)
Mākslas v sture
Filosofija un
est tika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

1,5

P

25

15

1,5

P

30

10

4,5
4,5

P
P/G

90
75

30
35/10

4,5
4,5

P
P

60
60

60
60

7,5

G

100

100

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

24i/1,5

24i/1,5

24i/1,5

28E/3

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

4,5

G

90

30

Vispār jā
metodika
Ritmikas
metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3

G

65

15

4,5

I

90

30

15i/
1,5

15E/3

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

15DE/3

B2 - Solo dziedāšanas pedagoga studiju kurss
Solo dziedāšana

4,5

I

90

30

Vispār jā
metodika
Vokālā
metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3

G

65

15

4,5

I

90

30

15i/
1,5

15E/3

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

39

15DE/3

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu skaits

1.

2.

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

7.

8.

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

daļā studiju kursu „Instrumenta sp le” ECTS 9 KP apjomā.

Instrumenta sp le

4,5

I

90

30

Vispār jā
metodika
Instrumenta sp les
metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3

G

65

15

4,5

I

90

30

15i/
1,5

15E/3

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

15DE/3

B4 - Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai “Mūzikas
teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī)
Mūzikas teorija

4,5

G

90

30

Vispār jā
metodika
Solfedžo un
mūzikas literatūras
mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3

G

65

15

4,5

I

90

30

15i/
1,5

15E/3

15i/
1,5
15DE/3

15i/
1,5

15DE/3

B5 - Kora diriģenta studiju kursi
Kora diriģ šana

3

I

70

10

Partitūras sp le

1,5

I

25

15

6

G

100

60

3

G

50

30

Kora literatūra un
stilistika
Senā baznīcas
mūzika

10E/3

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

15i/
1,5

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

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

B6- Priekšnosacījumi zināšanu un prasmju līmenim, lai uzsāktu studiju kursu apguvi:
1)ziināšanu un prasmju līmenim jāatbilst mūzikas (profesionālās vai profesionālās ievirzes) vidusskolas izglītības programmas Pūšaminstrumentu
sp le vai Sitaminstrumentu sp le nosl guma prasībām. Profesionālo atbilstību students pierāda sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu
pūšaminstrumentu vai sitaminstrumentu sp l ;
2) studentiem, kuri izv las apgūt B6 daļas studiju kursus, jau no 1.semestra jāizv las C-brīvās izv les daļā studiju kursu „Instrumenta sp le”
ECTS 9 KP apjomā;
3)studiju periodā no 1. līdz 4.semestrim, A daļas studiju kursa Diriģ šana un partitūras sp le saturā iekļaut pūt ju orķestra repertuāru un tā
apguvei plānot vienu trešo daļu no studiju plānā paredz tajām kontaktstundām.
B6 – Skolu pūtēju orķestru diriģēšanas studiju kursi
Pūt ju orķestra
diriģ šana
Pūt ju orķestra
darba metodika
Pūt ju orķestra
diriģ šana un
orķestra darba
prakse

4,5

I

75

45

4,5

G

90

30

4,5

I

80

40

I

150

90

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

15iv/
1,5
15DE/3

15iv/
1,5

20i/
1,5

20
DE/3

C5 - vispārējais izvēles kurss
Instrumenta sp le

*) 9

15i/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

*) Studentiem, kuri izv las B6 daļas studiju kursus.

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

40

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu skaits

1.

2.

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

7.

8.

15i/
1,5

15
DE/3

15i/
1,5

15
DE/3

15i/
1,5

15
DE/3

15i/
1,5

15DE/3

C1– profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi
Vispār jā
metodika

Kora
diriģ šanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3

G

65

15

4,5

I

90

30

15i/
1,5

15
DE/ 3

C2 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss
Vispār jā
metodika
Mūzikas
teor tisko
priekšmetu
mācīšanas
metodika

Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3

G

65

15

4,5

I

90

30

15i/
1,5

15
DE/ 3

C3 - kora vokālā pedagoga studiju kurss
Vispār jā
metodika
Balss nostādīšanas
metodika
(darbs ar:
b rnu balsīm,
z nu balsīm,
jauniešu balsīm)
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

25

15

3

G

65

15

4,5

I

90

30

15i/
1,5

15
DE/ 3

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

4,5

G

90

30

4,5

I

90

30

15
i/1.5

15
E/ 3

C5 - vispārējais izvēles kurss
Latvijas un
Baltijas
tradicionālā
mūzika
Ansamblis
Tradicionālā
dziedāšana
Tradicionālā
instrumenta sp le
Informācijas
tehnoloģijas
Svešvaloda

3

G

50

30

15i/1,5

3
1,5

G
G

50
25

30
15

15i/1,5

1,5

G

25

15

3

G

50

30

3

G

50

30

Skatuves
uzvedības kultūra
Senās mūzikas
ansamblis
Ievads akustikā

3

G

65

15

3

G

50

30

3

G

65

15

Improvizācija
Elektroakustiskā
mūzika
Orķestra
diriģ šana
Kompozīcija

3
3

G
G

50
50

30
30

3

I

50

30

3

I

50

30

Instrumenta sp le

3

I

50

30

15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

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

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

15i/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

*) 9

15i/1,5
I
150
90
*) Studentiem, kuri izv las B3 daļas studiju kursus.
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15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

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

15i/1,5

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

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

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

15i/
1,5

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu skaits

1.

2.

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

7.

8.

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

36

G

600

#) 360

90i/
10,5

90i/
4,5

36

G

600

*360

120i
/
10,5

120E
/
4,5

4,5

I

50

70

*60
30
90i/
4,5

*60
30
90i/
3

*60
30
90i/
3

*60
30
90i/
1,5

*60
30
90i/
4,5

*60
30
90i/
4,5

60
* 60
120i
/4,5

60
* 60
120E /3

60
* 60
120i
/3

60
* 60
120E
/1,5

60
* 60
120i
/4,5

60
* 60
120i
/4,5

25i/
1,5

25i/
1,5

20i/
1,5

Valsts pārbaudījumi – 18

Mūzikas
mācīšanas un
kora darba
metodika /
Diplomreferāta
izstrāde
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāv šana
Pedagoģiskā
prakse - mācību
stunda Mūzika
Pedagoģiskā
prakse - mācību
stunda Mūzika
un kolokvijs
specialitāt
Kora diriģ šana
(koncertprogrammas
daļa)
Darbs ar skolas
kori
B5 daļas Kora
diriģenta studiju
kurss: Koncerteksāmens kora
diriģ šanā un
darbs ar kori

3

G/I

40

30/10

3

I

70

10

G30DE
/3
Ind.10

10DE/3

20i/1,5
4,5

I

80

40
20
DE/3

4,5

I

70

50

3

I

75

5

4,5

I

60

60

30i/
1,5

20DE
/3
5
DE/3

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

2.1.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības krit riji un v rt šanas
metodes studiju rezultātu sasniegšanai un nov rt šanai, pārbaudes formas un kārtība).
Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās.
Kontaktstundas tika organiz tas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju
kursu apraksta plānojumam, doc tāji plūsmu un grupu nodarbības struktur lekciju, semināru,
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā
tika izv rt tas un konkretiz tas visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu
un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves nosl guma
studentu zināšanu un prasmju nov rt šanai 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 v rt šanas nosacījumi, v rt šanas krit riji, kā arī apelācijas kārtība.
Katras specializācijas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā
darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metod es ir formul tas
studiju kursa aprakstā. Atsaucoties uz šī brīža prasībām un jaunajām (IT) iesp jām,
aktualiz ti programmas obligātās daļas studiju kursa apraksti Pedagoģija, Psiholoģija, Mūzikas
pedagoģija, Karla Orfa sistēmas instrumentārijs, Improvizācija un Aranžēšana, Mūzikas
mācīšanas un skolas kora darba metodika.
Turpināts darbs pie studiju formu un metožu daudzveidošanas, aktīvi izmantojot
dažādas interaktīvās un grupu darba formas, videomateriālus, organiz jot diskusijas,
praktikumus, patstāvīgi iestud to materiālu apguves demonstr jumu, izstrādājot darba lapas
un izdales materiālus (D.Medne, M.Kokare, I.Nelsone, I.Vilde, L.Bat a, u.c.).
Mūzikas skolotāja un kora diriģenta izglītošanā liela nozīme ir prakses darba plānošanai un
tās norisei. Prakse tiek organiz ta saska ā ar prakses līgumiem, kuros ietverti prakses m rķi un
uzdevumi, prakses sasniegumu v rt šanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta
prakses uzskaites dokumentācija – prakses darba programmas un studentu prakses pārskats
(dienasgrāmata). Prakse ir plānota līdztekus teor tiskajām un praktiskajām nodarbībām, iz emot
VI semestri, kad pedagoģiskā un skolas kora darba prakse tiek organiz ta kā viena m neša
nepārtrauktā prakse tieši izglītības iestād s.
Skolas kora diriģenta praktiskās iema as studenti apgūst darbā ar Mūzikas akad mijas
sieviešu mācību kori, jaukto kori un izglītības iestāžu koriem. Lielākais vairums studentu jau
studiju laikā iesaistījušies praktiskajā darbā, veicot mūzikas skolotāja pienākumus strādā ar skolu
koriem, amatieru koriem, praktiskās iema as pilnveido arī kā kora dziedātāji, dziedot savu
doc tāju koros un praktiz jas kā kormeistari.
Studiju procesa inovācijas:
Palielinoties stud jošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta e-studiju vides
izmantošanas iesp jām. E-vid stud jošie var apgūt studiju kursu saturu, sa emt doc tāju
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam, sa emt jaunāko informāciju.
Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izv les daļai, kuras saturs
nodrošina studentiem pedagoģiskā darba zināšanas un prasmes, iegūstot tiesības strādāt par
atbilstošās specializācijas pedagogu mūzikas skolās.
Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās
infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām telpām un aprīkojumam. Ir radītas plašākas iesp jas
JVLMA telpu izmantošanai patstāvīgā darba uzdevumu veikšanai, lekciju un praktisko
nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas modernas tehnoloģijas un specializ ts aprīkojums.
Vērtēšanas sistēma. Studiju rezultātu v rt šana notiek saska ā ar JVLMA Satversmi un
nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu v rt šanā ir iesaitīti gan
doc tāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izv rt un
pie em l mumus par studiju darba pilnveidi katedru s d s. Par l mumu izpildi katedru
vadītāji sistemātiski zi o katedras s d s, atsevišķus jautājumus apspriež un pie em l mumus
Senāts. Studentu kompetence tika v rt ta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos,
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ieskait s, koncertos. Studiju programmas nosl gumā – valsts pārbaudījumos. V rt šanas
veidi ir noteikti studiju plānos, v rt šanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu
programmas prasībās. Ar kompetences v rt šanas sist mu studenti tiek iepazīstināti katra
studiju kursa apguves sākumā. V rt jums izriet no kursa programmā paredz to prasību
izpildījuma kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. V rt jot
studentu sniegumu specializācijas kursos, tiek emts v rā studiju procesā ieguldītais darbs,
izklāsta kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugs me.
Tiek izmantotas arī alternatīvas v rt juma formas ārpus ieskait m un eksāmeniem,
kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un
konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklas m un konkursiem, u.c.).
Visos gadījumos v rt jums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un krit riju
sist mām, emot v rā katra studenta individuālās sp jas, kā arī šo sp ju salīdzinājumu ar
studiju kursa biedru sniegumu.
Stud jošie intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmekl nodarbības,
atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos
projektos, sekm mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redz jumu studiju procesa
organiz šanas uzlabošanā, iesaistās stud jošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienm r
laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.
Katru gadu studentu sniegumu diplomeksāmenos v rt ja neatkarīgie eksperti,
diplomeksāmenu priekšs d tāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo profesionālo
institūciju mākslinieki.
Lai stud jošos motiv tu kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju
kursos stud jošo kompetenci ieskait v rt ja diferenc ti, kā piem.: visu bakalaura studiju
programmu Vispār jo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē, studiju kursi
Svešvaloda, u.c.
V rt šanas pamatprincipi
V rt jot otrā līme a profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, iev ro
šādus pamatprincipus:
- zināšanu un prasmju v rt šanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas m rķiem
un uzdevumiem, kā arī studiju kursu m rķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums
pozitīvai izglītības sasniegumu v rt šanai;
- v rt juma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu v rt jumu studiju plāna A
daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos studiju kursos.
V rt šanas pamatformas
Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organiz tu
eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti.
V rt šanas krit riji
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skalā:
1) ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”);
2) augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”);
3) vid js apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandrīz viduv ji”);
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).
Ieskait studiju kursa apguves līme a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts
- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.
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2.1.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus
ar atsaucēm uz informācijas avotiem.
Studiju programma „Vispār jās izglītības mūzikas skolotājs” (turpmāk VIMS)
sagatavo mūzikas skolotājus, kuriem pieejamas plašas darba iesp jas pirmskolas izglītības
iestād s, vispār jās izglītības pamata un vid jās izglītības iestād s, kā arī interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestād s.
Studiju programma VIMS saturs nodrošina iesp ju strādāt par mūzikas skololotāju,
interešu izglītības skolotāju, b rnu un jauniešu centra vokālo ansambļu un koru vadītāju, kā arī
saska ā ar izv l to specializāciju par mūzikas teor tisko priekšmetu, rimtikas skolotāju, kora
diriģentu, profesionālā kora dziedātāju, instrumentālā ansambļa vadītāju, orķestra diriģentu.
emot v rā to, ka programmas studenti iegūst zināšanas un prasmes plaša profila
skolotāju darba pienākumu veikšanai, vi u nodarbinātībai nav probl mu.
JVLMA absolventi ir pieprasīti:
- vispārizglītojošajās skolās;
- kultūrizglītības iestād s
Emīla Dārzi a mūzikas vidusskola;
Rīgas Doma kora skola;
Jāzepa Medi a Rīgas Mūzikas vidusskola;
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;
Daugavpils Mūzikas vidusskola;
Jelgavas Mūzikas vidusskola;
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola;
Jā a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;
Ventspils Mūzikas vidusskola;
Rīgas horeogrāfijas vidusskola;
Profesionālās ievirzes mūzikas skolās
143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās
ievirzes mūzikas programmas.
Visi 2015./2016. akad miskā gada studiju programmas VIMS absolventi strādā
profesijā Latvijas vispārizglītojošās skolās un pirmskolas izglītības iestād s. Saska ā ar
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta oficiālo portālu, 2016. gada
februārī Rīgas pils tā pieejamas 12 vakances, 2016. gada 1.septembrī pieejamas 23
vakances (www.e-skola.lv).
Studiju programmas VIMS absolventu pieprasījums ir lielāks par absolventu
skaitu 2015./2016. akad miskajā gadā (15 absolventi).
2.1.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas
licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi
ir bijuši).
Sakarā ar ESF finans tā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izv rt šana un
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realiz ja
Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izv rt ja studiju
virziena Izglītība, pedagoģija un sports divas studiju programmas, t.sk. arī profesionālo
bakalaura studiju programmu Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs.
Studiju virziena studiju programmu v rt ja par četrām galvenajām v rt šanas grupām:
1. Kvalitāte;
2. Resursi;
3. Ilgtsp ja;
4. Sadarbība un pārklāšanās
iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):
45








M rķi un uzdevumi;
Studiju saturs un organizācija;
Studijas un zināšanu nov rt šana;
Studiju nodrošinājums un vadība;
Personāla un stud jošo zinātniskās p tniecības (radošais) darbs;
Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.

Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezultāti bija pozitīvi, īpaši tika
atzīm ta studiju programmas profesionālo mūzikas studiju kursu īstenošanas kvalitāte.
Nov rt jot studiju programmas īstenošanas procesu un kop jos studiju rezultātus, komisija
secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes mūzikas skolotājus, skolas kora
diriģentus un mūzikas profesionālo mācību priekšmetu pedagogus.
Izskan ja priekšlikums par kontaktstundu papielināšanu studiju kursam Pedagoģija.
emot v rā ekspertu ieteikumus, un ,izv rt jot JVLMA finansiālās iesp jas, studiju kursa
satura apguvei tika palielināts stundu skaits par 30 kontaktstundām.
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2.1.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam
1) studiju kursu apraksti
Studiju kursu aprakstipilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.
Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izvilkumus/anotācijas.
ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

A daļa–159 ECTS KP

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

I Profesionālie studiju kursi - 129 ECTS KP
1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 30 ECTS KP

Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas
b rnu
attīstības
psiholoģija

7,5

P/G

4 sem.

E

Pedagoģija:
- vispār jā;
- sociālā;
- pirmsskolas
un skolas;
- pedagoģiskā
psiholoģija;
- pedagoģisko
p tījumu
metodika

7,5

P

3 sem.

E

Pedagoga
tika

1,5

G

1 sem.

i

Izglītības
vadība

1,5

P

1 sem.

i

Informācijas
tehnoloģijas
pedagoģijā

1,5

G

1 sem.

i

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* izprot teor tiski būtiskākos vispār jās, attīstības, personības
un sociālās psiholoģijas jautājumus, sp j tos
ilustr t ar praktiskās pieredzes piem riem;
* sp j sintez t attīstības un personības psiholoģijas dažādas
teor tiskās atzi as, piem rojot dažādām pedagoģiskajām
situācijām;
* ir ieguvis praktiskās iema as savas personības un
profesionālās darbības pašnoteikšanās procesā;
* atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks ,
prot risināt probl msituācijas;
* prot noteikt audz k u individuālās īpatnības, p tīt un analiz t
audz k u personības attīstību;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas
nozar , sp j to analiz t un izmantot praks .
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina un prot pielietot praks mācīšanas un mācīšanās teorijas;
* prot izvirzīt m rķus sev un audz k iem, plānot to
sasniegšanu;
* sp j organiz t mācību un audzināšanas darbu saska ā ar
izvirzītajiem m rķiem un uzdevumiem;
* pārzina vispār jās mācību metodes, mācību stundas
veidošanas principus;
* sp j sadarboties ar kol ģiem, audz k u vecākiem un
sabiedrību:
* sp j veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību;
* sp j izv rt t un veicināt audz k u izaugsmi un mācību
sasniegumus, sava darba efektivitāti;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas
jautājumiem un izmantot to praks .
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina pedagoga tikas pamatprincipus;
* sp j no tikas viedokļa analiz t dažādas pedagoģiskās un
sadzīves situācijas;
* prot pamatot savu un respekt t citu viedokli;
* ieguvis savas darbības pašnov rt šanas prasmes.
Studiju kursa apguves rezultātā stud jošais ir ieguvis
pamatzināšanas:
* par Latvijas un ES valstu izglītības sist mu, tiesībaktiem,
izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības
sist mā;
* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par
izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un
nov rt šanu, izglītības darbības izv rt šanu;
* iegūtas zināšanas par izglītības iestād nepieciešamo obligāto
dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai
atbilstošajā dokumentā.
Studiju kursā students apgūst informācijas tehnoloģiju
izmantošanas iema as, kas nodrošina atbilstoša mācību
priekšmeta apguves procesā nepieciešamās informācijas
iegūšanai, apstrādei un lietošanai:
informācijas mekl šana ABC internetā, interneta informācijas
veidi, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu,
elementāru apr ķinu veikšana MS Excel programmā, mācību
materiālu prezent šana, izmantojot POWER POINT
programmu.
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Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

1 sem.

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
diferenc ta ieskaite;
DEdiplomeksāmens
i

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

12

G/I

8 sem.

DE

6

4 sem.

- Skolas kora
darba metodika;

1,5

1 sem.

iv

- Mūzika
pirmsskolā;

1,5

1 sem.

iv

- Improvizācija;

1,5

1 sem.

i

- Aranž šana

1,5

1 sem.

i

ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

iv

1.2. Mūzikas nozares studiju kursi – 99 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP
Diriģ šana un
16,5
I
partitūras sp le

K.Orfa sist mas
instrumentārija
sp le: Kokle,
Blokflauta,
Sitaminstr.
Ritmika

6 sem.

E

4,5

I

3 sem

i

3

G

2 sem.

i

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes
Latvijā un ārvalstīs;
* sp j organiz t mūzikas nodarbības, izmantojot vispār jās didaktikas
principus mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audz k u individuālās sp jas un
radošumu, sp j motiv t audz k us mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iema as, kas nepieciešamas
p tnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozar .
Studiju kursā students apgūst:
Mūzikas mācīšanas metodiku visās izglītības pakāp s vispār jās
izglītības iestād s:
Mūzikas stundas didaktiskos aspektus, mūzikas mācīšanas
didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, stundu modeļus,
mūzikas stundu struktūru, organizatoriskos aspektus, mūzikas mācību
priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves
metodes, tai skaitā K.Orfa sist mas instrumentāriju, skol nu
sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus.
Skolas kora darba metodikā:
Muzikālās dzirdes tipus un to raksturojumu, ska veides apguves
principus, balss aparāta uzbūvi, balsu iedalījumu kora balsu grupās,
kora m ģinājumu organizācijas principus, ska darbu iestud šanas
metodiku.
Mūzika pirmsskolā:
Muzikālās un fonemātiskās dzirdes kopsakarības b rnu dzirdes
attīstībā, mūzikas stundas organiz šanas metodiskos principus,
dzirdes un mācību satura apguves metodes darbā ar b rniem.
Improvizācija
Studiju kursa apguve sekm radošuma attīstību, kursa apguves
procesā students attīsta improvizācijas prasmes, apgūst
improvizācijas metodiskos pa mienus, kas nepieciešami
daudzveidīgu metožu pielietošanai mācību priekšmeta Mūzika
mācīšanas procesā.
Aranž šana
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j izveidot vokālās un
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem kora vai ansambļa
veidiem a cappella, ar klavieru vai citu instrumentu pavadījumu

Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam
darbam ar skolas kori, sp j mācīt vadīt un publiski diriģ t skolas
kori.
Nov rt t ska darba tehnisko un māksliniecisko līmeni.
Piem rot atbilstošu manuālo tehniku ska darba interpretācijas
prasībām.
Studiju kursa saturā apgūst manuālo tehniku dažādu stilu un
laikmetu kora ska darbu interpretācijai, kora darbu partitūru
sp les un balsu dziedāšanas prasmes ska darba demonstrācijas
nolūkā, tiek sagatavots darbam ar kori.
Studiju kursa apguves procesā studenti iegūst pamatprasmes
instrumenta sp l , kas nepieciešamas mūzikas nodarbību
vadīšanai vispār jās izglītības iestād s.
Studiju kursā students iegūst dziļāku izpratni par mūzikas valodas
elementu praktisko izpausmi mūzikā, prasmi atspoguļot mūzikas
valodas elementus ķerme a plastiskajā valodā un kustībās.
Studiju kursa apguves rezultātā students pārzina un sp j realiz t
ritmikas vingrinājumus ritma izjūtas un kustību koordinācijas
attīstībai, fantāzijas un izt les attīstībai, prot izmantot ritmikas
vingrinājumus un improvizācijas pa mienus sasaist ar mūzikas
raksturu, dinamiku, reģistru, tempu un mūzikas formu.
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Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

12

I

7 sem.

E

6 sem.

E

10,5

I/G

G

1 sem.

i

G

1 sem.

i

1 sem.

i

ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Klaviersp le

Solo dziedāšana
un vokālā darba
metodika

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

Kora mācība/
kora darba
metodika

1,5

Latī u valoda

1.5

Solfedžo

9

G

6 sem.

iv

Tradicionālā
mūzika

1,5

G

1.sem.

i

Ievads mūzikas
v stur

1,5

P/G

1 sem.

iv

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
* demonstr t uz klavier m ska darbus vai ska darbu
fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika
mūzikas literatūras t mu mācīšanai;
* sp l t ska darbu pavadījumus korim, ansamblim, deju
kopām.
Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes
un vokālā darba metodiskos pa mienus, kas ir nepieciešami
mūzikas skolotāja un skolas kora diriģenta pienākumu
veikšanai.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
Mūzikas mācību priekšmeta satura apguves procesā un skolas
kora nodarbībās ar balsi demonstr t vokālos ska darbus vai to
fragmentus, kora balsu partijas, sadzird t un nov rst
dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai ska veides
neprecizitātes, iemācīt apgūt vokālās prasmes un lietot tās
dziedot korī, ansamblī vai solo.
Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izp ti,
vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas
vingrinājumus kopā ar žestu valodu.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
Realiz t verbālās un kin tiskās izteiksmes m rķtiecīga
lietojuma īstenošanu praks , panākt runas prasmes kultūru,
runas salied šanu ar ķerme a kustību un izteiksmi.
Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas par
koru tipiem un veidiem, kora balsu īpatnībām, balsu
diapazoniem un to attīstības pa mieniem, vokālā darba mācību
metod m darbā ar skolas kori, kora nodarbību organiz šanas
principiem, ska darba iestud šanas pa mieniem.
Studiju kursa saturs ir tieši saistīts ar studiju kursa Diriģēšana
un partitūras spēle, kā arī studiju kursa Koris plānoto kora vai
vokālo ska darbu apguvi, kuru teksts ir latī u valodā.
Studiju kursa apguves rezultātā students prot pareizi izrunāt,
lasīt, tulkot un interpret t tekstus latī u valodā, izprot
ska darba saturu.
Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs
tiek apgūts divās savstarp ji cieši saistītās gultn s:
1) inton šanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība;
2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā
audzināšana.
Kursa apguves nosl gumā students sp j analiz t un interpret t
mūzikas ska darbus, sp j precīzi inton t dažādu laikmetu
mūzikas materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu,
pilnveidojis ritmisko u.c. iema u koordinācijas prasmes,
apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to
praktisko pielietojumu ska darbu interpretācijā.
Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras j dzienu un funkcijām,
par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas folkloras
īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas folkloras
kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par tradicionālās
kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā.
Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
galvenajiem periodiem un v sturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas
kultūras v stur līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms,
romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis
izpratni par dažādu v sturisko stilu mūziku un prasmes apzināti
lietot mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu
reprezentantus.
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Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

4,5

G

2 sem.

iv

Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par
klasisko žanru mūzikas ska darbu uzbūves vispār jiem
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms,
romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti
apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu
mācību disciplīnas to savstarp jā papildinājumā. Kursa apguves
rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas ska darbu
uzbūves vispār jos pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija)
un formas aspektiem, sp j iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa
praktiskajā darbībā (ska darba interpretācijas procesā).

3

P/G

1 sem.

iv

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

Mūzikas
v sture un
teorija

22,5

P/G

6 sem.

Kolokvijs/E

Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar
m rķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas
v stur , Laikmetīgās mūzikas v sture un est tika, 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 stud jošajiem
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu v stures periodu
mūzikas stilistikas specifiku, akcent jot saikni ar attiecīgās
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas v sture 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
iesp ja stud jošajiem izv l ties katru semestri vienu studiju kursu
no kop ja piedāvājuma par konkr tu mūzikas v stures un teorijas
t mu. Tād jādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par
kontekstu un vispār jām stilistiskām likumsakarībām ar konkr tas
specifiskas t mas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot
specializācijas profesionālās prasmes.

Latvijas
mūzikas
v sture

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 v rtībām Latvijā
Eiropas kultūrv stures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19.
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot
mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās
mūzikas kultūras v rtību analīz , pazīt p c dzirdes un nošu teksta
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas stilistiskos
reprezentantus.

ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Mūzikas
teorija un
analīze

Laikmetīgās
mūzikas
v sture un
est tika
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

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

1,5

P

1 sem.

i

Ievads kultūras
analīz

1,5

P

1 sem.

i

1,5

P

1 sem.

i

Literatūras
v sture

4,5

P

2 sem.

i

Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)

4,5

P/G

2 sem.

i

Mākslas v sture

4,5

P

2 sem.

i

Filozofija un
est tika

4,5

P

2 sem.

i

Svešvaloda

7,5

G

4 sem.

E

Uz m jdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesības un
blakus tiesības,
vides aizsardzība,
civilā aizsardzība)

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Studiju kursā students iegūst zināšanas par valodas kultūras principiem,
krit rijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu valodas funkcionālajos
paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) valodas pazīm m, par valodas / runas
etiķeti un tiku.
Studiju kursā students iegūst prasmes un iema as 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 tek stus, lietot
vārdnīcas un citu palīgliteratūru tekstveides procesā.
Studiju kursa satura apguves rezultātā students zina izpratnes līmenī par kultūras
veidošanās mehānismiem, zinātnes, filosofijas un reliģijas atšķirībām, m rķiem un
darbības principiem, kultūras tipoloģiskās klasifikācijas veidiem un principiem,
reliģijas lomu cilv ka pasaules modeļa un v rtību veidošanās procesus, eksistenciālo
probl mu risināšanu, sp j raksturot kultūru un civilizācijas tipus, salīdzināt
civilizācijas un kultūras, patstāvīgi analiz t kultūras struktūruun izdalīt galvenās
v rtības kā kultūras kodolu, sp j izmantot kritisko domāšanu, analiz jot dažādu
kultūru, subkultūru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus, sp j izvirzīt probl mu
jautājumus un diskut t par kultūru un sociālajiem procesiem – to saistībā ar mākslu un
mūziku, būs orient ts izstrādāt sistemātisku un motiv tu personisko viedokli par
dažādām kultūrām un starpkultūru dialoga metod m.
Studiju kursa apguves rezultātā students orient jas Latvijas darba likumdošanas
pamatos, izpratnes līmenī zina darba attiecību tiesiskos pamatus, darba dev ja un
darbinieka pienākumus un tiesības, orient jas autortiesību un blakus tiesību
specifiskajos jautājumos, ieguvis zināšanas izpratnes līmenī par vides aizsardzībus un
civilo aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un pasaules literatūru
kultūras v stures attīstības kontekstā, izcilākajiem daiļdarbiem Eiropas un latviešu
literatūrā, literārā teksta interpretācijas iesp jām.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
- apzināties izv rt t literatūras lomu kultūras attīstībā;
- izv rt t literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzekļu lietojuma nozīmi
ska darba interpretācijā;
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguv .
Studiju kurss sniedz zināšanas par: mūzikas industriju kā savstarp ji saistītu
uz m jdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares darbību
reglament jošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem,
mūzikas projektu izveides būtību
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi sagatavot un vadīt mūzikas
projekta realizāciju.
Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas attīstību, tās
avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām:
* mākslas un sabiedrības savstarp jo attiecību mai u Eiropā;
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas kultūrā;
* arhitektūras un dizaina attīstības tendenc m;
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas mai u p c Otrā pasaules kara;
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi salīdzināt un v rt t 20.gs.
vizuālās un ska u mākslas attīstības tendences, formul t savu viedokli.
Kursa satura apguves rezultātā students zina vispārīgās antīkās, viduslaiku,
renesanses, jauno laiku, 19. un 20.gadsimta est tikas iezīmes, izprot to atšķirības, zina
est tikā svarīgākos domātājus un vi u nozīmīgākos darbus, kā arī izprot to galvenās
idejas. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas, lai samekl tu nepieciešamos tektuālos
avotus un interpret jošo literatūru ar est tiku saistītu jautājumupadziļinātai izp tei,
studenti prot analiz t gan ikdienas, gan mūzikas/horeogrāvijas profesionālajā vid
sastopamos priekšstatus par mūziku, mūziķi, to sociālo lomu. Students sp j izv rt t
est tikas idejas, kas ir aktuālas speciālista darbībā, sp j argument t un aizstāv t savu
pozīciju, apzinoties savu zināšanu robežas un situācijas, kad nepieciešama padziļināta
kāda jautājuma, viedokļa, nostājas vai priekšstatu izp te.
Students ir ieguvis zināšanas tādā līmenī, lai sp tu komunic t, izteikt viedokli par
jautājumiem, kas saistīti ar pašu un specialitāti, sp j izprast vid ji sarežģītus tekstus par
vidi, kultūru, specialitāti un, izmantojot jaunākos informācijas līdzekļus, sp j atlasīt
vajadzīgo informāciju. Students ieguvis prasmes, kas nepieciešamas pienākumu
veikšanai, kas formul tas vokālista 5.līme a profesiju standartā, prot lietot valodu kā
informācijas ieguves, izzi as un apmai as līdzekli, izprot valodas sist mu un normas,
valodas kultūru un stilus, sociokultūras kompetenc izmanto valodu kā izzi as,
sadarbības, iekļaušanās un saskarsmes līdzekli kultūras kontekstā. Izprot valodas
lietošans īpatnības daudzkultūru vid .
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 13,5 KP
B1 - Ritmikas pedagoga studiju kursi
Dejas pamati
4,5
G
2 sem.
E
Studiju kursi sniedz teor tiskās zināšanas ritmikas mācīšanas
metodikā. Students iegūtās teor tiskās zināšanas aprob
Vispār jā
1,5
G
1 sem.
i
metodika
pedagoģiskajā praks saska ā ar pedagoģiskās prakses darba
Ritmikas
3
G
1 sem.
DE
programmu.
metodika
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu
Pedagoģiskā
4,5
I
2 sem.
DE
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu.
prakse

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

4,5
1,5

I
G

2 sem.
1 sem.

E
i

3

G

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursi sniedz teor tiskās zināšanas un praktiskās iema as
solo dziedāšanas mācīšanas metodikā. Students iegūtās
teor tiskās zināšanas aprob pedagoģiskajā praks saska ā ar
pedagoģiskās prakses darba programmu.
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu.

B3 - Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai “Instrumentālā
mūzika” mūzikas vidusskolas prasību līmenī)
2 sem.
E
Instrumenta
4,5
I
Studiju kursi sniedz teor tiskās zināšanas un praktiskās iema as
sp le
instrumenta sp les mācīšanas metodikā. Students iegūtās
teor tiskās zināšanas aprob pedagoģiskajā praks saska ā ar
Vispār jā
1,5
G
1 sem.
i
metodika
pedagoģiskās prakses darba programmu.
3
G
1 sem.
DE
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu
Instrumenta
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu.
sp les
metodika
2 sem.
DE
Pedagoģiskā
4,5
I
prakse
B4 - Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai
“Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī)
4,5
2 sem.
E
Mūzikas
Studiju kursi sniedz teor tiskās zināšanas un praktiskās iema as
G
teorija
mūzikas teor tisko priekšmetu mācīšanas metodikā. Students
iegūtās teor tiskās zināšanas aprob pedagoģiskajā praks
Vispār jā
1,5
G
1 sem.
i
metodika
saska ā ar pedagoģiskās prakses darba programmu.
3
G
1 sem.
DE
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu
Solfedžo un
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu.
mūzikas
literatūras
mācīšanas
metodika
4,5
2 sem.
DE
Pedagoģiskā
I
prakse
B5 - Kora diriģenta studiju kursi
1 sem.
E
Kora
Studiju kursa saturā students apgūst kora diriģ šanas prasmes
3
I
diriģ šana
dažādu stilu un laikmetu kora ska darbu interpretācijai, tiek
sagatavots darbam ar amatieru kori.
1 sem.
i
Partitūras
Studiju kurss apguve studentam attīsta prasmes sp l t dažādu
1,5
I
sp le
laikmetu, stilu un faktūru kora ska darbus, akcent jot prasmi
panākt ska darbu vokālo skan jumu, sp l t C atsl gās
pierakstītos kora darbus, attīsta prasmi transpon t ska darbus,
veidot vokāli instrumentālu partitūru klavieru pārlikumus.
4 sem.
i
Kora
Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādu laikmetu, stilu un
6
G
literatūra un
žanru pasaules un Latvijas kora mūzikas attīstību, par jaunām
stilistika
kormūzikas kompozīcijas tehnikām, atska otājmāksliniekiem
un izcilākiem kormūzikas autoriem un to daiļradi.
2 sem.
i
Senā baznīcas
Studiju kursa saturs sniedz teor tiskās zināšanas par neimu
3
G
mūzika
zīm jumu modifikācijām, to nozīmi, gregorisko dziedājumu
v sturi, to kopsakaru ar Rietumu tradīcijas baznīcas liturģiju,
gregorisko korāļu modoloģiju, viduslaiku mūzikas literatūru.
Studiju kursa apguves procesā students apgūst gregoriskās
dziedāšanas prasmes un vienkāršu neimu diriģ šanas prasmes.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

B6 – Skolu pūtēju orķestru diriģēšanas studiju kursi
Pūt ju orķestra
4,5
I
3 sem.
diriģ šana

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

iv

Studiju kursa saturā students apgūst pūt ju orķestra diriģ šanas
prasmes dažādu stilu un laikmetu orķestra ska darbu
interpretācijai, tiek sagatavots darbam ar skolas pūt ju orķestri.
Studiju kursā students apgūst teor tiskās zināšanas un praktiskās
iema as pūt ju orķestra darba metodikā, apgūst nodarbību
organizācijas didaktiskos principus, satura prasības, satura
plānošanu, satura apguves metodes, audz k u sasniegumu
v rt šanas veidus, formas, krit rijus.
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu.
Studiju kurss ir paredz ts, lai students apgūtu praktiskās iema as
darbā ar orķestri dažādu stilu, laikmetu un žanru orķestra mūzikas
iestud šanai, iegūtu prasmi apgūto diriģ šanas tehniku pakļaut
ska darba interpretācijas mākslinieciskajiem uzdevumiem. Savu
kompetenci studiju kursa nosl gumā pierāda, kārtojot
diplomeksāmenu.

Pūt ju orķestra
darba metodika

4,5

G

2 sem.

DE

Pūt ju orķestra
diriģ šana un
orķestra darba
prakse

4,5

I

2 sem.

DE

C5 - vispārējais izvēles kurss - *) Studentiem, kuri izv las B6 daļas studiju kursus.
Instrumenta
sp le

*) 9

I

6 sem.

i

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 ECTS KP

apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas zināša nas un prasmes:
- * mācīt kora diriģēšanu;
- * mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā;
- * strādāt par kora vokālo pedagogu;
- * veikt kora dziedātāja pienākumus

C1– profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi
Vispār jā
metodika
Kora
diriģ šanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

1 sem.

i

3

G

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursi sniedz teor tiskās zināšanas kora diriģ šanas mācību
priekšmeta mācīšanas metodikā. Students iegūtās teor tiskās
zināšanas aprob pedagoģiskajā praks saska ā ar pedagoģiskās
prakses darba programmu.
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu kompetenci,
kārtojot diplomeksāmenu.

C2 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss
Vispār jā
metodika
Mūzikas
teor tisko
priekšmetu
mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

1 sem.

i

3

G

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

C3 - kora vokālā pedagoga studiju kurss
Vispār jā
metodika
Balss
nostādīšanas
metodika
(darbs ar:
b rnu balsīm,
z nu balsīm,
jauniešu
balsīm)
Pedagoģiskā
prakse

1,5

G

1 sem.

i

3

G

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursi sniedz teor tiskās zināšanas b rnu balss izglītošanas un
dziedāšanas mācīšanas metodikā. Students iegūtās teor tiskās
zināšanas aprob pedagoģiskajā praks saska ā ar pedagoģiskās
prakses darba programmu.
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu kompetenci,
kārtojot diplomeksāmenu.

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

4,5

G

2 sem.

E

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursi sniedz teor tiskās zināšanas mūzikas teor tisko
priekšmetu mācīšanas metodikā. Students iegūtās teor tiskās
zināšanas aprob pedagoģiskajā praks saska ā ar pedagoģiskās
prakses darba programmu.
Studiju kursu apguves nosl gumā students pierāda savu kompetenci,
kārtojot diplomeksāmenu.

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

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

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

3

G

2 sem.

i

3
1,5

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

1,5

G

1 sem.

i

3

G

2 sem.

i

3
3

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

3

G

2 sem.

i

3

I

2 sem.

i

3

I

2 sem.

i

*) 9

I

6 sem.

i

Izv loties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

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

36

G

8 sem.

i

36

G

8 sem.

i

4,5

I

3 sem

i

Studiju kurss ir paredz ts, lai students apgūtu: praktiskās iema as
dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpretācijā - dziedot
korī, strādājot ar kori, stud jot pasaules kora literatūras izcilākos
paraugus, iegūtu prasmi iemācīto diriģ šanas tehniku pakļaut ska darba
interpretācijas prasībām un mākslinieciskajiem uzdevumiem.
Studiju kurss ir paredz ts, lai students apgūtu: praktiskās iema as
dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpretācijā - dziedot
korī, strādājot ar kori, stud jot pasaules kora literatūras izcilākos
paraugus, iegūtu prasmi iemācīto diriģ šanas tehniku pakļaut ska darba
interpretācijas prasībām un mākslinieciskajiem uzdevumiem.
Pedagoģiskās prakses laikā stud jošie pirmsskolas izglītības iestād s,
vispār jās pamatizglītības un vid jās izglītības iestād s iegūst prasmes
mācību priekšmeta Mūzika stundu un skolas koru nodarbību vadīšanā.

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

Studiju kursa ietvaros students nostiprina Mūzikas mācīšanas un kora
darba metodikas zināšanas un pierāda savu kompetenci.

3

G

1sem.

DE

3

I

1 sem.

DE

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzzi u un
mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju,
izmantojot teor tiskajos kursos gūtās zināšanas un praks iegūtās
atzi as, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.

4,5

I

2 sem.

DE

Pedagoģiskās prakses laikā stud jošie nostiprina prasmes mācību
priekšmeta Mūzika stundu vadīšanā un pierāda savas prasmes
diplomeksāmenā.

4,5

I

2 sem.

DE

3

I

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģ šanas un darba
prasmes ar kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmena
programmas publiskajā atska ojumā.
Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģ šanas un darba
prasmes ar skolas kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmenā
Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģ šanas un darba
prasmes ar jaukto kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmenā.
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2) Studiju programmas satura 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 reglament speciāls dokuments – Studiju satura
un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām,
programmā aprakstītie studiju rezultāti - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līme a
profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Skolotājs un Ministru kabineta noteikumu
Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju 2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju
ietvarstruktūras (saīsin. EKI) apraksta prasībām, t.i. 6.līme a prasībām. Studiju programma ir
licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi, t.i. līdz 2019.gada 23.maijam.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas
skolotājs saturs atbilst 5.līme a profesionālās kvalifikācijas skolotāja profesijas
standartam, standarts apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministra 2004. gada 27.
septembra rīkojumu Nr. 116.
Programmas satura sekmīga apguve sagatavo stud jošos profesijas standartā
norādīto uzdevumu veikšanai un pienākumu izpildei, kā arī nodrošina iesp ju apgūt
nepieciešamās zināšanas un prasmes.
Zināšanu līmenis

Zināšanas
priekšstats
Valsts izglītības
sist mas un skolotāju
darbību reglament jošie
dokumenti un darba
likumdošana

izpratne

lietošana

Apguvei paredzētais studiju kurss
(studiju programmas daļa)
Izglītības vadība
Darba tiesiskās attiecības

+

Pedagoģija un
psiholoģija

+

Mācību priekšmetam
atbilstošā zinātnes
nozare

+

Valodas un
komunikācija

+

Sociālās zinības

+
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Psiholoģija
Pedagoģija
Pedagoga tika
Mūzikas pedagoģija
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika
Kora mācība/ kora darba metodika
Diriģ šana un partitūras sp le
Mūzikas v sture
Latviešu mūzikas v sture
Mūzikas forma
Tradicionālā mūzika
K.Orfa sist mas instrumentārija sp le
Ritmika
Klaviersp le
Improvizācija
Solo dziedāšana un vokālā darba
metodika Aranž šana
Latī u valoda
Solfedžo
Harmonija
Polifonija
Latviešu valodas kultūra, Literatūras
v sture, Skatuves runa, Svešvalodas,
Informācijas tehnoloģijas
Pedagoga tika, Mākslas v sture,
Ievads kultūras analīz , Izglītības vadība,
Filozofija un est tika, Uz m jdarbības
pamati (Projektu izstrādes un vadīšanas
pamati)

Līdzīgi studiju programmā ir nodrošināta arī prasmju apguve.
Apguvei paredzētais studiju kurss
(studiju programmas daļa)

Specifiskas prasmes profesijā

prasme veidot iesp jas v rtību apguvei,
pašizpausmei un pašdisciplīnai

prasme sniegt informāciju par
profesijas un karjeras izv les iesp jām;

prasme palīdz t audz k iem adapt ties
jaunajā sociālajā vide;
prasme noteikt audz k u dotības un
veicināt talantu attīstību

Filozofija un est tika
Pedagoga tika
Mūzikas v sture
Latviešu mūzikas v sture
Tradicionālā mūzika
Literatūras v sture,
Mākslas v sture,
Ievads kultūras analīz
Mūzikas forma
Diriģ šana un partitūras sp le
K.Orfa sist mas instrumentārija sp le
Ritmika
Klaviersp le
Improvizācija
Solo dziedāšana
Aranž šana
Solfedžo
Harmonija
Polifonija
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati
Diplomreferāts
Pedagoģiskā prakse
Koris un kora darba prakse
Latviešu valodas kultūra, Skatuves runa,
Svešvalodas
Informācijas tehnoloģijas
Mūzikas v sture
Latviešu mūzikas v sture
Tradicionālā mūzika
Mūzikas forma
Pedagoģiskā prakse
Koris un kora darba prakse
Psiholoģija
Pedagoģija
Pedagoga tika
Mūzikas pedagoģija
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika
Kora mācība/ kora darba metodika
Tradicionālā mūzika
Klaviersp le
Improvizācija
Solo dziedāšana un vokālā darba metodika
Solfedžo
Harmonija

Profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
apraksts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumu Nr. 512
Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu bakalaura
studiju programmu prasībām.
Noteikumi par otrā līmeņa
Profesionālā bakalaura studiju programmasVispārējās izglītības
profesionālās augstākās
mūzikas skolotājs satura un apjoma parametri:
izglītības valsts standartu
(izvilkums):
III. Bakalaura programmas
obligātais saturs
7. Bakalaura programmas
Programmas apjoms ir 160 KP ar kop jo studiju ilgumu 4 gadi
apjoms ir vismaz 160
pilna laika studijās.
kredītpunkti.
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9. Bakalaura programmas
obligātais saturs.
9.1. vispārizglītojošie studiju
kursi, kuru apjoms ir vismaz
20 kredītpunkti.

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

A daļa
II Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP
Ievads kultūras analīz – 1 KP
Uz m jdarbības pamati
(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP
Uz m jdarbības pamati
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP
Literatūras v sture – 3 KP
Mākslas v sture – 3KP
Filozofija un est tika – 3 KP
Svešvaloda – 5 KP

A daļa

Kopā: 36 KP
1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 20 ECTS KP
Psiholoģija – 6 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoga tika – 1 KP
Izglītības vadība – 1 KP
Informācijas tehnoloģijas – 1 KP
Mūzikas pedagoģija – 1 KP
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika – 6 KP
1.2.
Mūzikas nozares kursi – 16 KP

Mūzikas v sture – 12 KP

Latviešu mūzikas v sture – 3 KP
Skatuves runa – 1 KP

9.3. nozares profesionālās
specializācijas studiju
kursi, kuru apjoms ir
vismaz 60 kredītpunkti

Kopā: 60 KP

A daļa 51 KP

1.3. Mūzikas nozares studiju kursi – 51

Mūzikas forma – 3 KP
Tradicionālā mūzika – 1 KP
Kora mācība/ kora darba metodika – 1 KP
Diriģ šana un partitūras sp le – 11 KP
K.Orfa sist mas instrumentārija sp le – 3 KP
Ritmika – 2 KP
Klaviersp le – 8 KP
Improvizācija – 1 KP
Solo dziedāšana un vokālā darba metodika – 7 KP
Aranž šana – 1 KP
Latī u valoda – 1 KP
Solfedžo – 6 KP
Harmonija – 3 KP
Polifonija – 3 KP
B daļa – (ierobežotā izv le) – 9 KP

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

9.5. prakse, kuras apjoms ir
vismaz 26
kredītpunkti;

C daļa – brīvās izvēles kursi - 6 KP
apgūstot izvēles studiju kursus, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei
nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas zināšanas un prasmes:
- * mācīt kora diriģēšanu;
- * mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā;
- * strādāt par kora vokālo pedagogu;;
- * veikt kora dziedātāja pienākumus u.c.

Prakse: 26 KP
Koris un kora darba prakse – 23 KP
Pedagoģiskā prakse – 3 KP
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9.6. valsts pārbaudījums, kura
sastāvdaļa ir diplomdarba
(diplomprojekta) izstrādāšana
un aizstāv šana un kura
apjoms ir vismaz 12
kredītpunktu.

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika – 2 KP
Pedagoģiskā prakse – mācību stunda Mūzika – 3 KP
Kolokvijs specialitāt , mūzikas v stur un teorijā – 2 KP
Kora diriģ šana
(koncertprogrammas daļa) un darbs ar skolas kori – 3 KP
Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāv šana – 2 KP

10. Studiju kursu izv li
bakalaura programmā, studiju profesijas standarts Skolotājs
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.

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 33 KP
apjomā un prakse 26 KP apjomā, kopā 59 KP apjomā, t.i. 36,88
procenti.

15. P c bakalaura
programmas apguves piešķir
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts
piektā līme a profesionālo
profesionālā bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā un mūzikas
kvalifikāciju un profesionālo
skolotāja profesionālā kvalifikācija.
bakalaura grādu nozar
(profesionālās darbības jomā).
3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija
Programmas izmaksu nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem
iestrādātajiem krit rijiem un parametriem
Kopsavilkums: izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā vid.: EUR 7223,76
- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 4465,27
- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52

(EUR 512,23 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 m nesī
x 12 m n. = EUR 506,52 gadā)

-

Pakalpojumu apmaksa – EUR 908,28 gadā

(EUR 265,58 x 3,42 bak. koefic. = EUR 908,28)
- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 231,91 gadā
(EUR 67,81 x 3,42 bak. koefic. = EUR 231,91)

- Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 264,30 gadā

(EUR 77,28 x 3,42 bak. koefic. = EUR 264,30)

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 818,27 gadā
(EUR 239,26 x 3,42 bak. koefic. = EUR 818,27)

- Sportam gadā – EUR 19,46

(EUR 5,69 x 3,42 bak. koefic. = EUR 19,46)

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 9,75
(EUR 2,85 x 3,42 bak. koefic. = EUR 9,75)
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Kalkulācija
Semestris

Studiju kurss

Kontaktstundu skaits
(kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst. uz
vienu studentu

Stundas
tarifs
EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

30 : 10 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

30

9,57

287,10

124,53

652,43

30 + 10 = 40

6,02

30 : 10 = 3

9,57

240,80 =
527,90
28,71

6,77

35,48

Klaviersp le, iesk.

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Dziedāšana un
vokālā darba
metodika, iesk.
Koncertmeistars

15

9,57

143,55

40,96

214,61

5

6,02

30,10 =
173,65

30 : 10 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Solfedžo, iesk.

30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

Tradicionālā
mūzika, iesk.

30 : 10 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

30 : 30 = 1 kst.

9,57

9,57

2,26

11,83

30 : ar vid. 10 stud.
= 3 kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

Latviešu valodas
kultūra, iesk.
Svešvaloda, iesk.

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Instrumenta sp le,
iesk. (C + B3)

15 x 4 : 10 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

90 : 15 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

Psiholoģija, iv

1.

Mūzikas mācīšanas
metodika, iv
Diriģ šana un
partitūras sp le,
iesk.
Koncertmeistars
Ritmika, iesk.

Kora mācība/kora
darba metodika,
iesk.

Ievads mūzikas
v stur , iv
Mūzikas teorija un
analīze, iv

Koris, iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

141
429/

28,5

1. semestrī kopā: EUR 1470,25 : 5 mēn. = € 294,05 + (1 mēn. atv.) x 6 = EUR 1764,30
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Semestris

Studiju kurss

Psiholoģija, iv

2.

Pedagoģija, iv
Mūzikas mācīšanas
metodika, iv
Diriģ šana un
partitūras sp le, iesk.
Koncertmeistars

Ritmika, iesk.

Kontaktstundu
skaits (kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 : 10 = 3 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.
30 + eks. 3 = 33

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

315,81

134,14

702,79

6,02

252,84 = 568,65

9,57

28,71

6,77

35,48

30 + 10 = 40 +
eks. 2 = 42
30 : 10 = 3

Klaviersp le, iesk.

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Dziedāšana un vokālā
darba metodika, iesk.
Koncertmeistars
Latī u valoda, iesk.

15

9,57

143,55

40,96

214,61

5
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.
30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.
30 : 30 = 1 kst.

6,02
9,57

30,10 = 173,65
14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

15 x 4 : 10 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

90 : 15 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

Solfedžo, iesk.
Mūzikas teorija un
analīze, iv
Laikmetīgās mūzikas
v sture, iv
Ievads kultūras
analīz , iesk.
Uz m jdarbības
pamati (Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesības un blakus
tiesības, u.c.) iesk.
Svešvaloda, iesk.
Instrumenta sp le,
iesk. (C + B3)
Koris, iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

145

Kontaktstundu skaits
semestrī/

429/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

28,5

2. semestrī kopā: EUR 1508,80 : 5 mēn. = € 301,76 + (1 mēn. atv.) x 6 = € 1810,56
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Semestris

3.

Kontaktstundu
skaits (kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Psiholoģija, iv

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

Pedagoģija, iv

30 : 10 = 3
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

Mūzikas mācīšanas
metodika, iv

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

Diriģ šana un
partitūras sp le, iesk.
Koncertmeistars

30 + eks. 3 = 33

9,57

315,81

134,14

702,79

30 + 10 = 40 +
eks. 2 = 42
15

6,02

252,84 = 568,65

9,57

143,55

33,86

177,41

Ind. 15
Gr. 15 : 10 = 1,5
= 16,5
5
30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.

9,57

157,91

44,35

232,36

6,02
9,57

28,71

6,77

35,48

Mūzikas v sture
un teorija, iv
Latvijas mūzikas
v sture, iv
Literatūras v sture,
iesk.
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati) iesk.
Svešvaloda, iesk.

30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : 30 = 0,5

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

4,79

1,13

5,92

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Instrumenta sp le,
iesk. (C + B3)
Koris, iesk.

15 x 4 : 10 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

90 : 15 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

Studiju kurss

Klaviersp le, iesk.
Dziedāšana un vokālā
darba metodika, iesk.
Koncertmeistars

Solfedžo, iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

140,5

Kontaktstundu skaits
semestrī/

394/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

25,5

30,10 = 188,01

3. semestrī kopā: EUR 1454,99 : 5 mēn. = € 291,- + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1746,- semestrī
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Semestris

Studiju kurss

Psiholoģija, eks.

4.
Pedagoģija, eks.
Skolas kora darba
metodika, iv
Diriģ šana un
partitūras sp le, iesk.
Koncertmeistars
Klaviersp le, iesk.
Dziedāšana un vokālā
darba metodika, iesk.
Koncertmeistars
Solfedžo, iesk.
Mūzikas v sture un
teorija, iv
Latvijas mūzikas
v sture, eks.
Literatūras v sture,
iesk.
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes un
vadīšanas pamati)
iesk.
Svešvaloda, eks.
Instrumenta sp le,
iesk. (C + B3)
Koris, eks.

Pedagoģiskā prakse

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu
30 : ar 10 stud.
= 3 + eks.0,5 =
3,5
30 : ar 10 stud.
= 3 + eks.0,5 =
3,5
30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.
30 + eks. 3 =
33

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

9,57

33,50

7,90

41,40

9,57

33,50

7,90

41,40

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

315,81

134,14

702,79

6,02

252,84 = 568,65

9,57

143,55

33,86

177,41

Ind. 15
Gr. 15 : 10 =
1,5 = 16,5
5
30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.
30 : 10 = 3 kst.

9,57

157,91

44,35

232,36

30 + 10 = 40 +
eks. 2 = 42
15

Stundas
tarifs EUR

30,10 = 188,01
6,02
9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

28,71

6,77

35,48

30 : 30 = 1 kst.
+ 0,5 st.eks. =
1,5
15 : 30 = 0,5

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

4,79

1,13

5,92

35 : 30 = 1,17
+ 10 : 10 = 1 =
2,17

9,57

20,77

4,90

25,67

24 : 8 = 3 + 0,5
eks. = 3,5
15 x 4 : 10 = 6

9,57

33,50

7,90

41,40

9,57

57,42

13,55

70,97

90 : 15 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

25

9,57

239,25

56,44

295,69

172,17

464/
31

4. semestrī kopā: EUR 1830,17 : 5 mēn. = € 366,03 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 2195,20 semestrī
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Semestris

5.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

30 : 30 = 1
kst. + 0,5
st.eks. = 1,5
30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

14,36

3,39

17,75

30 : 10 = 3
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

30 + eks. 3 = 33

9,57

315,81

134,14

702,79

30 + 10 = 40 +
eks. 2 = 42
15

6,02

252,84 = 568,65

9,57

143,55

33,86

177,41

Kokle, iv

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Dziedāšana un vokālā
darba metodika, iesk.

15

9,57

143,55

40,96

214,61

5

6,02

30,10 = 173,65

30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.
20 : 30 = 0,67
10 : 7 = 1,43
= 2,10

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

20,10

4,74

24,84

Izv le, iesk. B

15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk. B

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk. B

15

9,57

143,55

33,86

177,41

90 : 15 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

25

9,57

239,25

56,44

295,69

Mūzikas v sture
un teorija, iv

Mākslas v sture,
iesk.
Pedagoga tika,
iesk.
Mūzikas
pedagoģija, iesk.
Mūzika pirmsskolā,
iv
Diriģ šana un
partitūras sp le, iesk.
Koncertmeistars
Klaviersp le, iesk.

Koncertmeistars
Solfedžo, iesk.
Vispār jā metodika,
iesk.

Koris, iesk.

Pedagoģiskā prakse

Apmaksātās
195,6
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
445/
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)
30
5. semestrī kopā: EUR 2107,27 : 5 mēn. = € 421,45 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 2528,72
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Semestris

6.

Studiju kurss

Mūzikas v sture
un teorija, iv

Mākslas v sture,
iesk.
Mūzikas mācīšanas
metodika, iv

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

30 : 30 = 1
kst. + 0,5
st.eks. = 1,5
30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

14,36

3,39

17,75

83,49

437,43

Diriģ šana un
partitūras sp le, eks.
Koncertmeistars

20

9,57

191,40

20 + 7 = 27

6,02

162,54 = 353,94

Sitaminstrumentu
sp le, iv

20 : 10 = 2 +
ind. 10 = 12

9,57

114,84

27,09

141,93

Klaviersp le, iesk.

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Dziedāšana un vokālā
darba metodika, eks.
Koncertmeistars
Solfedžo, iv

15

9,57

143,55

40,96

214,61

5
30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.

6,02
9,57

30,10 = 173,65
28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk. B

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk. B

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Izv le, iesk. C

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk. C

15

9,57

143,55

33,86

177,41

90 : 15 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

Pedagoģiskā prakse

20

9,57

191,40

45,15

236,55

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

170

Kontaktstundu skaits
semestrī/

385/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

25,5

Koris, eks.

6. semestrī kopā: EUR 1870,29 : 5 mēn. = € 374,06 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 2244,35
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Semestris

7.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

30 : 15 =
2 kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

14,36

3,39

17,75

15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Gr. 15 : 10 =
1,5 + ind. 5 =
6,5
30

9,57

62,21

14,67

76,88

9,57

287,10

67,73

354,83

15

9,57

143,55

33,86

177,41

30 : 10 = 3
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Izv le, iesk. C

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Izv le, iesk. B

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Izv le, iesk. B

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Koris, iesk.

90 : 15 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

30 : 10 + ind. 10
= 13

9,57

124,41

29,35

153,76

20

9,57

191,40

45,15

236,55

30

9,57
6,02

287,10
240,80 =
527,90

124,53

652,43

Mūzikas v sture
un teorija, iv
Filosofija un
est tika, iesk.
Izglītības vadība,
iesk.
Informācijas
tehnoloģijas
pedagoģijā, iesk.
Aranž šana, iesk.
Blokflautas sp le,
iv
Klaviersp le, eks.

Skatuves runa, iesk.

Izv le, iesk. C

Mūzikas mācīšanas
metodika, DE
/diplomreferāta
izstrāde, iesk.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.
Diriģ šana un
partitūras sp le, iesk.
Koncertmeistars

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/

30 + 10 = 40

236

430/

nedēļā (studenta nedēļas
28,5
kontaktstundu slodze)
7. semestrī kopā: EUR 2615,81 : 5 mēn. = € 523,16 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 3138,97
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Semestris

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Gr. 15 : 10 = 1,5 +
ind. 5 = 6,5
30 : 15 =
2 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

62,21

14,67

76,88

9,57

19,14

4,52

23,66

9,57

9,57

2,26

11,83

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk. C

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Izv le, iesk. B

15

9,57

143,55

33,86

177,41

90 : 15 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

10

9,57

95,70

22,58

118,28

0,5 x 3 = 1,5

9,57

14,36

3,39

17,75

1x3=3

9,57

28,71

6,77

35,48

4

9,57

38,28

9,03

47,31

20 + 5 + DE
komisija 3 = 28
30 + eks. 3 = 33

9,57

267,96

63,21

331,17

9,57

315,81

134,14

702,79

30 + 10 = 40 + eks.
2 = 42
15

6,02

252,84 = 568,65

9,57

143,55

33,86

177,41

Improvizācija, iesk.

8.

Mūzikas v sture un
teorija, eks./kolokvijs
Filosofija un est tika,
iesk.
Izv le, iesk.

Koris, iesk.
Bakalaura diplomreferāta
izstrāde, DE
Bakalaura diplomreferāta
aizstāv šana, DE
Bakalaura diplomreferāta
izv rt šana
Bakalaura diplomreferāta
recenz šana
Pedagoģiskā prakse, DE
Diriģ šana un partitūras
sp le, DE
Koncertmeistars
B vai C

Apmaksātās
193
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
295/
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
19,5
kontaktstundu slodze)
8. semestrī kopā: EUR 2027,49 : 5 mēn. = € 405,50 + (1 mēn. atv.) x 6 = € 2432,99
Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 17861,09 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi
simti sešdesmit viens euro 09 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā

EUR 4465,27

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 1393,27 stundas.
Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 174,16 stundas
Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 348,32 stundas
(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 2,3 studenti
Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā: 3271 stunda
semestrī – 409 stundas (3271 stunda : ar 8 sem.)
studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 27,5 stundas (409 stundas : ar 15 ned ļām)
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4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas
Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām
Studiju programmu satura īstenošanu salīdzinājām ar Daugavpils Universitātes (DU) un
Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) piedāvātajām mūzikas skolotāju
sagatavošanas studiju programmām.
Salīdzinājuma procesā ir konstat ts, ka uz emšanas prasību saturs JVLMA un DU ir
analogs, studiju kursu saturs un apjoms kredītpunktos ir ļoti līdzīgs, ir nebūtiskas atšķirības
studiju kursu nosaukumos.
Studiju kursi

Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas bērnu attīstības
psiholoģija
Pedagoģija
Pedagoga tika
Izglītības vadība
Informācijas tehnoloģijas
Mūzikas pedagoģija
Mūzikas mācīšanas un kora darba
metodika:
- Mūzikas mācīšanas metodika;
- Skolas kora darba metodika;
- Mūzika pirmsskolā;
- K.Orfa sist mas instrumentārijs
Diriģ šana un partitūras sp le
Ritmika
Klaviersp le
Improvizācija
K.Orfa sistēmas instrumentārija
spēle:

JVLMA ECTS
KP

DU ECTS
KP

RPIVA ECTS
KP

9

9

10,5

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

9

12

4,5
4,5
10,5

3
6
3
6

4,5
1,5
1,5
1,5
16,5
3
12
1,5
4,5

10,5
3
10,5
3
-

18
2
7,5
1,5

Kokle
Blokflauta
Sitaminstrumenti
Solo dziedāšana un vokālā darba
metodika
Aranž šana
Skatuves runa
Kora mācība/
kora darba metodika
Latī u valoda
Mūzikas v sture
Latviešu mūzikas v sture
Solfedžo
Harmonija
Polifonija
Mūzikas forma
Folklora
Latviešu valodas kultūra (lietišķie
raksti)
Ievads kultūras analīz

7,5

9

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

1,5
13,5 kopā ar kori)

1,5

1.5
18
4,5
9
4,5
3
4,5
1,5
1,5

9
6
7,5
6
4
-

12
3
6
6
3

1,5

Kultūras v sture (3)

Kultūru teorija
un v sture (3)
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Studiju kursi

JVLMA ECTS KP

DU ECTS KP

Uz m jdarbības pamati
(Darba tiesiskās attiecības)
Literatūras v sture

1,5

3

4,5

Kultūras v sture (3)

Uz m jdarbības pamati
(Projektu izstrādes un vadīšanas
pamati)
Mākslas v sture

4,5

-

4,5

Kultūras v stuere (3)

Filosofija un est tika
Svešvaloda
B daļa

4,5
7,5
13,5

3
6
Nav atšifr ts –
integr ts A daļā
9
26 pedagoģiskā

C daļa
Prakse
Valsts pārbaudījumi
Mūzikas mācīšanas un kora darba
metodika
Kolokvijs specialitāt , mūzikas
v stur un teorijā
Pedagoģiskā prakse - mācību stunda
Mūzika
Kora diriģ šana
(koncert-programmas daļa) un darbs
ar skolas kori
B daļas Kora diriģenta studiju
kurss: Koncert-eksāmens kora
diriģ šanā un darbs ar kori
Bakalaura diplomreferāta izstrāde
un aizstāv šana

9
26 (kora un
pedagoģiskā)
18

18

RPIVA ECTS KP

Kultūru teorija un
v sture (3)

Kultūru teorija un
v sture (3)
3
6
Cita sist ma
9
26
18

3
3

4,5
4,5

4,5

3

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan
līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam tika izv l tas Igaunijas Mūzikas un Teātra akad mijas
un Māstrihtas (Nīderlande) konservatorijas īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas
tradīcijas mūzikas pedagogu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu diplomi ir starptautiski
atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.
Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sist mā
tiek noteikts saska ā ar European Credit Transfer System (ECTS).
Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, vi iem jābūt
iepriekš jam sagatavotības līmenim atbilstošos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi
izv l tās programmas daļā.
Ja veic programmu salīdzinājumu no saturiskās puses, tad jāsecina, ka to saturs p c
būtības ir līdzīgs. Kā obligāti tiek apskatīti mūzikas v stures un teorijas studiju jautājumi, tiek
piedāvāti studiju kursi mūzikas skolotāja profesionālajās specializācijas – diriģ šana, partitūru,
sp le, klaviersp le, improvizācija, radniecīgo instrumentu sp le. Atšķirība ir tā, ka pedagoģijas
un psiholoģijas studiju kursus studenti apgūst galvenokārt universitāt s. Visur uzmanības centrā
ir tāda speciālista sagatavošana, kurš perfekti orient tos mūzikas profesionālajos jautājum os.
Tādejādi veiktā analīze kopumā ļauj secināt, ka JVLMA piedāvātā mūzikas skolotāja
profesionālā bakalaura studiju programma savā pašreiz jā veidolā pamatā līdzīga citās
augstskolās īstenotām programmām un atbilst Eiropas izglītības telpā pie emtajiem
standartiem.
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5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā
- stud jošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām
(atsevišķi norādot tālmācību), valodām, filiāl m:
Stud jošo skaits studiju programmā kopā - 44 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem
stud ja – 44 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem stud ja 4 studenti;
- pirmajā studiju gadā imatrikul to stud jošo skaits - 11 studenti, no tiem: par valsts budžeta
līdzekļiem – 11 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem – 0 studenti;
- absolventu skaits – 15 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem stud ja – 15 studenti;
par fiziskas personas līdzekļiem stud ja 0 studenti.
6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un
to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
Galvenā mūsu darba kvalitātes izzi as forma ir aptaujas, kurās iegūstam stud jošo
viedokli par studiju programmu konkr tu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas
formu atbilstību studiju kvalitātes prasībām.
Akad miskā gada laikā tika organiz ta stud jošo aptauja par tiem doc tājiem, kuri pretend ja
v l šanām akad miskajos amatos. Apkopojot stud jošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka
stud jošie pamatā ir apmierināti ar mūsu doc tāju darbu un uzskata, ka studiju procesā gūst
kvalitatīvas zināšanas un prasmes:
Apkopojot stud jošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka stud jošie pamatā ir
apmierināti ar mūsu doc tāju darbu (īpaši ar teicamām lekcijām Mūzikas mācīšanas un kora
darba metodikā, pedagoģijā, mūzikas vēsturē un teorijā, diriģēšanā un vokālajā metodikā).
Studneti uzskata, ka profesionālu doc tāju vadībā vi i sa em nepieciešamās zināšanas un
prasmes, kuras būs vajadzīgas nākošajam mūzikas skolotājam:
- piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām
kompetenc m;
- uzsākot kursu, doc tāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums doc tāju inform
stud jošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un krit rijiem,
- doc tāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,
- doc tāju attieksme pret studentiem ir labv līga.
Studenti pozitīvi v rt iesp jas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklas s,
konkursos, Erasmus apmai as programmās.
7) Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekm tu studiju programmu īstenošanas kvalitāti,
katru gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.
2016.gada absolventi nov rt ja studiju vides kvalitāti.
Studiju vides nov rt juma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labv līga,
radoša un v rsta uz abpus ju sadarbību. Tom r iedziļinoties atbilžu daudzveidībā, jāsecina, ka
daudzos aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas patstāvīgā darba nodrošināšanu
JVLMA telpās, kā arī darba dienu darba laika vienm rīgas noslogotības nodrošināšanu un
pedagoģiskās prakses organizāciju tā, lai prakses dienā nebūtu nodarbību Mūzikas akad mijā.
Absolventu aptaujas rezultāti, liecina, ka absolventi ir apmierināti ar savu profesionālo
sagatavotību darba tirgum pedagoģiskā un mākslinieciskā darba veikšanai.
Absolventu sagatavotības līmenis liecina par studiju programmas vispusīgumu,
profesionālās jomas pilnv rtīgu izglītību v rstu uz paaugstinātu konkur tsp ju, kā arī par
radošo pieeju profesionālām probl mām un sp jām rast nestandarta risinājumus dažādās
profesionāli komplic tās situācijās.
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8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
2015./2016.akad miskajā gadā JVLMA Stud jošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan iekšlietu
un ārlietu virzienos, gan turpināja rūp ties par stud jošajiem, rīkojot dažādus pasākumus un finansiāli
atbalstot vi u radošās aktivitātes.
Pārskata periodā Stud jošo pašpārvalde arī organiz ja
konkursus par finans juma piešķiršanu stud jošo radošajiem braucieniem, sedza dalības maksu
stud jošajiem, kuri piedalījās un pārstāv ja JVLMA Biķernieku pusmaratonā 2016.gada 30.aprīlī.
emot v rā stud jošo ilgstošo neapmierinātību ar vairāku studiju kursu satura īstenošanu, kopā ar
Studiju programmu direkcijas vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku doc tāju darba
kvalitātes izv rt šana. Stud jošo pašpārvaldes inici to aptauju rezultātā notikusi pedagogu mai a
studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras vesture.
Pašpārvalde bija izvirzījusi stud jošo pārstāvjus JVLMA koleģiālajās institūcijās: Stipendiju
komisijā darbojās A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Senātā - A.Ašmane, .Zeps,
M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisijā - J.Bimbere, JVLMA Gada balvas komisijā A.Ašmane, stud jošo intereses darba grupā par ASIMUT sist mas ieviešanu JVLMA pārstāv ja
A.Ašmane. Stud jošo pašpārvalde piedalījās otrā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels” rīkošanā
JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un piešķīra savas simpātiju balvas 24.
JVLMA labākā kameransambļa konkursā. Atv rto durvju dienā Stud jošo pašpārvalde aicināja
stud jošos muzic t neierastās akad mijas vietās, kā rezultātā pie galvenās ieejas skan ja Johana
Sebastiana Baha čella svītas, kā arī mūzika ģitāras un kokles atska ojumā. Rīkoti arī vairāki
tradicionāli JVLMA pasākumi – balle 1.septembrī, balle p c JVLMA un Swedbank Gada balva 2015
pasniegšanas ceremonijas, kā arī izlaidumā. Stud jošo pašpārvalde turpināja sadarbību ar Latvijas
Mākslas akad mijas (LMA) un Latvijas Kultūras akad mijas (LKA) stud jošo pašpārvald m, kā arī
piedalījās Latvijas Studentu apvienības darbā, apmekl jot regulārās LSA Domes s des, kur tiek
pārstāv ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgad jā LSA Kongresā, gan apmekl jot dažādu darba
grupu un pašpārvalžu vadītāju s des. Pārstāvot JVLMA Stud jošo pašpārvaldi Latvijas Valsts
Simtgades sv tku Jauniešu rīcības komitejā, kopīgi ar LMA un LKA pašpārvald m veidots pasākums
„Baltā galdauta sv tki – #man4maijs”, kas 2016.gada 4.maijā norisinājās LMA teritorijā un guva
plašu rīdzinieku un pils tas viesu atsaucību un uzmanību, piedaloties mūsu organiz tajās dažādās
aktivitāt s, tādejādi gūstot plašāku informāciju par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
9) Mūzikas skolotāju katedras darbības attīstības plāns 2016./2017.akadēmiskajam
gadam

Saglabājot praks aprob to Mūzikas skolotāju izglītības programmas modeli , turpināt
pilnveidot studiju kursu satura un studiju kvalitāti.
 Lai nodrošinātu reflektantu uz emšanas konkursu, m rķtiecīgāk īstenot Mūzikas skolotāju
katedras darbības populariz šanu, organiz jot studentu, maģistrantu un doc tāju
koncertlekcijas mūzikas vidusskolās, vispārizglītojošajās skolās ar mūzikas ievirzes
izglītības programmām.
 Studentu zinātniski p tnieciskā darba kvalitatīvākai izstrādei turpināt
organiz t
Metodoloģiskos seminārus.
 Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti, atbalstīt atsevišķu studiju kursu apguvi angļu
valodā, kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas iesp jas.
 Sadarbībā ar Stud jošo pašpārvaldi veicināt stud jošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa
pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju
vides sakārtotība, u.c.).
 Regulāri veikt stud jošo, absolventu un darba dev ju aptaujas, lai pilnveidotu studiju programmu
īstenošanas kvalitāti.
 Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respekt jot studentu aptaujas anketās sniegtās
atsauksmes, uzlabot - studiju kursu izv les iesp jas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti,
saskarsmes kultūru).
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2.2. Studiju programmas
raksturojums

2.2.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā
kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi
1) Studiju programmas nosaukums:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesionālā bakalaura studiju programma

„Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs“
kods 42141
2) Iegūstamais grāds/ profesionālā kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds
mūzikas pedagoģijā/ Instrumenta spēles skolotājs (atbilstošās specializācijas skolotājs piem.: klavierspēles skolotājs, vijoļspēles skolotājs, klarnetes spēles skolotājs u.t.t .) vai
mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs
(5.līme a profesionālā kvalifikācija)
3) Studiju programmas m r i
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līme a profesionālo mūzikas
priekšmetu skolotāju sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas un pedagoģijas zināt u
teor tiskajos pamatos sak otas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski
piem rojamas profesionālās zināšanas, ir sp jīgi konkur t profesionālajā vid Latvijā un
ārvalstīs, motiv ti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā,
kuri, pildot savu pamatuzdevumu, balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma,
profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principiem.
4) Studiju programmas uzdevumi
- motiv t studentus iegūt sistematiz tas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas
instrumenta sp les un mūzikas teor tisko priekšmetu skolotāja pienākumu veikšanai
profesionālās ievirzes mūzikas skolās un profesionālajās mūzikas vidusskolās;
- sniegt mūzi a – atska otājmākslinieka vai muzikologa pienākumu veikšanai
nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, lai mūzikas profesionālās izglītības
skolotāja radošā darbība sekm tu koncerttradīciju saglabāšanu un attīstību, kas ir katra
novada kultūrvides veidošanas vizītkarte;
- motiv t studentus apgūt pamatzināšanas un iema as zinātniskās p tniecības darbā
mūzikas pedagoģijas nozar .
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2.2.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim
Zināšanas (zināšanas un izpratne)
Rezultāti
Profesionālās bakalaura studiju programmas A un B daļas - pedagoģijas un mūzikas
nozares teor tisko studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas
tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā mūzika, Instrumenta spēles
vēsture un mācību priekšmeta mācīšanas metodika) apguves rezultātā students ir ieguvis
zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās vid jās izglītības un
mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vid jās izglītības iestāžu profesionālo
mūzikas priekšmetu skolotāja pienākumus, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līme a
Skolotāja profesijas standartā iestrādātajām prasībām, t.i.:
- zināšanas pedagoģiskā procesa specifikā mūzikas profesionālajās izglītības iestād s, t.sk.:
mācību un audzināšanas m r u izvirzīšanā un sasniegšanā, mācību priekšmeta pedagoģiskā
procesa plānošanā un vadībā, drošas un atbalstošas mācību vides nodrošināšanā, izglītojamā
personības izaugsmes veicināšanā, izglītojamā darbības motiv šanas metod s, izglītojamo
zinātkāres un izzi as intereses mācību priekšmetā rosināšanā, izglītojamo sasniegumu
v rt šanas tehnoloģijā, mācību materiālu sagatavošanā, izmantojot atbilstošas
datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās p tniecības metod s, skolotāja profesionālajā
tikā;
- zināšanas profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metod s, instrumentu
sp les v stur , mūzikas formas mācībā, harmonijā un polifonijā, mūzikas notācijas un
muzikālās dzirdes attīstības aspektos, izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares
profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi ska darba t la atklāsm ,
ska darbu interpretācijas pa mieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības
likumsakarībām, atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības
pakāpei, klasei (kursam) un nosl guma prasībām, lai izglītojamais būtu sp jīgs sekmīgi un
radoši apgūt mācību priekšmeta saturu un turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāp .
Kompetence
Iegūto zināšanu rezultātā absolvents sp j parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas
zinātnes nozarei un mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesijai raksturīgās pamata
un specializ tas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā,
pedagoģijas zinātniskās p tniecības metod s, mūzikas v stur un teorijā, mūzikas
profesionālās izglītības sist mā, tās attīstības tendenc s, izglītojamā darbības motiv šanas
metod s, mācību sasniegumu v rt šanas tehnoloģijā, mūzikas pedagoģijas nozares attīstības
strat ģijā un plānošanas metod s, turklāt daļa zināšanu - instrumentu sp les v stur ,
mūzikas instrumenta sp les un mūzikas teor tisko priekšmetu mācības metodikā atbilst
skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim.
Speciālists sp j parādīt mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesionālās jomas
svarīgāko j dzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares
profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi ska darba t la atklāsm ,
ska darbu interpretācijas pa mieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības
likumsakarībām.
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)
Rezultāti
Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības
pamati, svešvalodas, pedagoga ētika,filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un
mūzikas nozares teor tiskos un praktiskos studiju kursus (pedagoģiskā prakse, instrumenta
sp le, ansambļa sp le un darba prakse, improvizācija, aranž šana, kā arī bakalaura
diplomreferāta izstrāde) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas mūzikas profesionālās
vid jās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vid jās izglītības
iestāžu profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāja pienākumu veikšanai, kas atbilst
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5.profesionālās kvalifikācijas līme a Skolotāja profesijas standartā prasmju daļā
iestrādātajām prasībām, t.i. ieguvis prasmes:
- pielietot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normas mūzikas
profesionālās izglītības programmu īstenošanas jomā,
- plānot savu un izglītojamo mākslinieciskās jaunrades darbu,
- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,
- radoši organiz t mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos m r us un uzdevumus,
motiv t un ieinteres t izglītojamos mācību darbam,
- pašam un ar izglītojamo iestud t un publiski atska ot dažādas sarežģītības pakāpes, dažādu
laikmetu un stilu instrumentālos ska darbus solo un ska darbus ansamblim, panākt
ska darba satura atklāsmi, attīstīt instrumenta sp les tehniskās un mākslinieciskās prasmes,
aranž t ska darbus dažādiem kolektīvās muzic šanas sastāviem,
- izv l ties, analiz t un nov rt t mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot
mācību metodiskos materiālus.
Ir ieguvis komunic šanās prasmes sazi as līmenī, kā arī lietot mūzikas profesionālo
terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, vispār jās prasmes, kas saistās ar vides
aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higi nas prasību iev rošanu students ir
ieguvis, piedaloties organiz tajos projektos.
Kompetence
Iegūto prasmju rezultātā absolvents sp j atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas
profesionālās izglītības skolotāja pienākumus, analiz t, v rt t un izstrādāt mūzikas
profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un
vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualiz t to saturu,
plānot, organiz t un vadīt mācību stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, v rt t un
analiz t izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, patstāvīgi iestud t,
demonstr t vai publiski atska ot augstākās sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu, stilu un
žanru ska darbus, iemācīt izglītojamajam dažādas sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un
stilu ska darba satura atklāsmi konkr ta instrumenta atska ojumā, izskaidrot mācīšanās
pa mienus, salīdzināt ska darbu interpretācijas, attīstīt instrumenta sp les tehniskās un
mākslinieciskās prasmes, formul t mācību priekšmeta m r us un uzdevumus, analītiski
aprakstīt informāciju, probl mas un risinājumus mūzikas un pedagoģijas zinātnes nozar un
skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argument ti diskut t par tiem gan ar speciālistiem, gan
ar nespeciālistiem. Sp j patstāvīgi struktur t savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu
tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju probl mu risināšanā,
uz emties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilv ku
darbu, pie emt l mumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Sp j sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko
attiecību normu iev rošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības
normatīvo aktu prasības.
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)
Rezultāti: studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas
formas analīze, Instrumenta spēles vēsture, Mūzikas priekšmeta mācīšanas metodika,
Pedagoga ētika, Izglītības vadība, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir
ieguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,
pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, kas nodrošina mācību priekšmeta Mūzika
apguves procesā nepieciešamās informācijas iegūšanu, apstrādi un lietošanu informācijas mekl šana ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu,
elementāru apr inu veikšana MS Excel programmā, mācību materiālu prezent šana,
izmantojot POWER POINT programmu, sintez t attīstības un personības psiholoģijas
dažādas teor tiskās atzi as, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks ,
risināt probl msituācijas, no tikas viedokļa analiz t dažādas pedagoģiskās un sadzīves
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situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iema as, kas nepieciešamas p tnieciskā darba
veikšanai mūzikas pedagoģijas nozar .
Kompetence: min to studiju kursu apguves rezultātā absolvents sp j patstāvīgi iegūt, atlasīt
un analiz t informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā un to izmantot, pie emt l mumus un
risināt probl mas mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozar , parādīt, ka izprot
pedagoga profesionālo tiku, izv rt t mūzikas izglītības iestāžu profesionālās darbības
ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties profesionālās izglītības mūzikas jomas attīstībā.
2.2.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu)
Studiju programmā uz em personas, kuras ir apguvušas vispār jo vid jo izglītību vai
profesionālo vid jo izglītību un nokārtojušas uz emšanas papildu prasības mūzikas
profesionālās vai profesionālās ievirzes vid jās izglītības programmas nosl guma prasību
apjomā.
Uz emšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto
centraliz tie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un Svešvaloda, iz emot
personas, kuras vid jo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras
ieguvušas vid jo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām.
Personas, kuras ieguvušas vid jo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras
ieguvušas vid jo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centraliz to
eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vid jās izglītības
gala pārbaudījumu v rt jumu priekšmetos Latviešu valoda, Svešvaloda, kur iegūtais
v rt jums nedrīkst būt zemāks par 5 - “viduv ji” (10 ballu sist mā) vai 3 - “viduv ji” (5
atzīmju sist mā).
Lai konstat tu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju uzsākšanai JVLMA
profesionālajās bakalaura studiju programmās, visiem reflektantiem ir jākārto papildu
prasību pārbaude atbilstoši Augstākās izglītības padom saska otajām pras ībām.
Papildu prasību pārbaudījumi:
Instrumenta spēles skolotājs – klavierspēles skolotājs/ akordeona spēles skolotājs/
stīgu instrumentu spēles skolotājs/ kokles spēles skolotājs/ ģitāras spēles skolotājs/
pūšaminstrumentu spēles skolotājs/ sitaminstrumentu spēles skolotājs/
 instrumenta sp le
 kolokvijs instrumenta sp l
 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)
Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs:
 kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā
 kolokvijs specialitāt
2.2.4. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos,
sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izv les vai brīvās izv les daļām,
norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu)
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās.
Programmas daļas
Studiju kursi
A daļa - programmas obligātā daļa:
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP:
– apakšprogramma Instrumenta spēles
Latviešu valodas kultūra, Uz m jdarbības
skolotājs - 97,5 ECTS KP;
pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu
– apakšprogramma Mūzikas teorētisko
izstrādes un vadīšanas pamati) Ievads kultūras
analīz , Literatūras v sture, Mākslas v sture,
priekšmetu skolotājs – 73,5 ECTS KP
Filozofija un est tika, Pedagoga tika,
Svešvaloda
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2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teor tiskie pamatkursi:
– apakšprogramma Instrumenta spēles skolotājs – 67,5 KP:
Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas
tehnoloģijas, Mūzikas v sture un mūzikas teorija, Tradicionālā
mūzika;
- apakšprogramma Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs –
43,5 KP: Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība,
Informācijas tehnoloģijas, Mūzikas v sture un mūzikas teorija,
Tradicionālā mūzika
B daļa – ierobežotās izv les daļa apakšprogrammā Instrumenta spēles skolotājs var apgūt
(profesionālās specializācijas
specializācijas tausti instrumentu sp les skolotājs
kursi):
(klavierspēles, akordeona spēles skolotājs), stīgu instrumentu
sp les skolotājs (vijoļspēles/alta spēles, čella spēles,
kontrabasa spēles, arfas spēles, kokles spēles, ģitāras spēles
skolotājs), pūšaminstrumentu sp les skolotājs (visu
instrumentu specializācijas) un sitaminstrumentu sp les
skolotājs.
– apakšprogramma
Instrumenta spēles skolotājs –
76,5 ECTS KP

- apakšprogramma Mūzikas
teorētisko priekšmetu skolotājs
– 102 KP:

1. Teor tiskā daļa– 27 KP: Kursa darbi – Instrumenta sp les
mācīšanas metodika un instrumenta sp les attīstības v sture un
mūzikas literatūra, studiju kursi – Instrumenta sp les mācīšanas
metodika/mūzikas teor tisko priekšmetu mācīšanas metodika,
Specializācijas nozares pedagoģijas v sture, Mūzikas nozares
attīstības v sture un mūzikas literatūra.
2. Praktiskā daļa – 49,5 KP: Instrumenta sp le, Klaviersp le,
Aranž šana, Ansambļa sp le.
1. Teor tiskā daļa– 54 KP: Kursa darbi – Harmonija,
Polifonija, Metodika, Formas mācība; studiju kursi - Mūzikas
pedagoģijas v sture, Or estra stilu v sture, Instrumentu
mācība, Harmonija, Polifonija, Formas mācība, Mūzikas
teor tisko priekšmetu mācīšanas metodika, Kompozīcijas
mācīšanas metodika, Skatuves runa.
2. Praktiskā daļa – 48 KP: Dziedāšana un vokālā metodika,
Ritmika, Klaviersp le, Improvizācija, Kompozīcijas pamati.

C daļa - brīvās izv les kursi 9 ECTS KP

Brīvās izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju
programmas specializācijas un profesijas standarta prasībām.

Prakse – 39 ECTS KP :

Pedagoģiskā prakse/ ansambļa darba prakse

Valsts pārbaudījumi –
18 ECTS KP:

Instrumenta sp les metodika/mūzikas teor tisko priekšmetu
pasniegšanas metodika, Pedagoģiskā prakse (mācību stunda),
bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāv šana, instrumenta
sp le – instrumenta sp les skolotāju studiju programmā.
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Studiju plāns

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i –
ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens

apakšprogrammas Instrumenta spēles skolotājs (studējošajiem par valsts budžeta līdzekļiem)
specializācija Klavierspēles skolotājs
Studiju plāns
Nodarbību
veids

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma veidi: i – ieskaite; iv – ieskaite
ar v rt jumu; E – eksāmens; DE - diplomeksāmens
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
Studiju kursi
ECTS
Patstāvīgā
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
Kontaktdarba stundu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
stundu
KP
skaits
skaits

A daļa (obligātā) – 97,5 KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP
Latviešu valodas
kultūra
(lietiš ie raksti)
Ievads kultūras
analīz
Uz m jdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība, civilā
aizsardzība)
Literatūras v sture
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)
Mākslas v sture
Filosofija un
est tika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

1,5

P

25

15

1,5

P

30

10

4,5
4,5

P
P/G

90
75

30
35/10

4,5
4,5

P
P

60
60

60
60

7,5

G

100

100

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

15i/3
15i/
1,5

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

30i/3

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

24i/1,5

24i/1,5

24i/1,5

30i/3

28E/3

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP

Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas
b rnu attīstības
psiholoģija;
- Pedagoģiskā
psiholoģija
Pedagoģija:
-Vispār jā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas;
- Pedagoģisko
p tījumu
metodika
Pedagoga tika
Izglītības vadība
Solfedžo

7,5

P

110

90

7,5

P

110

90

1,5
1,5
7,5

G
P
G

25
25
140

15
15
60

Ievads mūzikas
v stur
Mūzikas teorija
un analīze
Laikmetīgās
mūzikas v sture
un est tika
Mūzikas v sture
un teorija
Latvijas
mūzikas v sture
Tradicionālā
mūzika

1,5

P/G

10

30

4,5

G

60

60

1,5

P/G

10

30

28,5

P/G

520

240

4,5

P/G

60

60

1,5

G

25

15

30iv/
1,5

15iv/1,
5

15iv/
1,5

30E/3

30iv/
1,5

30iv/3

30E/3

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

15iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/3

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

30iv/
1,5
30E/
3

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

60iv/
7,5

30iv/
6

30iv/6

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

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

7.

8.

33E
/4,5

DE

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

40,5

I

849

231

33E
/12

33E
/9

33E
/3

33E
/3

33E
/4,5
15i/
1,5

Ansambļa sp le

3

G

50

30

Koncertmeistara klase
Aranž šana

3

I

50

30

33E
/4,5
15i/
1,5
15i/1,5

3

G/I

45

25/10

15/5i/1,5

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

Teorētiskā daļa– 27 KP
Klaviersp les metodika
Mūzikas
pedagoģija
Pianisma
v sture un
mūzikas
literatūra

15

G

340

60

1,5

G

25

15

10,5

G

220

60

10i/
1,5

10i/
1,5

10i/3

10i/3

20E/6

DE

15i/
1,5
15i/3

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/
4,5

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

3

G

65

15

3

G

50

30

Skatuves
uzvedības kultūra
Improvizācija

3

G

65

15

3

G

65

15

Elektroakustiskā
mūzika
Ievads akustikā
Kompozīcija
Džeza mūzika

3

G

65

15

3
3
3

G
G
G

65
50
50

15
30
30

Kameransamblis
Instrumenta sp le

3
3

G
G

50
50

30
30

Pedagoģiskā
prakse
Koncertmeistara
prakse
Ansambļa darba
prakse

25,5

I

610

70

6

I

150

7,5

I

190

15i/3
15i/
1,5

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

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

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

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

Prakse – 39 ECTS KP
10i/
4,5

10i/
4,5

10i/
4,5

10i/
1,5

10i/
3

10i/
6

10

10i/
1,5
5i/3

DE
5E/3

10

5i/3

5E/4,5

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Klaviersp les
metodika
Pedagoģiskā
prakse
(mācību
stunda)
Klaviersp le –
koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāv šana

15 DE /3
3

G

65

15

3

I

70

10

10DE
/3

6

I

127

33

33 DE
/6

6

I

140

20

10i/
1,5

77

10DE/
4,5

apakšprogrammas Instrumenta spēles skolotājs (studējošajiem par valsts budžeta līdzekļiem)
specializācija Akordeona/kokles/ģitāras spēles skolotājs studiju plāns
Nodarbību
veids

Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences v rt juma
veidi: i – ieskaite; E – eksāmens; DE - diplomeksāmens
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī,
Studiju kursi
ECTS
Patstāvīgā
pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS)
Kontaktdarba stundu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
stundu
KP
skaits
skaits

7.

8.

30i/1,5

30i/3

A daļa (obligātā) – 97,5 KP

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP
Latviešu
valodas kultūra
(lietiš ie
raksti)
Ievads kultūras
analīz
Uz m jdarbības
pamati
(Darba
tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība,
civilā
aizsardzība)
Literatūras
v sture
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu
izstrādes un
vadīšanas
pamati)
Mākslas
v sture
Filosofija un
est tika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

15i/
1,5

1,5

P

25

15

15i/1,5

1,5

P

30

10

15i/
1,5

4,5

P

90

30

15i/3

15i/1,5

4,5

P/G

75

35/10

15i/
3

20/10i
/1,5

4,5

P

60

60

4,5

P

60

60

7,5

G

100

100

30i/3

24i/1,5

24i/1,5

24i/1,5

30i/1,5

28E/3

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP

Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas
b rnu
attīstības
psiholoģija;
- Pedagoģiskā
psiholoģija
Pedagoģija:
-Vispār jā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas;
- Pedagoģisko
p tījumu
metodika
Pedagoga
tika
Izglītības
vadība
Solfedžo

7,5

P

110

90

7,5

P

110

90

1,5

G

25

15

1,5

P

25

15

7,5

G

140

60

Ievads
mūzikas
v stur
Mūzikas
teorija un
analīze

1,5

P/G

10

30

4,5

G

60

60

30iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/
1,5

30E/3

30iv/
1,5

30iv/3

30E/3

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

15iv/
1,5

30iv/
1,5

30iv/3

78

15iv/
1,5

15iv/3

ECTS
KP

Laikmetīgās
mūzikas
v sture un
est tika
Mūzikas
v sture un
teorija
Latvijas
mūzikas
v sture
Tradicionālā
mūzika

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

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

1,5

P/G

10

30

28,5

P/G

520

240

30iv/
3

30iv/
1,5

4,5

P/G

60

60

30iv/
1,5

30E/
3

1,5

G

25

15

15i/
1,5

7.

8.

30iv/
6

30iv/
6

30iv/
1,5

60iv/
4,5

60iv/
7,5

33E
/3
15i/
1,5

33E
/6
15i/
1,5
15/5i/1,5

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5 KP
Instrumenta
33
I
sp le
Ansambļa
3
G
sp le
Aranž šana
3
G/I
Klaviersp le

10,5

Teorētiskā daļa – 27 KP
Instrumenta
sp les
15
mācīšanas
metodika
Mūzikas
1,5
pedagoģija
Instrumenta
10,5
sp les
v sture un
mūzikas
literatūra

649

231

33E
/4,5

33E
/6

33E
/3

33E
/3

50

30

45

25/10

I

190

90

15i/
1,5

15 /1,5

15i/
1,5

15i/1,5

15i/
1,5

15E/3

G

340

60

10i/
6

10i/
1,5

10i/
1,5

10i/
1,5

20E/
4,5

DE

G

25

15

G

220

60

33E
/7,5

DE

10/5i/
1,5

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

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

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

3

G

65

15

3

G

50

30

Skatuves
uzvedības
kultūra
Ievads
akustikā

3

G

65

15

3

G

65

15

15i/3

3
3

G
G

65
65

15
15

15i/3

Kompozīcija

3

G

50

30

15i/1,5

Džeza
mūzika
Kameransamblis
Viendabīgais
ansamblis
Akordeona
uzbūve,
apkope un
remonts

3

G

50

30

15i/1,5

3

G

50

30

3

G

50

30

3

G

65

15

Improvizācija
Elektroakustis
kā mūzika

15i/3
15i/
1,5

15i/
1,5
15i/3

15i/3

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

79

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

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

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

30

I

730

70

9

I

230

10

ECTS
KP

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

10i/3

10i/
7,5

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

7.

8.

10i/
4,5
5i/3

5E/6

Prakse – 39 KP
Pedagoģiskā
prakse
Ansambļa
darba prakse

10i/6

10i/
1,5

10i/
4,5

10i/3

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Instrumenta
sp les
mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse
(mācību
stunda)
Instrumenta
sp le –
koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāv šana

10 DE /3

3

G

70

10

3

I

70

10

10DE
/3

6

I

127

33

33DE
/6

6

I

140

20

10i/
1,5

10DE
/4,5

7.

8.

30i/
1,5

30i/3

Studiju kursi

ECTS
KP

Nodarbību
veids

apakšprogrammas Instrumenta spēles skolotājs (studējošajiem par valsts budžeta līdzekļiem)
specializācija Stīgu instrumentu (vijole/alts/čells/kontrabass/arfa) spēles skolotājs Studiju plāns
Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

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

A daļa (obligātā) – 97,5 KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP
Latviešu
valodas kultūra
(lietiš ie
raksti)
Ievads kultūras
analīz
Uz m jdarbības
pamati
(Darba
tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība,
civilā
aizsardzība)
Literatūras
v sture
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu
izstrādes un
vadīšanas
pamati)
Mākslas
v sture
Filosofija un
est tika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

15i/
1,5

1,5

P

25

15

1,5

P

30

10

4,5

P

90

30

15i/3

15i/1,5

4,5

P/G

75

35/10

15i/
3

20/10i
/1,5

4,5

P

60

60

4,5

P

60

60

7,5

G

100

100

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

30i/3

24i/1,5

80

24i/1,5

24i/1,5

28E/3

30i/1,5

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

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

7.

8.

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP

Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas
b rnu
attīstības
psiholoģija;
- Pedagoģiskā
psiholoģija
Pedagoģija:
-Vispār jā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas;
Pedagoģisko
p tījumu
metodika
Pedagoga
tika
Izglītības
vadība
Solfedžo

7,5

P

110

90

7,5

P

110

90

1,5

G

25

15

1,5

P

25

15

7,5

G

140

60

Ievads
mūzikas
v stur
Mūzikas
teorija un
analīze
Laikmetīgās
mūzikas
v sture un
est tika
Mūzikas
v sture un
teorija
Latvijas
mūzikas
v sture
Tradicionālā
mūzika

1,5

P/G

10

30

4,5

G

60

60

1,5

P/G

10

30

28,5

P/G

520

4,5

P/G

1,5

G

30iv/
1,5

15iv/1,
5

15iv/
1,5

30E/3

30iv/
1,5

30iv/3

30E/3

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

15iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/3

30iv/
1,5

30iv/3

240

30iv/
3

30iv/
1,5

60

60

30iv/
1,5

30E/
3

25

15

15i/
1,5

30iv/
1,5

60iv/
4,5

60iv/
7,5

30iv/
6

30iv/6

33E
/6

DE

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

Instrumenta
sp le
Ansambļa
sp le
Aranž šana

33

I

649

231

3

G

50

30

3

G/I

45

25/10

Klaviersp le

10,5

I

190

90

15i/
1,5

15 i
/1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

340

60

10i/
6

10i/
1,5

10i/
1,5

10i/
1,5

20E/
4,5

DE

25

15

220

60

Teorētiskā daļa– 27 KP
Instrumenta
sp les
15
G
mācīšanas
metodika
Mūzikas
1,7
G
pedagoģija
Instrumenta
10,5
G
sp les
v sture un
mūzikas
literatūra

33E
/4,5

33E
/6

33E
/3

33E
/3

33E
/4,5
15i/
1,5

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

81

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

33E
/6
15i/
1,5
15/5i/1,5

10/5i/
1,5

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

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

7.

8.

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

3

G

65

15

3

G

50

30

Skatuves
uzvedības
kultūra
Ievads akustikā
Improvizācija

3

G

65

15

3
3

G
G

65
65

15
15

15i/3

Elektroakustis
kā mūzika
Stīgu instr.
uzbūve un
apkope
Kompozīcija
Baroka
or estris
Senās mūzikas
ansamblis
Džeza mūzika
Kameransamblis
Instrumenta
sp le

3

G

65

15

15i/3

3

G

65

15

3
6

G
G

50
115

30
45

3

G

50

30

3
3

G
G

50
50

30
30

3

G

50

30

15i/3
15i/
1,5

15i/
1,5
15I/3

15i/3

15i/3

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

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

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

15i/3

15i/1,5

15i/1,5

Prakse – 39 KP
Pedagoģiskā
prakse
Ansambļa
darba prakse

30

I

730

70

9

I

230

10

10i/
4,5

10i/
6

10i/
3

10i/
1,5

10i/
7,5

10i/
3

10i/
4,5
5i/3

5E/6

Valsts pārbaudījumi – 18 KP
Instrumenta
sp les
mācīšanas
metodika
Ped. prakse
(māc.
stunda)
Instrumenta
sp le –
Koncertprogr. daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāv šana

3

G

70

10

10 DE /3

4,5

I

70

10

10DE
/ 4,5

6

I

127

33

4,5

I

100

20

33
DE /
6
10DE
/3

10i/
1,5

82

apakšprogrammas Instrumenta spēles skolotājs (studējošajiem par valsts budžeta līdzekļiem) specializācija
Pūšaminstrumentu (flauta/ oboja/ klarnete/ fagots/ saksofons/ mežrags/ trompete/ trombons/eifonijs/tuba)/sitaminstrumentu
spēles skolotājs

ECTS
KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Studiju plāns

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

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

7.

8.

30i/
1,5

30i/3

A daļa (obligātā) – 97,5 KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP
Latviešu
valodas
kultūra
(lietiš ie
raksti)
Ievads kultūras
analīz
Uz m jdarbības
pamati
(Darba
tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība,
civilā
aizsardzība)
Literatūras
v sture
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu
izstrādes un
vadīšanas
pamati)
Mākslas
v sture
Filosofija un
est tika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

15i/
1,5

1,5

P

25

15

1,5

P

30

10

4,5

P

90

30

15i/3

15i/1,5

4,5

P/G

75

35/10

15i/
3

20/10i
/1,5

4,5

P

60

60

4,5

P

60

60

7,5

G

100

100

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

30i/3

24i/1,5

24i/1,5

24i/1,5

30i/1,5

28E/3

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP

Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas
b rnu
attīstības
psiholoģija;
- Pedagoģiskā
psiholoģija
Pedagoģija:
-Vispār jā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas;
- Pedagoģisko
p tījumu
metodika
Pedagoga
tika
Izglītības
vadība
Solfedžo

7,5

P

110

90

7,5

P

110

90

1,5

G

25

15

1,5

P

25

15

7,5

G

140

60

Ievads
mūzikas
v stur
Mūzikas
teorija un
analīze

1,5

P/G

10

30

4,5

G

60

60

30iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/
1,5

30E/3

30iv/
1,5

30iv/3

30E/3

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

15iv/
1,5

30iv/
1,5

30iv/3

83

15iv/
1,5

15iv/3

Laikmetīgās
mūzikas
v sture un
est tika
Mūzikas
v sture un
teorija
Latvijas
mūzikas
v sture
Tradicionālā
mūzika

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

KP

Nodarbību
veids

Studiju kursi

1,5

P/G

10

30

28,5

P/G

520

240

30iv/
3

30iv/
1,5

4,5

P/G

60

60

30iv/
1,5

30E/
3

1,5

G

25

15

15i/
1,5

ECTS

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

7.

8.

30iv/
1,5

60iv/
4,5

60iv/
7,5

30iv/
6

30iv/6

DE

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5
Instrumenta
21
sp le
(galv. instr..)
Instrumenta
12
sp le un
metodika
(papildinstr.)
Diriģ šana un
3
partitūras
sp le
Aranž šana
3
Klaviersp le

I

329

231

33E
/3

33E
/3

33iv
/1,5

33iv
/1,5

33E
/3

33E
/4,5

33E
/4,5

I

215

105

15iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/
3

15iv/
1,5

15iv/
1,5

G

50

30

15i/
1,5

15i/
1,5

G/I

45

25/10

I

190

90

15i/1,5

10i/
4,5

10,5

15 i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

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

10i/
4,5

10i/
1,5

10i/
1,5

20E/3

DE

10/5i/
1,5

Teorētiskā daļa – 27 KP
Instrumenta
sp les
mācīšanas
metodika
Mūzikas
pedagoģija
Instrumenta
sp les v sture
un mūzikas
literatūra

15

G

340

60

1,5

G

25

15

10,5

G

220

60

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

15i/
1,5

15i/
1,5

15E/3

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

3

G

65

15

3

G

50

30

Skatuves
uzvedības
kultūra
Ievads akustikā

3

G

65

15

3

G

65

15

Improvizācija

3

G

65

15

Elektroakustis
kā mūzika
Instr. uzbūve
un apkope
Baroka
or estris
Senās mūzikas
ansamblis
Džeza mūzika
Kameransamblis
Instrumenta
sp le

3

G

65

15

3

G

65

15

6

G

115

45

3

G

50

30

3
3

G
G

50
50

30
30

3

G

50

30

Pedagoģiskā
prakse
Ansambļa darba
prakse

27

I

685

35

12

I

310

10

15i/3
15i/
1,5

15i/
1,5
15I/3

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

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

15i/1,5

15i/3

15i/1,5

15i/1,5

15i/1,5

5i/3

5i/
4,5
5i/
4,5

Prakse –39 ECTS KP
5i/6

84

5i/4,5

5i/
3

5i/
1,5

5i/
4,5

5E/
7,5

Nodarbību
veids

ECTS

Studiju kursi

KP

Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

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

7.

8.

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Instrumenta
sp les
mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse (mācību
stunda)
Instrumentu
sp le –
koncertprogrammas
daļa
Papildinstrumenta sp les
mācīšanas
metodika un
ped. prakse
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāv šana

3

G

70

10

3

I

80

10

10 DE /
3

4,5

I

87

33

33 DE
/4,5

3

I

70

10

10/5
DE/3

4,5

I

100

20

10 DE
/3

10i/
1,5

Studiju kursi

ECTS
KP

Nodarbību
veids

apakšprogrammas Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs
Patstāvīgā
darba stundu
skaits

Kontaktstundu
skaits

1.

Studiju plāns

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

2.

10DE/3

7.

8.

30i/
1,5

30i/3

A daļa (obligātā) – 81 ECTS KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP
Latviešu valodas
kultūra
(lietiš ie raksti)
Ievads kultūras
analīz
Uz m jdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesību un
blakustiesību
pamati, vides
aizsardzība, civilā
aizsardzība)
Literatūras v sture
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)
Mākslas v sture
Filosofija un
est tika
Svešvaloda

1,5

P

25

15

1,5

P

25

15

1,5

P

30

10

4,5
4,5

P
P/
G

90
75

30
35/10

4,5
4,5

P
P

60
60

60
60

7,5

G

100

100

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

15i/3
15i/
3

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

30i/3

24i/1,5

24i/1,5

24i/1,5

28E/3

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie pamatkursi – 54 ECTS KP

Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas
b rnu attīstības
psiholoģija;
- Pedagoģiskā
psiholoģija

7,5

P

110

90

30iv/
1,5

85

15iv/
1,5

15iv/
1,5

30E/3

30i/1,5

Nodarbību
veids

Patstāvīgā
darba
stundu skaits

Pedagoģija:
-Vispār jā;
- Sociālā;
- Pirmsskolas;
- Pedagoģisko
p tījumu metodika
Pedagoga tika
Izglītības vadība
Solfedžo

7,5

P

110

90

1,5
1,5
7,5

G
P
G

25
25
140

15
15
60

Ievads mūzikas
v stur
Mūzikas teorija un
analīze
Laikmetīgās
mūzikas v sture un
est tika
Mūzikas v sture un
teorija
Latvijas mūzikas
v sture
Tradicionālā mūzika

1,5

P/G

10

30

3

G

20

60

1,5

P/G

10

30

16,5

P/G

200

240

4,5

P/G

60

60

1,5

G

25

15

ECTS

Studiju kursi

KP

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

30iv/
1,5

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

30iv/3

7.

8.

30E/3

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

15iv/
1,5

15iv/
1,5

15iv/3

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

30iv/
1,5
30E/
3

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

60iv/6

30iv/
1,5

30
iv/3

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

3

G

65

15

15i/3

3
13,5
6

G
I
*G/I

50
270
140

30
90
*10/10

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

6

I

140

20

1,5

G

25

15

15i/1,5
15E/3

15i/1,5

15E/3

15i/1,5

15E/3
10/
10i/6

10i/3

10i/3
15i/1,5

Teorētiskā daļa – 57 ECTS KP
Mūzikas pedagoģija
Or estra stilu
v sture
Instrumentu mācība
Harmonija
Polifonija

3
4,5

G
G

65
105

15
15

3
9
4,5

G
G
G

50
190
90

30
50
30

Formas mācība

13,5

G

300

60

15

G

350

50

4,5

G

84

36

Mūzikas teor tisko
priekšmetu
mācīšanas metodika
Kompozīcijas
mācīšanas metodika

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

15iv/3

15iv/
4,5
10i/
4,5

10i/3

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

10iv/1,
5

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

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

DE
18i/
1,5

18i/3

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

3

G

65

15

3
3

G
G

50
65

30
15

3

G

65

15

Improvizācija

3

G

65

15

Elektroakustisk
ā mūzika
Džeza mūzika
Instrumenta
sp le

3

G

65

15

3
3

G
G

50
50

30
30

15i/3
15i/1,5

15i/1,5
15i/3

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

86

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

Nodarbību
veids

Studiju kursi

Patstāvīgā
darba
stundu skaits

21

I

500

60

15

I

385

15

3

I

70

10

ECTS
KP

Kontaktstundu
skaits

1.

2.

10/
4,5

10i/3

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

7.

8.

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

10i/
1,5

10i/
1,5

10i/3

10i/7,5

5i/3

5i/3

5i/9

10i/3

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS
Mūzikas
teor tisko
priekšmetu
mācīšanas
metodika
Solfedžo
mācīšanas
pedagoģiskā
prakse
Mūzikas
literatūras
mācīšanas
pedagoģiskā
prakse
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāv šana

3

G

70

10

3

I

75

5

3

I

75

5

9

I

220

20

10 DE /3

5DE
/3

5DE
/3

10i/1,
5

2.2.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības krit riji un v rt šanas
metodes studiju rezultātu sasniegšanai un nov rt šanai, pārbaudes formas un kārtība).
Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās.
Kontaktstundas tika organiz tas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju
kursu apraksta plānojumam, doc tāji plūsmu un grupu nodarbības struktur lekciju, semināru,
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā
tika izv rt tas un konkretiz tas visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu
un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības.
Katras specializācijas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā
darba uzdevumi ir ļoti atš irīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formul tas
studiju kursa aprakstā. Atsaucoties uz šī brīža prasībām un jaunajām (IT) iesp jām,
aktualiz ti programmas obligātās daļas studiju kursa apraksti Pedagoģija, Psiholoģija,
Instrumenta spēlē, Instrumenta spēles mācīšanas metodikā, pedagoģiskās prakses darba
programmu prasībās.
Turpināts darbs pie studiju formu un metožu daudzveidošanas, aktīvi izmantojot
dažādas interaktīvās un grupu darba formas, videomateriālus, organiz jot diskusijas,
praktikumus, patstāvīgi iestud to materiālu apguves demonstr jumu, izstrādājot darba lapas
un izdales materiālus (D.Medne, M.Kokare, J.Kudi š, I.Grauzdi a, S.Audre, D.Ostrovska,
A.Mūrnieks, u.c.).
Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju izglītošanā liela nozīme ir prakses darba
plānošanai un tās norisei. Prakse tiek organiz ta saska ā ar prakses līgumiem, kuros ietverti
prakses m r i un uzdevumi, prakses sasniegumu v rt šanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un
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10DE/
7,5

atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija – prakses darba programmas un studentu
prakses pārskats (dienasgrāmata). Prakse ir plānota līdztekus teor tiskajām un praktiskajām
nodarbībām, pamatā tā notiek Rīgas pils tas un Rīgas novada mūzikas un mākslas skolās
(piem ram: Jāzepa Medi a Rīgas 1.mūzikas skola, Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Emīla Dārzi a
mūzikas vidusskola, Rīgas 3.mūzikas skola, Jūrmalas mūzikas vidusskola, u.c.)
Palielinoties stud jošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek pieš irta e-studiju vides
izmantošanas iesp jām. E-vid stud jošie var apgūt studiju kursu saturu, sa emt doc tāju
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.
Ir radītas plašākas iesp jas JVLMA telpu izmantošanai patstāvīgā darba uzdevumu
veikšanai, bet lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas modernas
tehnoloģijas un specializ ts aprīkojums.
Studiju procesa organizācijas specifika galvenokārt balstās uz studentu patstāvīga radošā
un pedagoģiskā darba izkopšanas metod m, līdztekus iezīm jot p tnieciskā darba apguvi.
Vairāku apakšprogrammu studenti pagājušā studiju gada laikā bija iesaistīti daudzveidīgajos
mākslinieciskajos projektos un zinātniskās p tniecības projektos.
Pateicoties doc tāju un stud jošo radošai sadarbībai, studiju laikā ir realiz ti daudzi
radoši, mākslinieciski projekti gan JVLMA, gan ārpus tās – Latvijas reģionos un ārvalstīs,
īpaši cenšoties nodrošināt prakses iesp jas topošiem mūzi iem. Māklsinieciskās prakses
iesp jas studentiem nodrošinātas, organiz jot prakses koncertus Jāzepa Medi a Mūzikas
vidusskolā, Valmieras Mūzikas skolā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Limbažu mūzikas skolā,
sadarbojoties ar citām katedrām dažādu multi-instrumentālu projektu ietvaros.
Izv rt jot doc tāju un studentu mākslinieciskās aktivitātes, ar pilnu pārliecību var secināt,
ka jauno mūzi u - skolotāju izglītošana notiek kvalitatīvi, iegūtās teor tiskās zināšanas tiek
prasmīgi izmantotas praktiskajā darbībā, studiju praktiskā realizācija notiek ciešā sadarbībā ar
māksliniecikajiem profesionālajiem kolektīviem, ar mūzikas izglītības iestād m, piedaloties
konkursos, festivālos, meistarklas s u.c. projektos tiek gūta mobilitātes pieredze starptautiskās
konkurences apstākļos. Aktīvas un mākslinieciski augstv rtīgas radošās darbības rezultātā
doc tāji ir ieguvuši augstu prestižu gan studentu vidū, gan sabiedrībā. Bieži JVLMA doc tāji,
kuri strādā profesionālajos kolektīvos, ir mūsu studentiem kā darba kol ģi, vai arī kā darba
dev ji. Šāda sadarbība veicina nākošā speciālista zināšanu un prasmju apguvi ciešā saistībā ar
darba tirgus prasībām, sekm kompetences un profesionālās pieredzes pārmantojamību.
Studenti – pedagogi ar saviem audz k iem piedalījās Valsts kultūrizglītības centra
organiz tajos konkursos, vairāku pedagogu audz k i piedalījās starptautiskajos konkursos
(Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Francijā, Itālijā, Vācijā, Zviedrijā,), kur guva atzīstamus panākumus
un sa ma Kultūras ministrijas un Kultūrkapitāla fonda balvas.
P tnieciskā darba pamatus studenti apgūst tiešā saistībā ar izglītojošo un pedagoģiski
radošo darbību, rakstot kursa darbus mūzikas v stur , mūzikas formas mācībā, metodikā,
pedagoģijā, psiholoģijā, ska darbu analīz . Studenti, izmantojot savu bagāto pedagoģiskā darba
pieredzi un iegūtās zināšanas metodikas un izglītības darba vadības studiju kursos, ir
aktualiz juši mūzikas skolu mācību priekšmetu programmu saturu, kuras pozitīvi ietekm ja
mūzikas skolu audz k u instrumenta sp les apguves repertuāra atjaunošanu. Studenti aktīvi
iesaistījās sava novada, rajona kultūrvides veidošanā, uzstājoties publiskajos koncertos,
koncertlekcijās, tematiskajos lektorijos u.c.
Vērtēšana. Studiju rezultātu v rt šana notiek saska ā ar JVLMA Satversmi un
nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju programmas apguves nosl guma
studentu zināšanu un prasmju nov rt šanai 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 v rt šanas nosacījumi, v rt šanas krit riji, kā arī apelācijas kārtība.
Studiju rezultātu v rt šanā ir iesaitīti gan doc tāji, gan studenti, gan darba tirgus
pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izv rt un pie em l mumus par studiju darba
pilnveidi katedru s d s. Par l mumu izpildi katedru vadītāji sistemātiski zi o katedras
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s d s, atseviš us jautājumus apspriež un pie em l mumus Senāts. Studentu kompetence
tika v rt ta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskait s, koncertos. Studiju
programmas nosl gumā – valsts pārbaudījumos. V rt šanas veidi ir noteikti studiju plānos,
v rt šanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar
kompetences v rt šanas sist mu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves
sākumā. V rt jums izriet no kursa programmā paredz to prasību izpildījuma kvalit ātes.
Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. V rt jot studentu sniegumu
specializācijas kursos, tiek emts v rā studiju procesā ieguldītais darbs, izklāsta kvalitāte
un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme.
Tiek izmantotas arī dinamiskākās v rt juma formas ārpus ieskait m un eksāmeniem,
kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un
konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklas m un konkursiem, u.c.).
Visos gadījumos v rt jums tiek pieš irts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un krit riju
sist mām, emot v rā katra studenta individuālās sp jas, kā arī šo sp ju salīdzinājumu ar
studiju kursa biedru sniegumu.
Stud jošie intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmekl nodarbības,
atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos
projektos, sekm mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redz jumu studiju procesa
organiz šanas uzlabošanā, iesaistās stud jošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienm r
laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.
Katru gadu studentu sniegumu diplomeksāmenos v rt ja neatkarīgie eksperti,
diplomeksāmenu priekšs d tāju pienākumus veica Latvijas kultūrizglītības vadošie
pedagogi.
Lai motiv tu stud jošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju
kursos katedru vadītāji ierosināja stud jošo kompetenci ieskait v rt t diferenc ti, kā piem.:
visu bakalaura studiju programmu Vispār jo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē,
studiju kursi Svešvaloda, u.c.
V rt šanas pamatprincipi
V rt jot otrā līme a profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, iev ro šādus
pamatprincipus:
- zināšanu un prasmju v rt šanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas m r iem
un uzdevumiem, kā arī studiju kursu m r iem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums
pozitīvai izglītības sasniegumu v rt šanai;
- v rt juma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu v rt jumu studiju plāna A
daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos studiju kursos.
V rt šanas pamatformas
Programmas apguves v rt šanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organiz tu
eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti.
V rt šanas krit riji
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek v rt ta 10 ballu skalā:
1) ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”);
2) augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”);
3) vid js apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduv ji”, 4 – “gandrīz viduv ji”);
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).
Ieskait studiju kursa apguves līme a sasniegumu v rt jums ir diferenc ts un nediferenc ts
- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.
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2.2.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus
ar atsaucēm uz informācijas avotiem.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs
studenti jau studiju laikā strādāja mūzikas skolās.
emot v rā to, ka programmas studenti iegūst zināšanas un prasmes kultūrizglītības
iestād s skolotāju darba pienākumu veikšanai, vi u nodarbinātībai nav probl mu.
JVLMA absolventi ir pieprasīti:
- kultūrizglītības iestād s
Emīla Dārzi a mūzikas vidusskola;
Rīgas Doma kora skola;
Jāzepa Medi a Rīgas Mūzikas vidusskola;
Alfr da Kalni a C su mūzikas vidusskola;
Daugavpils Mūzikas vidusskola;
Jelgavas Mūzikas vidusskola;
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola;
Jā a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskola;
Ventspils Mūzikas vidusskola;
Profesionālās ievirzes mūzikas skolās
143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās
ievirzes mūzikas programmas.
- interešu izglītības programmās (vispārizglītojošajās skolās, kultūras namos, interešu
izglītības iestād s).
Jau studiju laikā studenti strādāja par pedagogiem, kā arī iesaistījās muzic jošajos
kolektīvos īstenojot dažādus mākslinieciskus projektus:
Adelīna Leska - 2.kursa studente /klaviersp les skolotājs / strādāja Rūjienas mūzika skolā
Simeons Deikins – 1.kursa students /vijoļsp les skolotājs/ strādāja par or estra
mūzi i, piedalījās dažādos mākslinieciskajos projektos.
Eva
Stirāne – 3.kursa studente /klaviersp les skolotājs /, strādāja Kārļa Kažoci a
Madlienas mūzikas un mākslas skolā un eipenes b rnudārzā.
Madara Kalni a – 3.kursa studente /klaviersp les skolotājs/, strādāja kā pianiste un
koncertmeistari.
Baiba Tilhena - 3.kursa studente /saksofona sp les skolotāja /, bija Rīgas saksofona
kvarteta dalībniece, piedalījās vairākos konkursos, meistarklas s un koncertturnejās
gan Latvijā, gan ārvalstīs, strādāja par saksofona sp les skolotāju Juglas mūzikas un
mākslas skolā.
2.2.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas
licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi
ir bijuši).
Sakarā ar ESF finans tā projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izv rt šana un
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” īstenošanu, kuru sadarbībā ar augstskolām realiz ja
Augstākās izglītības padome, starptautiska ekspertu komisija 2011./2012.gadā izv rt ja studiju
virziena Izglītība, pedagoģija un sports divas studiju programmas, t.sk. arī profesionālo
bakalaura studiju programmu Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs.
Studiju virziena studiju programmu v rt ja par četrām galvenajām v rt šanas grupām:
1. Kvalitāte;
2. Resursi;
3. Ilgtsp ja;
4. Sadarbība un pārklāšanās
iev rojot sešus v rt šanas aspektus (apakšpunktus):
 M r i un uzdevumi;
 Studiju saturs un organizācija;
 Studijas un zināšanu nov rt šana;
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Studiju nodrošinājums un vadība;
Personāla un stud jošo zinātniskās p tniecības (radošais) darbs;
Kvalitātes nodrošinājums un garantijas.
Ekspertu komisijas studiju programmas izv rt šanas rezultāti bija pozitīvi, īpaši tika
atzīm ta studiju programmas profesionālo mūzikas studiju kursu īstenošanas kvalitāte.
Nov rt jot studiju programmas īstenošanas procesu un kop jos studiju rezultātus, komisija
secināja, ka JVLMA izglīto augstas profesionalitātes mūzikas profesionālo mācību priekšmetu
skolotājus.
Izskan ja priekšlikums par kontaktstundu papielināšanu studiju kursam Pedagoģija.
emot v rā ekspertu ieteikumus, un ,izv rt jot JVLMA finansiālās iesp jas, studiju kursa
satura apguvei tika palielināts stundu skaits par 30 kontaktstundām.




2.2.8. Pielikumi studiju programmas raksturojumam
1) studiju kursu apraksti
Studiju kursu aprakstipilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā.
Pielikumā sniedzam studiju kursu aprakstu izvilkumus/anotācijas.
specializācijas Klavierspēles skolotājs paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti
ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

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

1,5

P

1 sem.

i

Ievads kultūras
analīz

1,5

P

1 sem.

i

1,5

P

1 sem.

i

Literatūra mūzikā

4,5

P

2 sem.

i

Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati)

4,5

P/G

2 sem.

i

Uz m jdarbības
pamati
(Darba tiesiskās
attiecības,
autortiesības un
blakus tiesības,
vides aizsardzība,
civilā aizsardzība)

Studiju kursā students iegūst zināšanas par valodas kultūras
principiem, krit rijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas)
valodas pazīm m, par valodas / runas eti eti un tiku.
Studiju kursā students iegūst prasmes un iema as apzināti lietot koptu
latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, atš irt
pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no neiederīga,
neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un ikdienas darbību
saistītus lietiš us tekstus, lietot vārdnīcas un citu palīgliteratūru
tekstveides procesā.
Studiju kursa satura apguves rezultātā students zina izpratnes līmenī par
kultūras veidošanās mehānismiem, zinātnes, filosofijas un reliģijas
atš irībām, m r iem un darbības principiem, kultūras tipoloģiskās
klasifikācijas veidiem un principiem, reliģijas lomu cilv ka pasaules
modeļa un v rtību veidošanās procesus, eksistenciālo probl mu risināšanu,
sp j raksturot kultūru un civilizācijas tipus, salīdzināt civilizācijas un
kultūras, patstāvīgi analiz t kultūras struktūruun izdalīt galvenās v rtības kā
kultūras kodolu, sp j izmantot kritisko domāšanu, analiz jot dažādu
kultūru, subkultūru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus, sp j izvirzīt
probl mu jautājumus un diskut t par kultūru un sociālajiem procesiem – to
saistībā ar mākslu un mūziku, būs orient ts izstrādāt sistemātisku un
motiv tu personisko viedokli par dažādām kultūrām un starpkultūru dialoga
metod m.
Studiju kursa apguves rezultātā students orient jas Latvijas darba
likumdošanas pamatos, izpratnes līmenī zina darba attiecību tiesiskos
pamatus, darba dev ja un darbinieka pienākumus un tiesības, orient jas
autortiesību un blakus tiesību specifiskajos jautājumos, ieguvis zināšanas
izpratnes līmenī par vides aizsardzībus un civilo aizsardzību atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un pasaules
literatūru kultūras v stures attīstības kontekstā, izcilākajiem daiļdarbiem
Eiropas un latviešu literatūrā, literārā teksta interpretācijas iesp jām.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
- apzināties izv rt t literatūras lomu kultūras attīstībā;
- izv rt t literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzekļu
lietojuma nozīmi ska darba interpretācijā;
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguv .
Studiju kurss sniedz zināšanas par: mūzikas industriju kā savstarp ji
saistītu uz m jdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares
darbību reglament jošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības modeļiem,
pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides būtību
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi sagatavot un vadīt
mūzikas projekta realizāciju.
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Mākslas v sture

4,5

P

2 sem.

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

Filozofija un
est tika

4,5

P

2 sem.

i

Svešvaloda

7,5

G

4 sem.

E

ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti
Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas
attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām:
* mākslas un sabiedrības savstarp jo attiecību mai u Eiropā;
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas
kultūrā;
* arhitektūras un dizaina attīstības tendenc m;
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas mai u p c Otrā pasaules kara;
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j patstāvīgi salīdzināt un
v rt t 20.gs. vizuālās un ska u mākslas attīstības tendences, formul t
savu viedokli.
Kursa satura apguves rezultātā students zina vispārīgās antīkās, viduslaiku,
renesanses, jauno laiku, 19. un 20.gadsimta est tikas iezīmes, izprot to
atš irības, zina est tikā svarīgākos domātājus un vi u nozīmīgākos darbus,
kā arī izprot to galvenās idejas. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas, lai
samekl tu nepieciešamos tektuālos avotus un interpret jošo literatūru ar
est tiku saistītu jautājumupadziļinātai izp tei, studenti prot analiz t gan
ikdienas, gan mūzikas/horeogrāvijas profesionālajā vid sastopamos
priekšstatus par mūziku, mūzi i, to sociālo lomu. Students sp j izv rt t
est tikas idejas, kas ir aktuālas speciālista darbībā, sp j argument t un
aizstāv t savu pozīciju, apzinoties savu zināšanu robežas un situācijas, kad
nepieciešama padziļināta kāda jautājuma, viedokļa, nostājas vai priekšstatu
izp te.
Students ir ieguvis zināšanas tādā līmenī, lai sp tu komunic t, izteikt
viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar pašu un specialitāti, sp j izprast
vid ji sarežģītus tekstus par vidi, kultūru, specialitāti un, izmantojot
jaunākos informācijas līdzekļus, sp j atlasīt vajadzīgo informāciju. Students
ieguvis prasmes, kas nepieciešamas pienākumu veikšanai, kas formul tas
vokālista 5.līme a profesiju standartā, prot lietot valodu kā informācijas
ieguves, izzi as un apmai as līdzekli, izprot valodas sist mu un normas,
valodas kultūru un stilus, sociokultūras kompetenc izmanto valodu kā
izzi as, sadarbības, iekļaušanās un saskarsmes līdzekli kultūras kontekstā.
Izprot valodas lietošans īpatnības daudzkultūru vid .

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 ECTS KP

Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas
b rnu attīstības
psiholoģija;
- pedagoģiskā
psiholoģija

7,5

P/G

4 sem.

E

Pedagoģija:
- vispār jā;
- sociālā;
- pirmsskolas un
skolas;
- pedagoģisko
p tījumu
metodika

7,5

P

3 sem.

E

Pedagoga tika

1,5

G

1 sem.

i

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* izprot teor tiski būtiskākos vispār jās, attīstības, personības un
sociālās psiholoģijas jautājumus, sp j tos
ilustr t ar praktiskās pieredzes piem riem;
* sp j sintez t attīstības un personības psiholoģijas dažādas teor tiskās
atzi as, piem rojot dažādām pedagoģiskajām situācijām;
* ir ieguvis praktiskās iema as savas personības un profesionālās
darbības pašnoteikšanās procesā;
* atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks , prot risināt
probl msituācijas;
* prot noteikt audz k u individuālās īpatnības, p tīt un analiz t
audz k u personības attīstību;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozar ,
sp j to analiz t un izmantot praks .

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina un prot pielietot praks mācīšanas un mācīšanās teorijas;
* prot izvirzīt m r us sev un audz k iem, plānot to
sasniegšanu;
* sp j organiz t mācību un audzināšanas darbu saska ā ar
izvirzītajiem m r iem un uzdevumiem;
* pārzina vispār jās mācību metodes, mācību stundas
veidošanas principus;
* sp j sadarboties ar kol ģiem, audz k u vecākiem un
sabiedrību:
* sp j veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību;
* sp j izv rt t un veicināt audz k u izaugsmi un mācību
sasniegumus, sava darba efektivitāti;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas
jautājumiem un izmantot to praks .
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina pedagoga tikas pamatprincipus;
* sp j no tikas viedokļa analiz t dažādas pedagoģiskās un
sadzīves situācijas;
* prot pamatot savu un respekt t citu viedokli;
* ieguvis savas darbības pašnov rt šanas prasmes.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

Izglītības
vadība

1,5

P

1 sem.

i

Solfedžo

7,5

G

4 sem.

E

Ievads
mūzikas
v stur

1,5

P/G

1 sem.

iv

Mūzikas
teorija un
analīze

4,5

G

2 sem.

Iv

Laikmetīgās
mūzikas
v sture un
est tika

1,5

P/G

1 sem.

iv

Mūzikas
v sture un
teorija

28,5

P/G

6 sem.

iv

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti
Studiju kursa apguves rezultātā stud jošais ir ieguvis pamatzināšanas:
* par Latvijas un ES valstu izglītības sist mu, tiesībaktiem, izglītības
darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības sist mā;
* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par izglītības
darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un nov rt šanu,
izglītības darbības izv rt šanu;
* iegūtas zināšanas par izglītības iestād nepieciešamo obligāto
dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai atbilstošajā
dokumentā.
Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs tiek
apgūts divās savstarp ji cieši saistītās gultn s:
1) inton šanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība;
2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā audzināšana.
Kursa apguves nosl gumā students sp j analiz t un interpret t mūzikas
ska darbus, sp j precīzi inton t dažādu laikmetu mūzikas materiālu, ir
izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c.
iema u koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas
izteiksmes līdzekļiem un to praktisko pielietojumu ska darbu
interpretācijā.

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
galvenajiem periodiem un v sturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas
kultūras v stur līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms,
romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis
izpratni par dažādu v sturisko stilu mūziku un prasmes apzināti
lietot mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu
reprezentantus.
Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par
klasisko žanru mūzikas ska darbu uzbūves vispār jiem
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms,
romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti
apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu
mācību disciplīnas to savstarp jā papildinājumā. Kursa apguves
rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas ska darbu
uzbūves vispār jos pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija)
un formas aspektiem, sp j iegūtās zināšanas radoši pielietot mūzi a
praktiskajā darbībā (ska darba interpretācijas procesā).
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 tendenc m, nozīmīgiem
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti
lietot mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt p c
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un
postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus.

Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar m r i
padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas v stur , Laikmetīgās
mūzikas v sture un est tika, Mūzikas teorija un analīze iegūtās zināšanās un
prasmes saistībā ar profesionāla mūzi a 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 stud jošajiem padziļina izpratni
un sniedz zināšanas par dažādu v stures periodu mūzikas stilistikas
specifiku, akcent jot saikni ar attiecīgās specializācijas repertuāru un
praktiskās interpretācijas jautājumiem.
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas v sture 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 iesp ja
stud jošajiem izv l ties katru semestri vienu studiju kursu no kop ja
piedāvājuma par konkr tu mūzikas v stures un teorijas t mu. Tād jādi tiek
iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par kontekstu un vispār jām stilistiskām
likumsakarībām ar konkr tas specifiskas t mas dažādiem aspektiem, šādi
nodrošinot specializācijas profesionālās prasmes.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

P/G

2 sem.

Latvijas
mūzikas
v sture

4,5

Tradicionālā
mūzika

1,5

G

Koncertmeistara klase

3

I

Aranž šana

3

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

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

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

Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras j dzienu un funkcijām,
par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas folkloras
īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas folkloras
kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par tradicionālās
kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā.
B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP
7 sem.
E
Klaviersp le
40,5
I
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
* demonstr t uz klavier m vid jās sarežģītības pakāpes dažādu
laikmetu, stilu un žanru ska darbus vai ska darbu fragmentus,
izskaidrot, klasific t, salīdzināt, atpazīt, analiz t, pielietot,
vingrināties un brīvi orient ties mūzikas izteiksmes līdzekļu
klāstā, iestud jot klavierska darbus ar audz kni, strādāt pie
instrumenta sp les tehnisko prasmju attīstības, attīstīt
mākslinieciskās sp les iema as, nov rt t sp les tehnisko un
māksliniecisko kvalitāti.
2 sem.
i
Ansambļa
3
G
Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās
muzic šanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūzi a pedagoģiskajā
sp le
darbā.

G/I

Teorētiskā daļa – 27 ECTS KP
Klaviersp les
G
metodika
15

Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

Pianisma
v sture un
mūzikas
literatūra

10,5

G

1.sem.

i

2 sem.

i

2 sem.

I

5 sem.

E

1 sem.

i

4 sem.

E

Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst
koncertmeistara darba prasmes kuras ir nepieciešamas pianistam
pedagoģiskajā darbā.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j izveidot
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un
sastāviem.
Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību
stundas organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu
tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura
prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, stājas
veidošanas pa mienus, sp les tehnikas un muzic šanas
attīstības pa mienus, ska darbu iestud šanas metodiku,
audz k u sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās
nostādnes Latvijā un ārvalstīs;
* sp j organiz t mūzikas nodarbības, izmantojot vispār jās
didaktikas principus mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audz k u individuālās sp jas un
radošumu, sp j motiv t audz k us mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iema as, kas nepieciešamas
p tnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozar .
Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas
par instrumenta v sturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu
laikmetu komponistu ska darbu partitūrās, par instrumenta
tehniskajām iesp jām, to apkopi, kā arī par konkr ta instrumenta
mūzikas literatūru un tās plānošanas iesp jām mācību procesā.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

C daļa – (brīvās izvēles kursi) - 9 ECTS KP
Tradicionālā
instrumenta
sp le
Informācijas
tehnoloģijas

Svešvaloda
Skatuves
uzvedības
kultūra
Senās mūzikas
ansamblis
Kompozīcija
/improvizācija
Klavesīna sp le
vai rģeļsp le
unvai
džeza mūzika
Instrumenta
sp les metodika
un ped. prakse

1,5

G

1 sem.

i

3

G

2 sem.

i

3
3

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

3

G

2 sem.

i

3

G

2 sem.

i

4,5

G

3 sem.

i

3

G

2 sem.

i

1,5

G

1 sem.

i

4,5

G

2 sem.

i

Izv loties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

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

25,5

I

7 sem.

i

6

I

2 sem.

E

7,5

I

2 sem

E

Prakses darba rezultātā students konkr tajā izglītības iestād ir
apguvis nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students
ir strādājis gan doc tāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi
pilnveidojis mācību stundu vadīšanas prasmes.

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Klaviersp les
mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse mācību stunda
Klavierspēle
Klaviersp le –
Koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāv šana

3

G

1 sem.

3

I

1 sem.

DE

6

I

1 sem.

DE

6

I

2 sem.

DE

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

DE

Pedagoģiskās prakses laikā stud jošie nostiprina prasmes
mācību priekšmeta Klavierspēle stundu vadīšanā un pierāda
savas prasmes diplomeksāmenā.
Studiju kursa ietvaros students nostiprina klaviersp les
prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā
Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko,
uzzi u un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem,
diskogrāfiju, izmantojot teor tiskajos kursos gūtās zināšanas
un praks iegūtās atzi as, izstrādā diplomreferātu un publiski
to aizstāv.
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specializācijas Akordeona/kokles/ģitāras spēles skolotājs paredzētie studiju
kursi un plānotie rezultāti
ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 ECTS KP
(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP
7 sem.
E
Instrumenta
33
I
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
* demonstr t uz instrumenta vid jās sarežģītības pakāpes
sp le
dažādu laikmetu, stilu un žanru ska darbus vai ska darbu
(akordeons,
fragmentus, izskaidrot, klasific t, salīdzināt, atpazīt, analiz t,
kokle, ģitāra)
pielietot, vingrināties un brīvi orient ties mūzikas izteiksmes
līdzekļu klāstā, iestud jot instrumentālos ska darbus ar
audz kni, strādāt pie instrumenta sp les tehnisko prasmju
attīstības, attīstīt mākslinieciskās sp les iema as, nov rt t
sp les tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.
2 sem.
i
Ansambļa
3
G
Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās
muzic šanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūzi a pedagoģiskajā
sp le
darbā.
Aranž šana

3

G/I

2 sem.

i

Klaviersp le

10,5

I

6 sem.

E

Studiju kursa apguves rezultātā students sp j izveidot
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un
sastāviem.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
* demonstr t uz klavier m ska darbus vai ska darbu
fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika
mūzikas literatūras t mu mācīšanai;
* sp l t ska darbu pavadījumus korim, ansamblim, deju
kopām.

Teorētiskā daļa – 27 ECTS KP
Instrumenta
sp les mācīšanas
metodika

15

G

5 sem.

E

Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

1 sem.

i

Instrumenta
sp les v sture un
mūzikas
literatūra

10,5

G
4 sem.

E

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus,
stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu,
satura apguves metodes, stājas veidošanas pa mienus, sp les tehnikas
un muzic šanas attīstības pa mienus, ska darbu iestud šanas
metodiku, audz k u sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes
Latvijā un ārvalstīs;
* sp j organiz t mūzikas nodarbības, izmantojot vispār jās didaktikas
principus mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audz k u individuālās sp jas un radošumu, sp j
motiv t audz k us mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iema as, kas nepieciešamas p tnieciskā
darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozar .
Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par
instrumenta v sturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu
komponistu ska darbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iesp jām, to
apkopi, kā arī par konkr ta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas
iesp jām mācību procesā.

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

1,5

G

1 sem.

i

3

G

2 sem.

i

3
3

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

3

G

2 sem.

i

3

G

2 sem.

i

Izv loties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

96

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

4,5

G

3 sem.

i

3

G

2 sem.

i

1,5

G

1 sem.

i

4,5

G

2 sem.

i

ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Cita instrumenta
sp le un/vai
džeza mūzika
un/vai
Instrumenta
uzbūve un
remonts
Cita instrumenta
sp les metodika
un ped. prakse

Izv loties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

Prakse – 39 ECTS KP
Pedagoģiskā
prakse
Ansambļa darba
prakse

30

I

7 sem.

i

9

I

2 sem

E

Prakses darba rezultātā students konkr tajā izglītības iestād ir apguvis
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students ir strādājis gan
doc tāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību
stundu vadīšanas prasmes.

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Instrumenta
sp les mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse - mācību
stunda
Instrumenta
spēle
Instrumenta
sp le –
koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāv šana

3

G

1 sem.

DE

3

I

1 sem.

DE

6

I

1 sem.

DE

6

I

2 sem.

DE

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

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

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzzi u un
mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju,
izmantojot teor tiskajos kursos gūtās zināšanas un praks iegūtās
atzi as, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.

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

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP

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

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

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

33

I

7 sem.

E

Ansambļa sp le

3

G

2 sem.

i

Aranž šana

3

G/I

2 sem.

i

Klaviersp le

10,5

I

6 sem.

E

Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
* demonstr t uz instrumenta vid jās sarežģītības pakāpes dažādu
laikmetu, stilu un žanru ska darbus vai ska darbu fragmentus,
izskaidrot, klasific t, salīdzināt, atpazīt, analiz t, pielietot, vingrināties
un brīvi orient ties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestud jot
instrumentālos ska darbus ar audz kni, strādāt pie instrumenta sp les
tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās sp les iema as,
nov rt t sp les tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.
Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās
muzic šanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūzi a pedagoģiskajā darbā.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j izveidot instrumentālās
mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un sastāviem.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
* demonstr t uz klavier m ska darbus vai ska darbu fragmentus, kas
nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika mūzikas literatūras t mu
mācīšanai;
* sp l t ska darbu pavadījumus korim, ansamblim, deju kopām.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

Teorētiskā daļa – 27 ECTS KP
Instrumenta
sp les mācīšanas
metodika

15

G

5 sem.

E

Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

1 sem.

i

Instrumenta
sp les v sture un
mūzikas
literatūra

10,5

G
4 sem.

E

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus,
stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu,
satura apguves metodes, stājas veidošanas pa mienus, sp les tehnikas
un muzic šanas attīstības pa mienus, ska darbu iestud šanas
metodiku, audz k u sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes
Latvijā un ārvalstīs;
* sp j organiz t mūzikas nodarbības, izmantojot vispār jās didaktikas
principus mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audz k u individuālās sp jas un radošumu, sp j
motiv t audz k us mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iema as, kas nepieciešamas p tnieciskā
darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozar .
Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par
instrumenta v sturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu
komponistu ska darbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iesp jām, to
apkopi, kā arī par konkr ta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas
iesp jām mācību procesā.

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

1,5

Pedagoģiskā
prakse
Ansambļa darba
prakse

30

I

7 sem.

i

9

I

2 sem

E

G

1 sem.

i

3
3

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

1,5

G

1 sem.

i

3

G

2 sem.

i

3

G

2 sem.

i

Izv loties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

Prakse – 39 ECTS KP

Prakses darba rezultātā students konkr tajā izglītības iestād ir apguvis
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students ir strādājis gan
doc tāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību
stundu vadīšanas prasmes.

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Instrumenta
sp les mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse - mācību
stunda
Instrumenta
spēle
Instrumenta
sp le –
koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāv šana

3

G

1 sem.

4,5

I

1 sem.

DE

6

I

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

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

DE

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

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

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP

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

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 ECTS KP
(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP
Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
Instrumenta
21
I
7 sem.
E
* demonstr t uz instrumenta vid jās sarežģītības pakāpes dažādu
sp le (galv.
laikmetu, stilu un žanru ska darbus vai ska darbu fragmentus,
instr.
izskaidrot, klasific t, salīdzināt, atpazīt, analiz t, pielietot, vingrināties

Instrumenta
sp le un
metodika
(papildinstruments)

12

I

7 sem.

iv

Diriģ šana un
partitūras sp le

3

I

2 sem.

i

Aranž šana

3

G/I

2 sem.

i

Klaviersp le

10,5

I

6 sem.

E

un brīvi orient ties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestud jot
kinstrumentālos ska darbus ar audz kni, strādāt pie instrumenta sp les
tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās sp les iema as,
nov rt t sp les tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
* demonstr t ar apgūto papildinstrumentu nesarežģītus dažādu
laikmetu, stilu un žanru ska darbus vai ska darbu fragmentus,
izskaidrot, klasific t, salīdzināt, atpazīt, analiz t, pielietot, vingrināties
un orient ties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestud jot
instrumentālos ska darbus ar audz kni, strādāt pie instrumenta sp les
tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās sp les iema as,
nov rt t sp les tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis diriģ šanas
manuālo tehniku, lai mācību procesā būtu sp jīgs vadīt un
diriģ t pūšaminstrumentu ansambļus vai skolas or estri,
piem rot atbilstošu manuālo tehniku ska darba interpretācijas
prasībām.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j izveidot
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un
sastāviem.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
* demonstr t uz klavier m ska darbus vai ska darbu
fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika
mūzikas literatūras t mu mācīšanai;
* sp l t ska darbu pavadījumus korim, ansamblim, deju
kopām.

Teorētiskā daļa – 27 ECTS KP
Instrumenta
sp les mācīšanas
metodika

15

G

5 sem.

E

Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

1 sem.

i

Instrumenta
sp les v sture un
mūzikas
literatūra

10,5

G
4 sem.

E

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus,
stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu,
satura apguves metodes, stājas veidošanas pa mienus, sp les tehnikas
un muzic šanas attīstības pa mienus, ska darbu iestud šanas
metodiku, audz k u sasniegumu v rt šanas veidus, formas, krit rijus.
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes
Latvijā un ārvalstīs;
* sp j organiz t mūzikas nodarbības, izmantojot vispār jās didaktikas
principus mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audz k u individuālās sp jas un radošumu, sp j
motiv t audz k us mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iema as, kas nepieciešamas p tnieciskā
darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozar .
Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par
instrumenta v sturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu
komponistu ska darbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iesp jām, to
apkopi, kā arī par konkr ta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas
iesp jām mācību procesā.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

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

3

G

2 sem.

i

3
3

G
G

2 sem.
1 sem.

i
i

1,5

G

1 sem.

i

1,5

G

1 sem.

i

3

G

2 sem.

i

Izv loties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

Prakse – 39 ECTS KP
Pedagoģiskā
prakse
Ansambļa darba
prakse

30

I

7 sem.

i

9

I

2 sem

E

Prakses darba rezultātā students konkr tajā izglītības iestād ir apguvis
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students ir strādājis gan
doc tāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību
stundu vadīšanas prasmes.

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Instrumenta
sp les mācīšanas
metodika
Pedagoģiskā
prakse - mācību
stunda
Instrumenta
spēle
Instrumenta
sp les mācīšanas
metodika un
ped. prakse
Instrumenta
sp le –
koncertprogrammas
daļa
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāv šana

3

G

1 sem.

3

I

3

I

4,5

I

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

1 sem.

1 sem.

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

DE

DE

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

DE

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

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzzi u un
mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju,
izmantojot teor tiskajos kursos gūtās zināšanas un praks iegūtās
atzi as, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.
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apakšprogrammas Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs paredzētie studiju
kursi un plānotie rezultāti
ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

A daļa (obligātā) – 81 ECTS KP

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

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā)
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 54 ECTS KP

Psiholoģija:
- vispārīgā;
- attīstības;
- personības ;
- sociālā;
- pirmsskolas
b rnu attīstības
psiholoģija;
- pedagoģiskā
psiholoģija

7,5

P/G

4 sem.

E

Pedagoģija:
- vispār jā;
- sociālā;
- pirmsskolas
un skolas;
- pedagoģisko
p tījumu
metodika

7,5

P

3 sem.

E

Pedagoga tika

1,5

G

1 sem.

i

Izglītības
vadība

1,5

P

1 sem.

i

Solfedžo

7,5

G

4 sem.

E

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* izprot teor tiski būtiskākos vispār jās, attīstības, personības un
sociālās psiholoģijas jautājumus, sp j tos
ilustr t ar praktiskās pieredzes piem riem;
* sp j sintez t attīstības un personības psiholoģijas dažādas teor tiskās
atzi as, piem rojot dažādām pedagoģiskajām situācijām;
* ir ieguvis praktiskās iema as savas personības un profesionālās
darbības pašnoteikšanās procesā;
* atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praks , prot risināt
probl msituācijas;
* prot noteikt audz k u individuālās īpatnības, p tīt un analiz t
audz k u personības attīstību;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozar ,
sp j to analiz t un izmantot praks .

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina un prot pielietot praks mācīšanas un mācīšanās teorijas;
* prot izvirzīt m r us sev un audz k iem, plānot to
sasniegšanu;
* sp j organiz t mācību un audzināšanas darbu saska ā ar
izvirzītajiem m r iem un uzdevumiem;
* pārzina vispār jās mācību metodes, mācību stundas
veidošanas principus;
* sp j sadarboties ar kol ģiem, audz k u vecākiem un
sabiedrību:
* sp j veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību;
* sp j izv rt t un veicināt audz k u izaugsmi un mācību
sasniegumus, sava darba efektivitāti;
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas
jautājumiem un izmantot to praks .
Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina pedagoga tikas pamatprincipus;
* sp j no tikas viedokļa analiz t dažādas pedagoģiskās un
sadzīves situācijas;
* prot pamatot savu un respekt t citu viedokli;
* ieguvis savas darbības pašnov rt šanas prasmes.
Studiju kursa apguves rezultātā stud jošais ir ieguvis
pamatzināšanas:
* par Latvijas un ES valstu izglītības sist mu, tiesībaktiem,
izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības
sist mā;
* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par
izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un
nov rt šanu, izglītības darbības izv rt šanu;
* iegūtas zināšanas par izglītības iestād nepieciešamo obligāto
dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai
atbilstošajā dokumentā.

Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs tiek
apgūts divās savstarp ji cieši saistītās gultn s:
1) inton šanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība;
2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā audzināšana.
Kursa apguves nosl gumā students sp j analiz t un interpret t mūzikas
ska darbus, sp j precīzi inton t dažādu laikmetu mūzikas materiālu, ir
izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c.
iema u koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas
izteiksmes līdzekļiem un to praktisko pielietojumu ska darbu
interpretācijā.
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Ievads
mūzikas
v stur

1,5

P/G

1 sem.

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

Mūzikas
teorija un
analīze

3

G

2 sem.

iv

Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par
klasisko žanru mūzikas ska darbu uzbūves vispār jiem
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms,
romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti
apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu
mācību disciplīnas to savstarp jā papildinājumā. Kursa apguves
rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas ska darbu
uzbūves vispār jos pamatprincipus no mūzikas valodas
(harmonija) un formas aspektiem, sp j iegūtās zināšanas radoši
pielietot mūzi a praktiskajā darbībā (ska darba interpretācijas
procesā).

Laikmetīgās
mūzikas
v sture un
est tika

1,5

P/G

1 sem.

iv

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

Mūzikas
v sture un
teorija

16,5

P/G

6 sem.

iv

Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas
ar m r i padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas
v stur , Laikmetīgās mūzikas v sture un est tika, Mūzikas teorija
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla
mūzi a 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 stud jošajiem
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu v stures periodu
mūzikas stilistikas specifiku, akcent jot saikni ar attiecīgās
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas v sture 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
iesp ja stud jošajiem izv l ties katru semestri vienu studiju kursu
no kop ja piedāvājuma par konkr tu mūzikas v stures un teorijas
t mu. Tād jādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par
kontekstu un vispār jām stilistiskām likumsakarībām ar konkr tas
specifiskas t mas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot
specializācijas profesionālās prasmes.

Latvijas
mūzikas
v sture

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 v rtībām Latvijā
Eiropas kultūrv stures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19.
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot
mūzikas v sturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās
mūzikas kultūras v rtību analīz , pazīt p c dzirdes un nošu teksta
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas
stilistiskos reprezentantus.

ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti
Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par
galvenajiem periodiem un v sturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas kultūras
v stur līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, romantisms.
Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu
v sturisko stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas v sturisko un
stilistisko terminoloģiju, pazīt p c dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu
laikmetu mūzikas stilu reprezentantus.

ECTS
Studiju kursi
KP
skaits

Tradicionālā
mūzika

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods

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

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti

Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras j dzienu un
funkcijām, par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas
folkloras īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas
folkloras kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par
tradicionālās kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un
mūsdienu kultūrā.
B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 90 ECTS KP
Praktiskā daļa – 33 ECTS KP
1,5

G

1.sem.

Dziedāšana un
vokālā metodika

3

G

1 sem.

i

Ritmika

3

G

2 sem.

i

Klaviersp le

13,5

I

6 sem.

E

Improvizācija

6

*G/I

1 sem.

i

Kompozīcijas
pamati

6

I

2 sem.

i

Skatuves runa

1,5

G

1 sem.

i

Teorētiskā daļa – 57 ECTS KP
Mūzikas
pedagoģija

1,5

G

1 sem.

i

Or estra stilu
v sture

4,5

G

1 sem.

E

Instrumentu
mācība

3

G

1 sem.

E

Harmonija

9

G

3 sem.

E

Polifonija

4,5

G

2 sem.

E

Formas mācība

13,5

G

4 sem.

E

Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes un vokālā
darba metodiskos pa mienus, kas ir nepieciešami mūzikas teor tisko
priekšmetu skolotāja pienākumu veikšanai.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j sadzird t un nov rst
dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai ska veides neprecizitātes, iemācīt
apgūt vokālās prasmes un lietot tās solfedžo un mūzikas literatūras mācību
priekšmetu satura apguvei.
Studiju kursā students iegūst dziļāku izpratni par mūzikas valodas elementu
praktisko izpausmi mūzikā, prasmi atspoguļot mūzikas valodas elementus
erme a plastiskajā valodā un kustībās. Studiju kursa apguves rezultātā
students pārzina un sp j realiz t ritmikas vingrinājumus ritma izjūtas un
kustību koordinācijas attīstībai, fantāzijas un izt les attīstībai, prot izmantot
ritmikas vingrinājumus un improvizācijas pa mienus sasaist ar mūzikas
raksturu, dinamiku, reģistru, tempu un mūzikas formu.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
* demonstr t uz klavier m ska darbus vai ska darbu fragmentus, kas
nepieciešami mācību priekšmeta Mūzikas literatūra t mu mācīšanai,
improviz t un harmoniz t melodijas uz klavier m, sp l t daudzbalsīgus
muzikālos diktātus un ska darbu pavadījumus.
Studiju kursa apguve sekm radošuma attīstību, kursa apguves procesā students
attīsta improvizācijas prasmes, apgūst improvizācijas metodiskos pa mienus,
kas nepieciešami daudzveidīgu metožu pielietošanai mūzikas teor tisko
priekšmeta mācīšanas procesā.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j iemācīt audz knim ska darba
radīšanas procesā kompozīcijas pamata tehnikas, pielietot mūzikas
izteiksmes līdzekļus atbilstoši izv l tajam mūzikas stilam, žanram un
formai.
Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izp ti,
vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas vingrinājumus kopā ar
žestu valodu.
Studiju kursa apguves rezultātā students sp j:
Realiz t verbālās un kin tiskās izteiksmes m r tiecīga lietojuma īstenošanu
praks , panākt runas prasmes kultūru, runas salied šanu ar erme a kustību
un izteiksmi.

Studiju kursa satura apguve rezultātā students:
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes Latvijā un
ārvalstīs;
* sp j organiz t mūzikas nodarbības, izmantojot vispār jās didaktikas principus
mūzikas pedagoģijā;
* prot atklāt un pilnveidot audz k u individuālās sp jas un radošumu, sp j
motiv t audz k us mūzikas izglītībai;
* ir ieguvis pamatzināšanas un iema as, kas nepieciešamas p tnieciskā darba
veikšanai mūzikas pedagoģijas nozar .
Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas or estra
sastāvus, to evolūciju, ska darbu interpretācijas iesp jas, rakstības stilus,
padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā.
Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā or estra
instrumentiem, to skan juma tehniskām iesp jām, diapazoniem, reģistriem,
tembriem, par katra instrumenta īpašībām un iedabu, par dinamiskajām
iesp jām, attīsta prasmes praktiskajā instrumentācijā.
Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un formveides
līdzekļiem, harmonijas v sturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu
harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta mūzikas analītiskās prasmes.
Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas izteiksmes un formveides
līdzekļiem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas v sturiski stilistisko
evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas raksturīgākām parādībām, attīsta
mūzikas analītiskās un kompozīcijas tehnikas prasmes.
Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas formveides mūzikas attīstības
procesu likumsakarībām, iepazīstina ar galvenajiem teor tiskajiem
p tījumiem mūzikas formas nozar , ska darba formas analīzes metod m,
mūzikas formas pamatkomponentiem, mūzikas formu v sturi, dažādu
gadsimtu homofonām formām, attīsta analītiskās prasmes.
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ECTS
Studiju kursi
KP
skaits
Mūzikas
teor tisko
priekšmetu
mācīšanas
metodika
Kompozīcijas
mācīšanas
metodika

Nodar
bību
veids

Studiju
kursa
īstenošanas
periods
5 sem.

15

G

4,5

G

2 sem.

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

Pārbaudījuma veids/
Saīsin.: E-eksāmens;
i – ieskaite; iv –
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti
diferenc ta ieskaite;
DE- diplomeksāmens
E
Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, stundu
modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura
apguves metodes, audz k u sasniegumu v rt šanas veidus, formas,
krit rijus.
i
Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis kompozīcijas mācīšanas
pa mienus, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību
priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, audz k u sasniegumu
v rt šanas veidus, formas, krit rijus.

i
DE

DE

i

i
i
i
i

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

21

I

i
6 sem.

15

I

Izv loties piedāvāto studiju kursu, kursa apguves programmu
izstrādā studenti kopā ar doc tājiem individuāli, emot v rā
stud jošo profesionālās v lmes iepriekš apgūto citu studiju kursu
satura padziļināšanai vai paplašināšanai.

Prakses darba rezultātā students konkr tajā izglītības iestād ir apguvis
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students ir strādājis gan
doc tāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību stundu
vadīšanas prasmes.

i
3 sem.

3

I

1 sem

i

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP
Mūzikas
teor tisko
priekšmetu
mācīšanas
metodika
Solfedžo
mācīšanas
pedagoģiskā
prakse
Mūzikas
literatūras
mācīšanas
pedagoģiskā
prakse
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde un
aizstāv šana

3

G

1 sem.

DE

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

3

I

1 sem.

DE

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

3

I

1 sem.

DE

4,5

I

2 sem.

DE

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzzi u
un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju,
izmantojot teor tiskajos kursos gūtās zināšanas un praks iegūtās
atzi as, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv.
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2) Studiju programmas satura 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 reglament 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.līme a prasībām.
Studiju programma ir licenc ta, divas reizes akredit ta uz laika periodu seši gadi.
2011.gada oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izv rt ja
studiju virziena Izglītība, padagoģija un sports īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju
programmu Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs. Ekspertu atzinums par programmas
īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs, studiju programma nov rt ta kā
ilgtsp jīga uz laika periodu seši gadi, t.i. līdz 2019.gada 23.maijam.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas
priekšmetu saturs atbilst 5.līme a profesionālās kvalifikācijas skolotāja profesijas
standartam, standarts apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministra 2004. gada 27.
septembra rīkojumu Nr. 116.
Programmas satura sekmīga apguve sagatavo stud jošos profesijas standartā
norādīto uzdevumu veikšanai un pienākumu izpildei, kā arī nodrošina iesp ju apgūt
nepieciešamās zināšanas un prasmes.
Zināšanu līmenis

Zināšanas
priekšstats
Valsts izglītības
sist mas un skolotāju
darbību reglament jošie
dokumenti un darba
likumdošana
Pedagoģija un
psiholoģija

izpratne

lietošana

Apguvei paredzētais studiju kurss
(studiju programmas daļa)
Izglītības vadība
Uz m jdarbības pamati
(Darba tiesiskās attiecības)

+

+

Mācību priekšmetam
atbilstošā zinātnes
nozare

+

Valodas un
komunikācija

+

Sociālās zinības

+
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Psiholoģija
Pedagoģija
Pedagoga tika
Mūzikas pedagoģija
Instrumenta sp les/mūzikas teor tisko
priekšmetu mācīšamas metodika,
Instrumenta sp les v sture un mūzikas
literatūra,
Mūzikas v sture
Latviešu mūzikas v sture
Mūzikas forma
Harmonija,
Polifonija,
Tradicionālā mūzika
Instrumenta sp le,
Improvizācija,
Solo dziedāšana un vokālā darba metodika
Aranž šana
Solfedžo
Latviešu valodas kultūra, Literatūras
v sture, Skatuves runa, Svešvalodas
Informācijas tehnoloģijas
Pedagoga tika, Mākslas v sture,
Ievads kultūras analīz , Izglītības vadība,
Filozofija un est tika, Uz m jdarbības
pamati (Projektu izstrādes un vadīšanas
pamati)

Līdzīgi studiju programmā ir nodrošināta arī prasmju apguve.
Apguvei paredzētais studiju kurss
(studiju programmas daļa)

Specifiskas prasmes profesijā

prasme veidot iesp jas v rtību apguvei,
pašizpausmei un pašdisciplīnai

prasme sniegt informāciju par
profesijas un karjeras izv les iesp jām;

prasme palīdz t audz k iem adapt ties
jaunajā sociālajā vide;
prasme noteikt audz k u dotības un
veicināt talantu attīstību

Filozofija un est tika
Pedagoga tika
Mūzikas v sture
Latviešu mūzikas v sture
Tradicionālā mūzika
Literatūras v sture,
Mākslas v sture,
Ievads kultūras analīz
Mūzikas forma
Instrumenta sp le
Improvizācija/Aranž šana
Solo dziedāšana
Solfedžo
Harmonija
Polifonija
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati
Diplomreferāts
Pedagoģiskā prakse
Latviešu valodas kultūra, Skatuves runa,
Svešvalodas
Informācijas tehnoloģijas
Mūzikas v sture
Latviešu mūzikas v sture
Tradicionālā mūzika
Mūzikas forma
Pedagoģiskā prakse
Instrumenta sp les v sture un mūzikas
literatūra
Psiholoģija
Pedagoģija
Pedagoga tika
Mūzikas pedagoģija
Metodika
Tradicionālā mūzika
Instrumenta sp le
Improvizācija/aranž šana
Mūzikas teor;etiskie priekšmeti
Psiholoģija,
Pedagoģija

Profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu
skolotājs saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formul tajām bakalaura studiju
programmu prasībām.
Noteikumi par otrā līme a
profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu
(izvilkums):
III. Bakalaura programmas
obligātais saturs
7. Bakalaura programmas
apjoms ir vismaz 160
kredītpunkti.

Profesionālā bakalaura studiju programmas Profesionālo
mūzikas priekšmetu skolotājs satura un apjoma parametri:

Programmas apjoms ir 160 KP ar kop jo studiju ilgumu 4 gadi
pilna laika studijās.
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9. Bakalaura programmas
obligātais saturs.
9.1. vispārizglītojošie studiju
kursi, kuru apjoms ir vismaz
20 kredītpunkti.

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

9.3. nozares profesionālās
specializācijas studiju
kursi, kuru apjoms ir
vismaz 60 kredītpunkti

9.4. bakalaura programmas
brīvās izv les 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 aizstāv šana un kura
apjoms ir vismaz 12
kredītpunktu.

A daļa (obligātie studiju kursi)
1.Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP
Latviešu valodas kultūra (lietiš ie raksti)- 2 KP
Ievads kultūras analīz – 2 KP
Literatūras v sture – 3 KP
Mākslas v sture – 2KP
Filozofija un est tika – 2 KP
Pedagoga tika – 2 KP
Svešvaloda – 7 KP

A daļa (obligātie studiju kursi)

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares kursi – 36 KP
Psiholoģija – 6 KP
Pedagoģija – 4 KP
Pedagoga tika – 1 KP
Izglītības vadība – 1 KP
Mūzikas pedagoģija – 1 KP
Mūzikas v sture – 12 KP
Latviešu mūzikas v sture – 3 KP
Tradicionālā mūzika – 1 KP
Mūzikas teorija – 1 KP
Mūzikas forma – 5 KP
Zinātniskā darba pamati – 1 KP (Instrumenta spēles/mūzikas teorētisko
priekšmetu mācīšanas metodika ietvaros)
A daļa (obligātie studiju kursi) - 11 KP
2 . Pedagoģijas un mūzikas nozares kursi

Solfedžo - 5 KP
Harmonija – 3 KP
Polifonija – 3 KP
B daļa - (ierobežotās izvēles studiju kursi) – 49 KP
Instrumenta sp le – 22 KP
Ansambļa sp le – 2 KP
Aranž šana - 2 KP
Klaviersp le – 7 KP
Instrumenta sp les/mūzikas teor tisko priekšmetu mācīšanas
metodika – 9 KP
Instrumenta sp les attīstības v sture un mūzikas literatūra – 7 KP
C daļa – brīvās izvēles kursi - 6 KP
Brīvās izv les kursus studenti izv lās atbilstoši studiju programmas
specializācijas un profesijas standarta prasībām. Izv loties piedāvātos
studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā studenti kopā ar
doc tājiem individuāli, emot v rā stud jošo profesionālās v lmes
iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai
paplašināšanai.
Prakse – 26 KP
Pedagoģiskā prakse – 20 KP
Ansambļa darba prakse – 6 KP
Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:
- Instrumenta sp les metodika/mūzikas teor tisko priekšmetu
pasniegšanas metodika – 2 KP
Pedagoģiskā prakse – 3 KP
( students 8.semestra laikā kārto diplomeksāmenu, vadot mācību
stundu ar savas darba vietas - mūzikas izglītības iestādes konkr tā
instrumenta sp les klases audz kni)
- Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāv šana – 3 KP
- Instrumenta sp le – 4 KP
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10. Studiju kursu izv li
bakalaura programmā, studiju 5.profesionālās kvalifikācijas skolotāja profesijas standarts (tiek izstrādāts)
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.

Pedagoģijas un Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 33 KP
apjomā un prakse 26 KP apjomā, kopā 59 KP apjomā, t.i. 36,88 procenti.

15. P c bakalaura
Studiju programmas apguves rezultātā tiek pieš irts profesionālā bakalaura
programmas apguves pieš ir
grāds mūzikas pedagoģijā, instrumenta sp les (konkr ta specializācija) vai
piektā līme a profesionālo
mūzikas teor tisko priekšmetu skolotāja profesionālā kvalifikācija .
kvalifikāciju un profesionālo
bakalaura grādu nozar
(profesionālās darbības jomā).
3) Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija
Programmas izmaksu nov rt jums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos
Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem
iestrādātajiem krit rijiem un parametriem
Kopsavilkums: izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā vid.: EUR 5352,50
- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 2594,01
- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52

(EUR 512,23 m n. : ar 15 stud. = EUR 34,15 m n. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 m nesī x 12 m n.
= EUR 506,52 gadā)

-

Pakalpojumu apmaksa – EUR 908,28 gadā

(EUR 265,58 x 3,42 bak. koefic. = EUR 908,28)

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 231,91 gadā
(EUR 67,81 x 3,42 bak. koefic. = EUR 231,91)

- Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 264,30 gadā
(EUR 77,28 x 3,42 bak. koefic. = EUR 264,30)

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 818,27 gadā
(EUR 239,26 x 3,42 bak. koefic. = EUR 818,27)

- Sportam gadā – EUR 19,46
(EUR 5,69 x 3,42 bak. koefic. = EUR 19,46)

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 9,75
(EUR 2,85 x 3,42 bak. koefic. = EUR 9,75)
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Kalkulācija

specializācijas Klavierspēles skolotājs
viena studenta studiju izmaksas
Semestris

1.

Studiju kurss

Kontaktstundu skaits
(kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst. uz
vienu studentu

Stundas
tarifs
EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

30 : 10 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

9,57

2,26

11,83

30 : ar vid. 10 stud.
= 3 kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

30 +3

9,57

315,81

74,50

390,31

Klaviersp les
metodika, iesk.

10 : ar vid. 3 stud.
= 3,33

9,57

31,87

7,52

39,39

Pianisma v sture un
mūzikas literatūra,
iesk.

15 : ar vid. 3 stud.

9,57

47,85

11,24

59,09

9,57

95,70

22,58

118,28

Latviešu valodas
kultūra, iesk.
Svešvaloda, iesk.
Psiholoģija, iv
Solfedžo, iesk.
Ievads mūzikas
v stur , iv
Mūzikas teorija un
analīze, iv
Klaviersp le, eks.

Pedagoģiskā
prakse, iesk.

= 5 kst.

10

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

63,33

Kontaktstundu skaits
semestrī/

209/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

14

1. semestrī kopā: EUR 749,01 : 5 mēn. = € 149,80 + (1 mēn. atv.) x 6 =
EUR 898,81
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Semestris

2.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Ievads kultūras
analīz , iesk.
Uz m jdarbības
pamati (Darba
tiesiskās attiecības,
autortiesības un
blakus tiesības, u.c.)
iesk.
Svešvaloda, iesk.

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Psiholoģija, iv

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

Pedagoģija, iv

30 : 10 = 3
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

Solfedžo, iesk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

30 + 3

9,57

315,81

74,50

390,31

10 : ar vid. 3
stud. = 3,33
15 : ar vid. 3
stud. = 5 kst.

9,57

31,87

7,52

39,39

9,57

47,85

11,24

59,09

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Mūzikas teorija un
analīze, iv
Laikmetīgās
mūzikas v sture, iv
Klaviersp le, eks.
Klaviersp les
metodika, iesk.
Pianisma v sture un
mūzikas literatūra,
iesk.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

65,33

239/
16

2. semestrī kopā: EUR 772,68 : 5 mēn. = € 154,54 + (1 mēn. atv.) x 6 = € 927,22
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Semestris

3.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Literatūra mūzikā,
iesk.
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati) iesk.
Svešvaloda, iesk.

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Psiholoģija, iv

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

Pedagoģija, iv

30 : 10 = 3
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

Solfedžo, iesk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 +3

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

315,81

74,50

390,31

10 : ar vid. 3
stud. = 3,33
15 : ar vid. 3
stud. = 5 kst.

9,57

31,87

7,52

39,39

9,57

47,85

11,24

59,09

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Mūzikas v sture
un teorija, iv
Latvijas mūzikas
v sture, iv
Tradicionālā
mūzika, iesk.
Klaviersp le, eks.

Klaviersp les
metodika, iesk.
Pianisma v sture un
mūzikas literatūra,
iesk.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

66,83

Kontaktstundu skaits
semestrī/

254/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

17

3. semestrī kopā: EUR 790,43 : 5 mēn. = € 158,09 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 948,52 semestrī
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Semestris

4.

Studiju kurss

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

9,57

4,79

1,13

5,92

35 : 30 = 1,17
+ 10 : 10 = 1 =
2,17

9,57

20,77

4,90

25,67

24 : 8 = 3 + 0,5
eks. = 3,5
30 : ar 10 stud.
= 3 + eks.0,5 =
3,5
30 : ar 10 stud.
= 3 + eks.0,5 =
3,5

9,57

33,50

7,90

41,40

9,57

33,50

7,90

41,40

9,57

33,50

7,90

41,40

Solfedžo, esk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5
kst. + eks. 0,5
= 2 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

Mūzikas v sture un
teorija, iv
Latvijas mūzikas
v sture, eks.

30 : 10 = 3 kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

30 : 30 = 1 kst.
+ 0,5 st.eks. =
1,5

9,57

14,36

3,39

17,75

Klaviersp le, eks.

30 +3

9,57

315,81

74,50

390,31

10 : ar vid. 3
stud. = 3,33
15 : ar vid. 3
stud. = 5 kst. +
eks. 0,5 = 5,5
10

9,57

31,87

7,52

39,39

9,57

52,64

12,42

65,06

9,57

95,70

22,58

118,28

Literatūra mūzikā,
iesk.
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes un
vadīšanas pamati)
iesk.
Svešvaloda, eks.

Psiholoģija, eks.

Pedagoģija, eks.

Klaviersp les
metodika, iesk.
Pianisma v sture un
mūzikas literatūra,
iesk.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu
15 : 30 = 0,5

Stundas
tarifs EUR

71,5

279/
18,5

4. semestrī kopā: EUR 845,72 : 5 mēn. = € 169,14 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1014,84 semestrī
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Semestris

5.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

30 : 30 = 1
kst. + 0,5
st.eks. = 1,5
30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

14,36

3,39

17,75

30 + 3

9,57

315,81

74,50

390,31

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5
20 : ar vid. 3
stud. = 6,7 +
eks. 0,5 = 7,2
15 : ar vid. 5
stud. = 3 kst.

9,57

71,78

16,93

88,71

9,57

68,90

16,25

85,15

9,57

28,71

6,77

35,48

15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Pedagoģiskā
prakse, iesk.

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Mūzikas v sture
un teorija, iv

Mākslas v sture,
iesk.
Pedagoga tika,
iesk.
Klaviersp le, eks.
Ansambļa sp le,
iesk.
Klaviersp les
metodika, eks.
Mūzikas
pedagoģija, iesk.
Izv le, iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

75,7

225/
15

5. semestrī kopā: EUR 895,36 : 5 mēn. = € 179,07 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1074,43
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Semestris

6.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

30 : 30 = 1
kst. + 0,5
st.eks. = 1,5
30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.
30 + 3

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

315,81

74,50

390,31

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5
15

9,57

71,78

16,93

88,71

9,57

143,55

33,86

177,41

9,57

76,56

18,06

94,62

Izv le, iesk.

15 : ar vid. 5
stud. = 3 kst.
+ indiv. 5 = 8
kst.
15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Pedagoģiskā
prakse, iesk.
Klaviersp les
metodika, DE

10

9,57

95,70

22,58

118,28

15 : ar vid. 3
stud. = 5 kst. +
eks. 0,5 = 5,5

9,57

52,64

12,42

65,06

5

9,57

47,85

11,29

59,14

Mūzikas v sture
un teorija, iv

Mākslas v sture,
iesk.
Klaviersp le, eks.
Ansambļa sp le,
iesk.
Koncertmeistara
klase, iesk.
Aranž šana, iesk.

Atska otājmākslin.
Koncertmeistara
praks

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

102,5

Kontaktstundu skaits
semestrī/

240/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

16

6. semestrī kopā: EUR 1212,35 : 5 mēn. = € 242,47 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1454,82
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Semestris

7.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Mūzikas v sture
un teorija, iv
Filosofija un
est tika, iesk.
Izglītības vadība,
iesk.
Klaviersp le, eks.

30 : 15 =
2 kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

14,36

3,39

17,75

30 + 3

9,57

315,81

74,50

390,31

Koncertmeistara
klase, iesk.
Aranž šana, iesk.

15

9,57

143,55

33,86

177,41

9,57

66,99

15,80

82,79

Izv le, iesk.

10 : ar vid. 5
stud. = 2 kst.
+ indiv. 5 = 7
kst.
15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

10

9,57

95,70

22,58

118,28

5

9,57

47,85

11,29

59,14

5

9,57

47,85

11,29

59,14

10

9,57

95,70

22,58

118,28

5

9,57

47,85

11,29

59,14

Pedagoģiskā
prakse, iesk.
Koncertmeistara
prakse, iesk.
Ansambļa darba
prakse, iesk.
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde, ieks.

Atska otājmākslin.
Koncertmeistara
praks

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

107,5

210/

14

7. semestrī kopā: EUR 1271,49 : 5 mēn. = € 254,30 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1525,79
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Semestris

8.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Mūzikas v sture un
teorija, iv
Filosofija un
est tika, iesk.
Izv le, iesk.

30 : 15 =
2 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

9,57

9,57

2,26

11,83

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Koncertmeistara
prakse, eks.
Ansambļa darba
prakse, eks.
Pedagoģiskā prakse,
DE
Klaviersp le, DE

5 + eks. 1 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

5 + eks. 1 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

10 + DE 2

9,57

114,84

27,09

141,93

30 + 3

9,57

315,81

74,50

390,31

Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde, DE
Bakalaura
diplomreferāta
aizstāv šana, DE
Bakalaura
diplomreferāta
izv rt šana
Bakalaura
diplomreferāta
recenz šana
Atska otājmākslin.
Koncertmeistara
praks

10

9,57

95,70

22,58

118,28

0,5 x 3 = 1,5

9,57

14,36

3,39

17,75

1x3=3

9,57

28,71

6,77

35,48

4

9,57

38,28

9,03

47,31

5

9,57

47,85

11,29

59,14

Apmaksātās
88,5
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
135/
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
9
kontaktstundu slodze)
8. semestrī kopā: EUR 1046,77 : 5 mēn. = € 209,35 + (1 mēn. atv.) x 6 = € 1256,12
Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 9100,55 (deviņi tūkstoši viens simts euro
12 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā EUR 2275,14
Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 641,19 stundas.
Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 80,15 stundas
Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 160,5 stundas
(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 5 studenti
Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā: 1791 stunda
semestrī – 224 stundas (1791 stunda : ar 8 sem.)
studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 15 stundas (224 stundas : ar 15 ned ļām)
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specializācijas Stīgu instrumentu skolotājs
viena studenta studiju izmaksas
Semestris

1.

Studiju kurss

Kontaktstundu skaits
(kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst. uz
vienu studentu

Stundas
tarifs
EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Psiholoģija, iv

30 : 10 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Solfedžo, iesk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

9,57

2,26

11,83

30 : ar vid. 10 stud.
= 3 kst.
30 + 3

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

315,81

95,80

501,91

15
15

6,02
9,57

90,30 = 406,11
143,55

33,86

177,41

10

9,57

95,70

22,58

118,28

15 : ar vid. 2 stud.
= 7,5 kst.

9,57

71,78

16,93

88,71

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Latviešu valodas
kultūra, iesk.
Svešvaloda, iesk.

Ievads mūzikas
v stur , iv
Mūzikas teorija un
analīze, iv
Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars
Klaviersp le, iesk.
Instrumenta sp les
metodika, iesk.
Instrumenta sp les
v sture un mūzikas
literatūra, iesk.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

102,5

Kontaktstundu skaits
semestrī/

224/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

15

1. semestrī kopā: EUR 1146,53 : 5 mēn. = € 229,31 + (1 mēn. atv.) x 6 =
EUR 1375,84
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Semestris

2.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Ievads kultūras
analīz , iesk.
Uz m jdarbības
pamati (Darba
tiesiskās attiecības,
autortiesības un
blakus tiesības, u.c.)
iesk.
Svešvaloda, iesk.

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Psiholoģija, iv

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

Pedagoģija, iv

30 : 10 = 3
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

Solfedžo, iesk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15
15

6,02
9,57

90,30 = 406,11
143,55

33,86

177,41

10

9,57

95,70

22,58

118,28

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.

9,57

71,78

16,93

88,71

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Mūzikas teorija un
analīze, iv
Laikmetīgās
mūzikas v sture, iv
Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars
Klaviersp le, iesk.
Instrumenta sp les
metodika, iesk.
Instrumenta sp les
v sture un mūzikas
literatūra, iesk.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

104,5

254/
17

2. semestrī kopā: EUR 1170,20 : 5 mēn. = € 234,04 + (1 mēn. atv.) x 6 = € 1404,24
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Semestris

3.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Literatūra mūzikā,
iesk.
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati) iesk.
Svešvaloda, iesk.

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Psiholoģija, iv

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

Pedagoģija, iv

30 : 10 = 3
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

Solfedžo, iesk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 + 3

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

315,81

95,80

501,91

15
15

6,02
9,57

90,30 = 406,11
143,55

33,86

177,41

10

9,57

95,70

22,58

118,28

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.

9,57

71,78

16,93

88,71

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Mūzikas v sture
un teorija, iv
Latvijas mūzikas
v sture, iv
Tradicionālā
mūzika, iesk.
Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars
Klaviersp le, iesk.

Instrumenta sp les
metodika, iesk.
Instrumenta sp les
v sture un mūzikas
literatūra, iesk.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

106

Kontaktstundu skaits
semestrī/

269/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

18

3. semestrī kopā: EUR 1187,95 : 5 mēn. = € 237,59 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1425,54 semestrī
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4.

Studiju kurss

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

9,57

4,79

1,13

5,92

35 : 30 = 1,17
+ 10 : 10 = 1 =
2,17

9,57

20,77

4,90

25,67

24 : 8 = 3 + 0,5
eks. = 3,5
30 : ar 10 stud.
= 3 + eks.0,5 =
3,5
30 : ar 10 stud.
= 3 + eks.0,5 =
3,5

9,57

33,50

7,90

41,40

9,57

33,50

7,90

41,40

9,57

33,50

7,90

41,40

Solfedžo, esk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5
kst. + eks. 0,5
= 2 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

Mūzikas v sture un
teorija, iv
Latvijas mūzikas
v sture, eks.

30 : 10 = 3 kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

30 : 30 = 1 kst.
+ 0,5 st.eks. =
1,5

9,57

14,36

3,39

17,75

Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars
Klaviersp le, iesk.

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15
15

6,02
9,57

90,30 = 406,11
143,55

33,86

177,41

10

9,57

95,70

22,58

118,28

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.
+ eks. 0,5 = 8
10

9,57

76,56

18,06

94,62

9,57

95,70

22,58

118,28

Literatūra mūzikā,
iesk.
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes un
vadīšanas pamati)
iesk.
Svešvaloda, eks.

Psiholoģija, eks.

Pedagoģija, eks.

Instrumenta sp les
metodika, iesk.
Instrumenta sp les
v sture un mūzikas
literatūra, eks.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu
15 : 30 = 0,5

Stundas
tarifs EUR

110,67

294/
19,5

4. semestrī kopā: EUR 1243,18 : 5 mēn. = € 248,64 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1491,82 semestrī
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5.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

30 : 30 = 1
kst. + 0,5
st.eks. = 1,5
30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

14,36

3,39

17,75

Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15

6,02

90,30 = 406,11

Ansambļa sp le,
iesk.

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5

9,57

71,78

16,93

88,71

Klaviersp le, iesk.

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Instrumenta sp les
metodika, eks.
Mūzikas
pedagoģija, iesk.
Izv le, iesk.

20

9,57

191,40

45,15

236,55

15 : ar vid. 5
stud. = 3 kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Pedagoģiskā
prakse, iesk.

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Mūzikas v sture
un teorija, iv

Mākslas v sture,
iesk.
Pedagoga tika,
iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

118,5

240/
16

5. semestrī kopā: EUR 1334,96 : 5 mēn. = € 266,99 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1601,95
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6.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

30 : 30 = 1
kst. + 0,5
st.eks. = 1,5
30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15

6,02

90,30 = 406,11

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5
15 : ar vid. 5
stud. = 3 kst.
+ indiv. 5 = 8
kst.

9,57

71,78

16,93

88,71

9,57

76,56

18,06

94,62

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Izv le, iesk.

15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

10

9,57

95,70

22,58

118,28

10 + eks. 0,5
= 10,5

9,57

100,49

23,70

124,19

Mūzikas v sture
un teorija, iv

Mākslas v sture,
iesk.
Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars

Ansambļa sp le,
iesk.
Aranž šana, iesk.

Klaviersp le, eks.

Pedagoģiskā
prakse, iesk.
Instrumenta sp les
metodika, DE
Apmaksātās
kontaktstundas kopā

117,5

Kontaktstundu skaits
semestrī/

235/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

15,5

6. semestrī kopā: EUR 1323,94 : 5 mēn. = € 264,79 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1588,73
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7.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Mūzikas v sture
un teorija, iv
Filosofija un
est tika, iesk.
Izglītības vadība,
iesk.

30 : 15 =
2 kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

14,36

3,39

17,75

Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15

6,02

90,30 = 406,11

9,57

66,99

15,80

82,79

Izv le, iesk.

10 : ar vid. 5
stud. = 2 kst.
+ indiv. 5 = 7
kst.
15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

10

9,57

95,70

22,58

118,28

5

9,57

47,85

11,29

59,14

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Aranž šana, iesk.

Pedagoģiskā
prakse, iesk.
Ansambļa darba
prakse, iesk.
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde, ieks.
Apmaksātās
kontaktstundas kopā

97,5

Kontaktstundu skaits
semestrī/

190/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

12,5

7. semestrī kopā: EUR 1087,40 : 5 mēn. = € 217,48 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1304,88
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8.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Mūzikas v sture un
teorija, iv
Filosofija un
est tika, iesk.
Izv le, iesk.

30 : 15 =
2 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

9,57

9,57

2,26

11,83

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Ansambļa darba
prakse, eks.
Instrumenta sp le,
DE
Koncertmeistars
Pedagoģiskā prakse,
DE
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde, DE
Bakalaura
diplomreferāta
aizstāv šana, DE
Bakalaura
diplomreferāta
izv rt šana
Bakalaura
diplomreferāta
recenz šana

5 + eks. 1 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15
10 + DE 2

6,02
9,57

90,30 = 406,11
114,84

27,09

141,93

10

9,57

95,70

22,58

118,28

0,5 x 3 = 1,5

9,57

14,36

3,39

17,75

1x3=3

9,57

28,71

6,77

35,48

4

9,57

38,28

9,03

47,31

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

92,5
130/
9

8. semestrī kopā: EUR 1028,26 : 5 mēn. = € 205,65 + (1 mēn. atv.) x 6 = € 1233,91
Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 11426,91 (vienpadsmit tūkstoši četri
simti divdesmit seši euro 91 cents) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā

EUR 2856,73

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 849,67 stundas.
Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 106,21 stunda
Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 212,42 stundas
(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,8 studenti
Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā: 1836 stundas
semestrī – 229,5 stundas (1836 stundas : ar 8 sem.)
studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 15,5 stundas (229,5 stundas : ar 15 ned ļām)
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specializācijas Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu skolotājs
viena studenta studiju izmaksas
Semestris

1.

Studiju kurss

Kontaktstundu skaits
(kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst. uz
vienu studentu

Stundas
tarifs
EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Psiholoģija, iv

30 : 10 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Solfedžo, iesk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

9,57

2,26

11,83

30 : ar vid. 10 stud.
= 3 kst.
30 + 3

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

315,81

95,80

501,91

15
15

6,02
9,57

90,30 = 406,11
143,55

33,86

177,41

15

9,57

143,55

33,86

177,41

10

9,57

95,70

22,58

118,28

15 : ar vid. 2 stud.
= 7,5 kst.

9,57

71,78

16,93

88,71

5

9,57

47,85

11,29

59,14

Latviešu valodas
kultūra, iesk.
Svešvaloda, iesk.

Ievads mūzikas
v stur , iv
Mūzikas teorija un
analīze, iv
Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars
Instrumenta sp le un
metodika, iv
(papildinstruments)
Klaviersp le, iesk.
Instrumenta sp les
metodika, iesk.
Instrumenta sp les
v sture un mūzikas
literatūra, iesk.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

112,5

Kontaktstundu skaits
semestrī/

234/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

15,5

1. semestrī kopā: EUR 1264,80 : 5 mēn. = € 252,96 + (1 mēn. atv.) x 6 =
EUR 1517,76
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2.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Ievads kultūras
analīz , iesk.
Uz m jdarbības
pamati (Darba
tiesiskās attiecības,
autortiesības un
blakus tiesības, u.c.)
iesk.
Svešvaloda, iesk.

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Psiholoģija, iv

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

Pedagoģija, iv

30 : 10 = 3
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

Solfedžo, iesk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15
15

6,02
9,57

90,30 = 406,11
143,55

33,86

177,41

15

9,57

143,55

33,86

177,41

10

9,57

95,70

22,58

118,28

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.

9,57

71,78

16,93

88,71

5

9,57

47,85

11,29

59,14

Mūzikas teorija un
analīze, iv
Laikmetīgās
mūzikas v sture, iv
Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars
Instrumenta sp le un
metodika, iv
(papildinstruments)
Klaviersp le, iesk.
Instrumenta sp les
metodika, iesk.
Instrumenta sp les
v sture un mūzikas
literatūra, iesk.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

114,5

264/
17,5

2. semestrī kopā: EUR 1288,47 : 5 mēn. = € 257,69 + (1 mēn. atv.) x 6 = € 1546,16
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3.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Literatūra mūzikā,
iesk.
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati) iesk.
Svešvaloda, iesk.

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Psiholoģija, iv

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

Pedagoģija, iv

30 : 10 = 3
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

Solfedžo, iesk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 + 3

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

315,81

95,80

501,91

15
15

6,02
9,57

90,30 = 406,11
143,55

33,86

177,41

15

9,57

143,55

33,86

177,41

10

9,57

95,70

22,58

118,28

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.

9,57

71,78

16,93

88,71

5

9,57

47,85

11,29

59,14

Mūzikas v sture
un teorija, iv
Latvijas mūzikas
v sture, iv
Tradicionālā
mūzika, iesk.

Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars
Instrumenta sp le un
metodika, iv
(papildinstruments)
Klaviersp le, iesk.
Instrumenta sp les
metodika, iesk.
Instrumenta sp les
v sture un mūzikas
literatūra, iesk.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

116

Kontaktstundu skaits
semestrī/

279/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

18,5

3. semestrī kopā: EUR 1306,22 : 5 mēn. = € 261,24 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1567,44 semestrī
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4.

Studiju kurss

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

9,57

4,79

1,13

5,92

35 : 30 = 1,17
+ 10 : 10 = 1 =
2,17

9,57

20,77

4,90

25,67

24 : 8 = 3 + 0,5
eks. = 3,5
30 : ar 10 stud.
= 3 + eks.0,5 =
3,5
30 : ar 10 stud.
= 3 + eks.0,5 =
3,5

9,57

33,50

7,90

41,40

9,57

33,50

7,90

41,40

9,57

33,50

7,90

41,40

Solfedžo, esk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5
kst. + eks. 0,5
= 2 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

Mūzikas v sture un
teorija, iv
Latvijas mūzikas
v sture, eks.

30 : 10 = 3 kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

30 : 30 = 1 kst.
+ 0,5 st.eks. =
1,5

9,57

14,36

3,39

17,75

Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars
Instrumenta sp le un
metodika, iv
(papildinstruments)
Klaviersp le, iesk.

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15
15

6,02
9,57

90,30 = 406,11
143,55

33,86

177,41

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Instrumenta sp les
metodika, iesk.
Instrumenta sp les
v sture un mūzikas
literatūra, eks.
Pedagoģiskā prakse,
iesk.

10

9,57

95,70

22,58

118,28

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.
+ eks. 0,5 = 8
5

9,57

76,56

18,06

94,62

9,57

47,85

11,29

59,14

Literatūra mūzikā,
iesk.
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes un
vadīšanas pamati)
iesk.
Svešvaloda, eks.

Psiholoģija, eks.

Pedagoģija, eks.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu
15 : 30 = 0,5

Stundas
tarifs EUR

120,67

304/
20,5

4. semestrī kopā: EUR 1361,45 : 5 mēn. = € 272,29 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1633,74 semestrī
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5.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

30 : 30 = 1
kst. + 0,5
st.eks. = 1,5
30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

14,36

3,39

17,75

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15
15

6,02
9,57

90,30 = 406,11
143,55

33,86

177,41

15

9,57

143,55

55,17

288,72

15
15

6,02
9,57

90,30 = 233,85
143,55

33,86

177,41

20

9,57

191,40

45,15

236,55

15 : ar vid. 5
stud. = 3 kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Pedagoģiskā
prakse, iesk.

5

9,57

47,85

11,29

59,14

Mūzikas v sture
un teorija, iv

Mākslas v sture,
iesk.
Pedagoga tika,
iesk.
Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars
Instrumenta sp le un
metodika, iv
(papildinstruments)
Diriģ šana un
partitūras sp le, iesk.
Koncertmeistars
Klaviersp le, iesk.

Instrumenta sp les
metodika, eks.
Mūzikas
pedagoģija, iesk.
Izv le, iesk.

Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

151

250/
16,5

5. semestrī kopā: EUR 1654,05 : 5 mēn. = € 330,81 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1984,86
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Semestris

6.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

30 : 30 = 1
kst. + 0,5
st.eks. = 1,5
30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars
Instrumenta sp le un
metodika, iv
(papildinstruments)
Diriģ šana un
partitūras sp le, iesk.
Koncertmeistars

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15
15

6,02
9,57

90,30 = 406,11
143,55

33,86

177,41

15

9,57

143,55

55,17

288,72

15

6,02

90,30 = 233,85

Aranž šana, iesk.

15 : ar vid. 5
stud. = 3 kst.
+ indiv. 5 = 8
kst.

9,57

76,56

18,06

94,62

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Izv le, iesk.

15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

5

9,57

47,85

11,29

59,14

10 + eks. 0,5
= 10,5

9,57

100,49

23,70

124,19

Mūzikas v sture
un teorija, iv

Mākslas v sture,
iesk.

Klaviersp le, eks.

Pedagoģiskā
prakse, iesk.
Instrumenta sp les
metodika, DE
Apmaksātās
kontaktstundas kopā

150

Kontaktstundu skaits
semestrī/

240/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

16

6. semestrī kopā: EUR 1642,22 : 5 mēn. = € 328,44 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1970,55
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Semestris

7.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

30 : 15 =
2 kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

14,36

3,39

17,75

Instrumenta sp le,
eks.
Koncertmeistars
Instrumenta sp le un
metodika, iv
(papildinstruments)

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15
15

6,02
9,57

90,30 = 406,11
143,55

33,86

177,41

Aranž šana, iesk.

9,57

66,99

15,80

82,79

Izv le, iesk.

10 : ar vid. 5
stud. = 2 kst.
+ indiv. 5 = 7
kst.
15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

5

9,57

47,85

11,29

59,14

5

9,57

47,85

11,29

59,14

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Mūzikas v sture
un teorija, iv
Filosofija un
est tika, iesk.
Izglītības vadība,
iesk.

Pedagoģiskā
prakse, iesk.
Ansambļa darba
prakse, iesk.
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde, ieks.
Apmaksātās
kontaktstundas kopā

107,5

Kontaktstundu skaits
semestrī/

200/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

13,5

7. semestrī kopā: EUR 1205,67 : 5 mēn. = € 241,13 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1446,80
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Semestris

8.

Studiju kurss

Kontaktstundu skaits (kst.)
studiju plānā/dalīts ar
grupas piepildījumu/kst. uz
vienu studentu

Stundas
tarifs
EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc.
nod.
EUR

Izdevumi
kopā EUR

Mūzikas v sture un
teorija, iv
Filosofija un
est tika, iesk.
Izv le, iesk.

30 : 15 =
2 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

9,57

9,57

2,26

11,83

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Ansambļa darba
prakse, eks.
Instrumenta sp le,
DE
Koncertmeistars
Papildinstrumenta
sp les mācīšanas
metodika un
pedagoģiskā prakse,
DE
Pedagoģiskā prakse,
DE
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde, DE
Bakalaura
diplomreferāta
aizstāv šana, DE
Bakalaura
diplomreferāta
izv rt šana
Bakalaura
diplomreferāta
recenz šana

5 + eks. 1 = 6

9,57

57,42

13,55

70,97

30 + 3

9,57

315,81

95,80

501,91

15
10 + DE 2

6,02
9,57

90,30 = 406,11
114,84

27,09

141,93

10 + DE 2

9,57

114,84

27,09

141,93

10

9,57

95,70

22,58

118,28

0,5 x 3 = 1,5

9,57

14,36

3,39

17,75

1x3=3

9,57

28,71

6,77

35,48

4

9,57

38,28

9,03

47,31

Apmaksātās
104,5
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
140/
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
9,5
kontaktstundu slodze)
8. semestrī kopā: EUR 1170,19 : 5 mēn. = € 234,04 + (1 mēn. atv.) x 6 = € 1404,23
Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 13071,54 (trīspadsmit tūkstoši
septiņdesmit viens euro 54 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā

EUR 3267,89

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 976,67 stundas.
Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 122,08 stundas
Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 244,17 stundas
(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 3,3 studenti
Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā: 1911 stundas
semestrī – 238,9 stundas (1911 stundas : ar 8 sem.)
studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 16 stundas (238,9 stundas : ar 15 ned ļām)
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apakšprogrammas Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs
viena studenta studiju izmaksas
Semestris

1.

Studiju kurss

Latviešu valodas
kultūra, iesk.
Svešvaloda, iesk.
Psiholoģija, iv
Solfedžo, iesk.
Ievads mūzikas
v stur , iv
Mūzikas teorija un
analīze, iv
Dziedāšana un vokālā
metodika, iesk.
Ritmika, iesk.
Klaviersp le, iesk.
Instrumentu mācība,
eks.
Harmonija, iesk.
Mūzikas teor tisko
priekšmetu mācīšanas
metodika, iesk.

Pedagoģiskā
prakse, iesk.

Kontaktstundu skaits
(kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst. uz
vienu studentu

Stundas
tarifs
EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

30 : 10 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

9,57

2,26

11,83

30 : ar vid. 10 stud.
= 3 kst.
15 : ar vid. 2 stud.
= 7,5 kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

71,78

16,93

88,71

15 : ar vid. 3 stud.

9,57

47,85

11,24

59,09

= 5 kst.
15

9,57

143,55

33,86

177,41

15 : ar vid. 2 stud.
= 7,5 kst. + eks.0,5
= 8 kst.
15 : ar vid. 2 stud.
= 7,5 kst.
10 : ar vid. 2 stud.
= 5

9,57

76,56

18,06

94,62

9,57

71,78

16,93

88,71

9,57

47,85

11,29

59,14

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

70

Kontaktstundu skaits
semestrī/

239/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

16

1. semestrī kopā: EUR 827,90 : 5 mēn. = € 165,58 + (1 mēn. atv.) x 6 =
EUR 993,48
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Semestris

2.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Ievads kultūras
analīz , iesk.
Uz m jdarbības
pamati (Darba
tiesiskās attiecības,
autortiesības un
blakus tiesības, u.c.)
iesk.
Svešvaloda, iesk.

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Psiholoģija, iv

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

Pedagoģija, iv

30 : 10 = 3
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

Solfedžo, iesk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
30 : ar vid. 10
stud. = 3 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

15 : ar vid. 3

9,57

47,85

11,24

59,09

stud. = 5 kst.
15

9,57

143,55

33,86

177,41

9,57

71,78

16,93

88,71

9,57

71,78

16,93

88,71

9,57

47,85

11,29

59,14

9,57

95,70

22,58

118,28

Mūzikas teorija un
analīze, iv
Laikmetīgās
mūzikas v sture, iv
Ritmika, iesk.
Klaviersp le, eks.
Harmonija, iesk.
Formas mācība, iesk.
Mūzikas teor tisko
priekšmetu mācīšanas
metodika, iesk.

Pedagoģiskā
prakse, iesk.
Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.
15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.
10 : ar vid. 2
stud. = 5

10

64

254/
17

2. semestrī kopā: EUR 756,95 : 5 mēn. = € 151,39 + (1 mēn. atv.) x 6 = € 908,34
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Semestris

3.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.) studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Literatūra mūzikā,
iesk.
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes
un vadīšanas
pamati) iesk.
Svešvaloda, iesk.

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

15 : 30 = 0,5

9,57

4,79

1,13

5,92

24 : 8 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Psiholoģija, iv

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

Pedagoģija, iv

30 : 10 = 3
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

Solfedžo, iesk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

14,36

3,39

17,75

30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

9,57

9,57

2,26

11,83

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.
15

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

143,55

33,86

177,41

20 : ar vid. 2
stud. = 10 kst. +
eks. 0,5 = 10,5
15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.
15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst. +
eks. 0,5 = 8
10 : ar vid. 2
stud. = 5

9,57

100,49

23,70

124,19

9,57

71,78

16,93

88,71

9,57

76,56

18,06

94,62

9,57

47,85

11,29

59,14

9,57

95,70

22,58

118,28

Mūzikas v sture
un teorija, iv
Latvijas mūzikas
v sture, iv
Tradicionālā
mūzika, iesk.
Klaviersp le, iesk.
Harmonija, eks.

Polifonija, iesk.
Formas mācība, eks.
Mūzikas teor tisko
priekšmetu mācīšanas
metodika, iesk.

Pedagoģiskā
prakse, iesk.
Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

10
71,5
274/
18,5

3. semestrī kopā: EUR 845,71 : 5 mēn. = € 169,14 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 1014,85 semestrī
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Semestris

4.

Studiju kurss

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

9,57

4,79

1,13

5,92

35 : 30 = 1,17
+ 10 : 10 = 1 =
2,17

9,57

20,77

4,90

25,67

24 : 8 = 3 + 0,5
eks. = 3,5
30 : ar 10 stud.
= 3 + eks.0,5 =
3,5
30 : ar 10 stud.
= 3 + eks.0,5 =
3,5

9,57

33,50

7,90

41,40

9,57

33,50

7,90

41,40

9,57

33,50

7,90

41,40

Solfedžo, esk.

15 : ar vid. 10
stud. = 1,5
kst. + eks. 0,5
= 2 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

Mūzikas v sture un
teorija, iv
Latvijas mūzikas
v sture, eks.

30 : 10 = 3 kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

30 : 30 = 1 kst.
+ 0,5 st.eks. =
1,5

9,57

14,36

3,39

17,75

Klaviersp le, eks.

15

9,57

143,55

33,86

177,41

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.
+ eks. 0,5 = 8
15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.
10 : ar vid. 2
stud. = 5

9,57

76,56

18,06

94,62

9,57

71,78

16,93

88,71

9,57

47,85

11,29

59,14

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Literatūra mūzikā,
iesk.
Uz m jdarbības
pamati
(Projektu izstrādes un
vadīšanas pamati)
iesk.
Svešvaloda, eks.

Psiholoģija, eks.

Pedagoģija, eks.

Polifonija, eks.
Formas mācība, iesk.
Mūzikas teor tisko
priekšmetu mācīšanas
metodika, iesk.

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu
15 : 30 = 0,5

Pedagoģiskā
prakse, iesk.
Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/

65,17

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

18,5

Stundas
tarifs EUR

279/

4. semestrī kopā: EUR 770,84 : 5 mēn. = € 154,17 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 925,02 semestrī
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Semestris

5.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

Mākslas v sture,
iesk.
Pedagoga tika,
iesk.

30 : 30 = 1
kst. + 0,5
st.eks. = 1,5
30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

14,36

3,39

17,75

Klaviersp le, iesk.

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Kompozīcijas
pamati. Iesk.
Mūzikas
pedagoģija, iesk.

10

9,57

95,70

22,58

118,28

15 : ar vid. 5
stud. = 3 kst.

9,57

28,71

6,77

35,48

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst. +
eks. 0,5 = 8
10 : ar vid. 2
stud. = 5 + eks.
0,5 = 5,5

9,57

76,56

18,06

94,62

9,57

52,64

12,42

65,05

15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

10

9,57

95,70

22,58

118,28

5

9,57

47,85

11,29

59,14

Mūzikas v sture
un teorija, iv

Formas mācība, eks.
Mūzikas teor tisko
priekšmetu mācīšanas
metodika, eks.

Izv le, iesk.
Solfedžo
pedagoģiskā
prakse, iesk.
Mūzikas literatūras
pedagoģiskā
prakse, iesk.
Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

66,5

200/
13,5

5. semestrī kopā: EUR 786,55 : 5 mēn. = € 157,31 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 943,86
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Semestris

6.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

9,57

14,36

3,39

17,75

9,57

28,71

6,77

35,48

Mākslas v sture,
iesk.

30 : 30 = 1
kst. + 0,5
st.eks. = 1,5
30 : 10 = 3
kst.
30 : 30 = 1
kst.

9,57

9,57

2,26

11,83

Klaviersp le, eks.

15

9,57

143,55

33,86

177,41

Kompozīcijas
pamati. Iesk.
Izv le, iesk.

10

9,57

95,70

22,58

118,28

15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Solfedžo
pedagoģiskā
prakse, iesk.
Mūzikas literatūras
pedagoģiskā
prakse, iesk.

10

9,57

95,70

22,58

118,28

5

9,57

47,85

11,29

59,14

Mūzikas teor tisko
priekšmetu mācīšanas
metodika, DE

10 : ar vid. 2
stud. = 5 + DE
1=6

9,57

57,42

13,55

70,97

Mūzikas v sture
un teorija, iv

Apmaksātās
kontaktstundas kopā

64,5

Kontaktstundu skaits
semestrī/

185/

nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

12,5

6. semestrī kopā: EUR 762,9 : 5 mēn. = € 152,58 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 915,48
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Semestris

7.

Studiju kurss

Kontaktstundu
skaits (kst.)
studiju
plānā/dalīts ar
grupas
piepildījumu/kst.
uz vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod. EUR

Izdevumi
kopā EUR

Mūzikas v sture
un teorija, iv
Filosofija un
est tika, iesk.
Izglītības vadība,
iesk.
Skatuves runa, iesk.

30 : 15 =
2 kst.
30 : 30 = 1
kst.
15 : ar vid. 10
stud. = 1,5 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

9,57

9,57

2,26

11,83

9,57

14,36

3,39

17,75

15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst.
15 : ar vid. 2
stud. = 7,5 kst. +
eks. 0,5 = 8
18 : ar vid. 2
stud. = 9 kst.

9,57

71,78

16,93

88,71

9,57

76,56

18,06

94,62

9,57

86,13

20,32

106,45

15 : 5 = 3

9,57

28,71

6,77

35,48

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Izv le, iesk.

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

5

9,57

47,85

11,29

59,14

10

9,57

95,70

22,58

118,28

10

9,57

95,70

22,58

118,28

Or estra stilu
v sture, eks.
Kompozīcijas
mācīšanas
metodika, iesk.
Izv le, iesk.

Mūzikas literatūras
pedagoģiskā
prakse, iesk.
Kompozīcijas
mācīšanas
pedagoģiskā
prakse, iesk.
Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde, ieks.
Apmaksātās
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
kontaktstundu slodze)

67

193/
13

7. semestrī kopā: EUR 792,48 : 5 mēn. = € 158,50 + (1 mēn. atv.) x 6 =
€ 950,97
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Semestris

8.

Studiju kurss

Kontaktstundu skaits
(kst.) studiju
plānā/dalīts ar grupas
piepildījumu/kst. uz
vienu studentu

Stundas
tarifs EUR

Kontaktstundu
izmaksa EUR

Soc. nod.
EUR

Izdevumi
kopā EUR

Mūzikas v sture un
teorija, iv
Filosofija un
est tika, iesk.
Izv le, iesk.

30 : 15 =
2 kst.
30 : 30 = 1 kst.

9,57

19,14

4,52

23,66

9,57

9,57

2,26

11,83

15 : 3 = 5

9,57

47,85

11,29

59,14

Improvizācija, iesk.

10 : ar vid. 2 stud. = 5
+ ind. 10 kst. = 15

9,57

143,55

33,86

177,41

Kompozīcijas
mācīšanas
metodika, iesk.
Solfedžo
pedagoģiskā
prakse, DE
Mūzikas literatūras
pedagoģiskā
prakse, DE

18 : ar vid. 2 stud. = 9

9,57

86,13

20,32

106,45

5 + DE 2 = 7 kst.

9,57

66,99

15,80

82,79

5 + DE 2 = 7 kst.

9,57

66,99

15,80

82,79

10

9,57

95,70

22,58

118,28

0,5 x 3 = 1,5

9,57

14,36

3,39

17,75

1x3=3

9,57

28,71

6,77

35,48

4

9,57

38,28

9,03

47,31

Bakalaura
diplomreferāta
izstrāde, DE
Bakalaura
diplomreferāta
aizstāv šana, DE
Bakalaura
diplomreferāta
izv rt šana
Bakalaura
diplomreferāta
recenz šana

kst.

Apmaksātās
64,5
kontaktstundas kopā
Kontaktstundu skaits
133/
semestrī/
nedēļā (studenta nedēļas
9
kontaktstundu slodze)
8. semestrī kopā: EUR 762,89 : 5 mēn. = € 152,58 + (1 mēn. atv.) x 6 = € 915,47
Studiju izmaksas no 1. līdz 8. semestrim kopā EUR 7567,47 (septiņi tūkstoši pieci simti
sešdesmit septiņi euro 47 centi) : ar 4 akadēmiskajiem gadiem = vid. akadēm. gadā EUR

1891,87

Apmaksātais kontaktstundu skaits no 1. līdz 8. semestrim kopā – 533,17 stundas.
Apmaksātais kontaktstundu skaits semestrī vidēji: 66,65 stundas
Apmaksātais kontaktstundu skaits akadēmiskajā gadā vidēji: 133,5 stundas
(uz vienu pedagoģisko likmi -vid. 800 stundas gadā – ir 6 studenti
Studentu kontaktstundu vidējā slodze no 1. – 8.semestrim kopā: 1757 stundas
semestrī – 219,5 stundas (1757 stunda : ar 8 sem.)
studentu kontaktstundu slodze nedēļā: 14,5 stundas (219,5 stundas : ar 15 ned ļām)

140

4) Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas
Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām
Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota JVLMA un Daugavpils Universitāt .
Studiju programmas satura īstenošanu salīdzinājām ar līdzīgām studiju programmām, kuras
īsteno Daugavpils Universitāte (DU) un Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskol a
(RPIVA).
Salīdzinājumu ar līdzīgām studiju programmām grūti veikt, jo ar mūzikas izglītību
saistītās programmas ir ļoti atš irīgas - uz emšanas prasībās, programmas m r os,
uzdevumos, kā arī ar saturu. Min to augstskolu piedāvātajās studiju programmas s tudenti
iegūst kvalifikāciju – mūzikas skolotājs.
Mūsu piedāvātajā studiju programmā, atš irībā no nosauktajām programmām, akcents
tiek likts uz instrumenta sp les skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, kas Latvijas
pašreiz jos sociāli ekonomiskajos apstākļos ir visnotaļ aktuāla. Latvijā instrumenta sp les
skolotāju skaits ar augstāko izglītību joprojām ir nepietiekams.
Šīs programmas m r is nodrošināt strādājošiem pedagogiem iesp ju iegūt augstāko
izglītību un atbilstošu skolotāja profesionālo kompetenci.
Veicot DU un RPIVA programmu salīdzinošo analīzi p c kvantitatīvajiem krit rijiem
(kredītpunktu skaits) un kvalitatīvajiem rādītājiem (studiju kursu saturiskais piedāvājums un
topošo skolotāju profesionālās darbības kompetences), var secināt, ka studiju programmas
ievirze ir līdzīga tieši pedagoģiskās izglītības zi ā un programmu struktūrā, bet ir būtiskas
atš irības mūzikas profesionālajā studiju saturā un apjomā.
Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam at rast
gan līdzības, gan atš irības. Salīdzinājumam m s izv l jāmies Igaunijas Mūzikas un Teātra
akad mijas un Māstrihtas (Nīderlande) konservatorijas īstenojamās studiju programmas,
kurās ir senas tradīcijas mūzikas, pedagogu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu diplomi ir
starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti.
Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sist mā
tiek noteikts saska ā ar European Credit Transfer System (ECTS).
Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, vi iem jābūt
iepriekš jam sagatavotības līmenim atbilstošos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi
izv l tās programmas daļā.
Ja veic programmu salīdzinājumu no saturiskās puses, tad jāsecina, ka to saturs p c
būtības ir līdzīgs. Kā obligāti tiek apskatīti mūzikas v stures un teorijas studiju jautājumi,
tiek piedāvāti studiju kursi mūzikas profesionālajās specializācijas – instrumenta sp le,
improvizācija, radniecīgo instrumentu sp le. Atš irība ir tā, ka pedagoģijas un psiholoģijas
studiju kursus studenti apgūst galvenokārt universitāt s. Visur uzmanības centrā ir tāda
speciālista sagatavošana, kurš perfekti orient tos mūzikas profesionālajos jautājumos.
Tādejādi veiktā analīze kopumā ļauj secināt, ka JVLMA piedāvātā mūzikas skolotāja
profesionālā bakalaura studiju programma savā pašreiz jā veidolā pamatā līdzīga citās
augstskolās īstenotām programmām un atbilst Eiropas izglītības telpā pie emtajiem standartiem.
5) Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā
- stud jošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām
(atseviš i norādot tālmācību), valodām, filiāl m:
Stud jošo skaits studiju programmā kopā - 42 studenti, no tiem: par valsts budžeta
līdzekļiem stud ja – 30 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem stud ja 12 studenti;
- pirmajā studiju gadā imatrikul to stud jošo skaits - 9 studenti, no tiem: par valsts budžeta
līdzekļiem – 9 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem – 0 studenti;
- absolventu skaits – 12 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem stud ja – 10 studenti;
par fiziskas personas līdzekļiem stud ja 2 studenti.
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6) Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un
to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
Galvenā mūsu darba kvalitātes izzi as forma ir aptaujas, kurās iegūstam stud jošo
viedokli par studiju programmu konkr tu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu
atbilstību studiju kvalitātes prasībām.
Apkopojot stud jošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka stud jošie pamatā ir
apmierināti ar mūsu doc tāju darbu (īpaši ar teicamām lekcijām mūzikas v stur un teorijā,
instrumenta sp les metodikās, pedagoģijā, psiholoģijā, mākslas v stur , ievads kul tūras
analīz , u.c.). Studenti uzskata, ka studiju procesā augsti profesionālu doc tāju vadībā vi i
sa em tās zināšanas un prasmes, kuras būs nepieciešamas nākošajam speciālistam:
- piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām
kompetenc m;
- uzsākot kursu, doc tāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums doc tāju inform
stud jošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un krit rijiem,
- doc tāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,
- doc tāju attieksme pret studentiem ir labv līga.
Studenti pozitīvi v rt iesp jas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklas s,
konkursos, Erasmus apmai as programmās.
Aizvadītajā studiju gadā, emot v rā stud jošo un katedru vadītāju priekšlikumus, studiju
programmu satura pilnveides jautājumos tika ieviestas izmai as. Pamatā tika preciz ti studiju
kursu nosaukumi, aktualiz ts studiju kursu saturs, mainītas studiju kursu apguves pārbaudījumu
formas.
7) Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekm tu studiju programmu īstenošanas kvalitāti,
katru gadu mūsu studiju programmu absolventi tiek rosināti piedalīties apjautā.
2016.gada absolventi nov rt ja studiju vides kvalitāti.
Studiju vides nov rt juma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labv līga,
radoša un v rsta uz abpus ju sadarbību. Tom r iedziļinoties atbilžu daudzveidībā, jāsecina, ka
daudzos aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas patstāvīgā darba nodrošināšanu
JVLMA telpās, kā arī darba dienu darba laika vienm rīgas noslogotības nodrošināšanu un
pedagoģiskās prakses organizāciju tā, lai prakses dienā nebūtu nodarbību Mūzikas akad mijā.
Absolventu aptaujas rezultāti, liecina, ka absolventi ir apmierināti ar savu profesionālo
sagatavotību darba tirgum pedagoģiskā un mākslinieciskā darba veikšanai.
Absolventu sagatavotības līmenis liecina par studiju programmas vispusīgumu,
profesionālās jomas pilnv rtīgu izglītību v rstu uz paaugstinātu konkur tsp ju, kā arī par
radošo pieeju profesionālām probl mām un sp jām rast nestandarta risinājumus dažādās
profesionāli komplic tās situācijās.
8) Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
2015./2016.akad miskajā gadā JVLMA Stud jošo pašpārvalde aktīvi darbojusies gan iekšlietu
un ārlietu virzienos, gan turpināja rūp ties par stud jošajiem, rīkojot dažādus pasākumus un
finansiāli atbalstot vi u radošās aktivitātes. Pārskata periodā Stud jošo pašpārvalde arī organiz ja
konkursus par finans juma pieš iršanu stud jošo radošajiem braucieniem, sedza dalības maksu
stud jošajiem, kuri piedalījās un pārstāv ja JVLMA Biķernieku pusmaratonā 2016.gada 30.aprīlī.
emot v rā stud jošo ilgstošo neapmierinātību ar vairāku studiju kursu satura īstenošanu, kopā
ar Studiju programmu direkcijas vadītāju Tomu Ostrovski uzsākta padziļināta vairāku doc tāju
darba kvalitātes izv rt šana. Stud jošo pašpārvaldes inici to aptauju rezultātā notikusi pedagogu
mai a studiju kursos Latviešu valodas kultūra; Literatūras vesture.
Pašpārvalde bija izvirzījusi stud jošo pārstāvjus JVLMA koleģiālajās institūcijās: Stipendiju
komisijā darbojās A.Ašmane, S.Lagzdi a, M.P tersone, E.Š ra, M.Tučs, Senātā - A.Ašmane,
.Zeps, M.Tučs, K.Pozemkovskis, Teterevu fonda komisijā - J.Bimbere, JVLMA Gada balvas
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komisijā - A.Ašmane, stud jošo intereses darba grupā par ASIMUT sist mas ieviešanu JVLMA
pārstāv ja A.Ašmane. Stud jošo pašpārvalde piedalījās otrā mūsdienu mūzikas festivāla „deciBels”
rīkošanā JVLMA, kā arī jau tradicionāli veidoja savu Neatkarīgo žūriju un pieš īra savas simpātiju
balvas 24. JVLMA labākā kameransambļa konkursā. Atv rto durvju dienā Stud jošo pašpārvalde
aicināja stud jošos muzic t neierastās akad mijas vietās, kā rezultātā pie galvenās ieejas skan ja
Johana Sebastiana Baha čella svītas, kā arī mūzika ģitāras un kokles atska ojumā. Rīkoti arī vairāki
tradicionāli JVLMA pasākumi – balle 1.septembrī, balle p c JVLMA un Swedbank Gada balva 2015
pasniegšanas ceremonijas, kā arī izlaidumā. Stud jošo pašpārvalde turpināja sadarbību ar Latvijas
Mākslas akad mijas (LMA) un Latvijas Kultūras akad mijas (LKA) stud jošo pašpārvald m, kā arī
piedalījās Latvijas Studentu apvienības darbā, apmekl jot regulārās LSA Domes s des, kur tiek
pārstāv ts JVLMA viedoklis, gan piedaloties ikgad jā LSA Kongresā, gan apmekl jot dažādu darba
grupu un pašpārvalžu vadītāju s des. Pārstāvot JVLMA Stud jošo pašpārvaldi Latvijas Valsts
Simtgades sv tku Jauniešu rīcības komitejā, kopīgi ar LMA un LKA pašpārvald m veidots
pasākums „Baltā galdauta sv tki – #man4maijs”, kas 2016.gada 4.maijā norisinājās LMA teritorijā
un guva plašu rīdzinieku un pils tas viesu atsaucību un uzmanību, piedaloties mūsu organiz tajās
dažādās aktivitāt s, tādejādi gūstot plašāku informāciju par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
Ierosinājumi studiju darba pilnveidei
Nākošā akad miskā gada m r is: Nodrošināt modernu studiju vidi un daudzveidīgas studiju
iesp jas.
1. Studiju kursu aprakstus veidot tā, lai tie sekm tu satura apguves kvalitāti, lai būtu noteikti
skaidri krit riji kompetences v rt šanai, skaidri formul tas pārbaudījumu prasības, lai studiju
kursa apraksts būtu izstrādāts tā, ka students nebūdams lekcijās var tu patstāvīgajā darbā
pilnv rtīgi apgūt saturu.
2. Būtiski nozīmīga ir inovatīvo metožu ieviešana studiju procesā, studiju kursu satura apguvei
plašāk izmantot e-studiju vidi.
3. Lai nodrošinātu ārvalstu studentu plašāku piesaisti, atbalstīt atseviš u studiju kursu apguvi
angļu valodā, kas aktīvas mobilitātes apstākļos nodrošinās plašākas komunikācijas iesp jas.
4. Sadarbībā ar Stud jošo pašpārvaldi veicināt stud jošo aktīvāku līdzdalību studiju procesa
pilnveidošanā (studiju organizatoriskie jautājumi, studiju kursu īstenošanas kvalitāte, studiju
vides sakārtotība, u.c.).
5. Paaugstināt studiju rezultātus, lai mazinātu atkārtoti kārtotu pārbaudījumu skaitu.
6. Regulāri veikt stud jošo, absolventu un darba dev ju aptaujas, lai pilnveidotu studiju
programmu īstenošanas kvalitāti.
7. Pilnveidot darbu ar ārvalstu studentiem (respekt jot studentu aptaujas anketās sniegtās
atsauksmes, uzlabot - studiju kursu izv les iesp jas, studiju kursu īstenošanas kvalitāti,
saskarsmes kultūru).
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III. Kopsavilkums par studiju virziena

Izglītība, pedagoģija un sports
attīstības pl niem

Studiju virziena un studiju programmu perspekt vais novērtējums, ņemot vērā
nacionālā l meņa att st bas plānošanas dokumentos izvirz tās valsts att st bas prioritātes, Latvijas
uzdevumu Eiropas Savien bas kopējo stratēģiju stenošanā, kā ar studiju programmas atbilst ba
Eiropas augstākās izgl t bas telpas veidošanas rekomendācijām
stenojot studiju virzienu Izglītība, pedagoģija un sports un š virziena divas studiju
programmas, novērtējot studiju virziena un studiju programmu att st bas perspekt vas, JVLMA
ņem vērā:
1. politikas pl nošanas dokument “Kultūrpolitikas pamatnost dnes 2014. – 2020. gadam
„Radoš Latvija” izvirz tās valsts att st bas četras prioritātes:
1) Kultūras kapitāla saglabāšana un att st ba, sabiedr bai l dzdarbojoties kultūras procesos.
2) Radošums mūžizgl t bā un uz darba tirgu orientēta kultūrizgl t ba.
3) Konkurētspēj gas kultūras un radošās industrijas.
4) Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejam ba;
2. Izglītības attīstības pamatnost dnes 2014. – 2020. gadam (apstiprinātas LR Saeimas
plenārsēdē 2014. gada 22. maijā). Dokumentā ir definēti izgl t bas att st bas politikas virsmērķi,
kas paredz kvalitat vu un iekļaujošu izgl t bu person bas att st bai, cilvēku labklāj bai un
ilgtspēj gai valsts izaugsmes sasniegšanai. Pamatnostādnēs paredzētie pasākumi ir izgl t bas
nozares att st bu sec gi turpinoši, ietverot ar iepriekšējā periodā sasniegto rezultātu izvērtējumu,
Latvijas izgl t bas att st bas tendences, sasaistot nacionālajā l men noteiktos mērķus ar Eiropas
Savien bas (ES) att st bas plānotajiem mērķiem un Nacionālo reformu programmu „ES ”
stratēģijas stenošanai (NRP).
Izgl t bas att st bas pamatnostādnes aktualizē ar augstākās izgl t bas att st bas pasākumus,
kas vērsti uz: internacionalizāciju un starptautisku konkurētspēju, pedagogu un akadēmiskā
personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšanu, elast gas augstākās izgl t bas
sistēmas pilnveides nepieciešam bu, kas ir starptautiski atvērta, plaši pieejama, kvalitat va,
eksportspējas kāpināšanu , kas ir viens no prioritārajiem augstākās izgl t bas att st bas r c bas
virzieniem ar mērķi palielināt ārvalstu studentu patsvaru augstskolās Latvijā l dz vismaz 10%
no kopējā studējošo skaita.
3. Zin tnes, tehnoloģijas attīstības un inov cijas pamatnost dnes 2014. – 2020. gadam
(apstiprinātas ar MK 2013. gada 28. decembra r kojumu Nr.685), kurās noteikti prioritārie
zinātnes att st bas virzieni, tostarp valsts un sabiedr bas ilgtspēj ga att st ba, Letonika (vēsture,
valoda, kultūra).
4. „Latvijas augst k s izglītības un augstskolu attīstības koncepcija 2013.-2020.gadam”
5. Standarti un vadlīnijas kvalit tes nodrošin šanai Eiropas augst k s izglītības telp
1.daļas Eiropas standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai augstākās
izglītības iestādēs pras bas
6. Boloņas procesa ministru komunikē:
- Erevānas ministru komunikē (14. - 15.05.2015.) Eiropas Augstākās izglītības
telpa (EAIT 2015.)
mērķi jaunā kontekstā:
- māc šanās un pasniegšanas kvalitātes un to atbilst guma palielināšana;
- absolventu nodarbinām bas veicināšana;
- padar t iekļaujošu augstākās izgl t bas sistēmu;
- EAIT konsolidācija: kop ga grādu struktūra un kred tpunktu sistēma, kop gi
kvalitātes nodrošināšanas standarti un vadl nijas, sadarb ba mobilitātes veicināšanai,
kā ar kopējās programmas un grādi;
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Pieņemto politikas dokumentu pras bu iestrāde JVLMA darb bā:
- pārstrādātie „Standarti un vadl nijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās
izgl t bas telpā”;
- Eiropas pieeja kop go programmu kvalitātes nodrošināšanai;
- pārstrādātā ECTS lietotāja rokasgrāmata - oficiāls EAIT dokuments.
Izvērtējot studiju programmas satura atbilstību Latvijas normatīvo aktu prasīb m un
Eiropas augst k s izglītības telpas veidošanas rekomend cij m, ir konstatēts, ka īstenot s
studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports studiju programmas atbilst Latvijas
normatīvo aktu prasīb m:
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
3) Ministru kabineta noteikumi:
- 26.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu (pras bas attiecas uz divām profesionālām bakalaura studiju
programmām),
- 02.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju,
pielikums Nr.1, 1. un 2. tabula (pras bas, kas attiecas uz studiju l meņiem, studiju rezultātu
formulēšanu un sasniegšanu attiecas uz divām studiju programmām),
- 28.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.662 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides
kārtību,
- 10.10.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un
kārtību uzņemšanai studiju programmās,
- Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumi Nr.994 Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem,
- 16.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.202 Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko
izglītību apliecinošus dokumentus.
Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports studiju programmas, kuras īsteno
JVLMA un atbilst Eiropas augst k s izglītības telpas veidošanas rekomend cij m, t.i.
1) Boloņas deklarācijai un Boloņas procesa vadl nijām;
Boloņas deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanai ir ieviesti kvalifikāciju izprotam bas
veicināšanas instrumenti:
- piln bā ieviesta Eiropas kred tpunktu sistēma (ECTS) un ieviests Eiropas vienotā diploma
pielikums (JVLMA par izcilu pieeju Eiropas Kred tpunktu Pārneses sistēmas piemērošanā un
diplomu pielikumu sagatavošanā un izdošanā Eiropas komisija ir piešķ rusi atzin bas z mi),
- atbilstoši Eiropas augstākās izgl t bas kvalitātes nodrošināšanas Standartu un vadl niju
pras bām 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
pras bām,
- studiju programmu saturs ir sal dzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas
lapas adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem.
Eiropas konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izgl t bas saturs un kritēriji
pamatojas uz Dublinas deskriptiem,
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- JVLMA kvalitātes vad bas sistēma tiek uzturēta un att st ta atbilstoši Eiropas izcilības modelim
(EIM),
- Lisabonas diplomatz šanas konvencija (1999)
2) Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izgl t bā dokumentā Standarti un
vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā noteikto pras bu
stenošanai, JVLMA Senāts ir apstiprinājis atbilstošu dokumentu Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģija
(apstiprināta JVLMA Senāta sēdē 31.08. 2011. protokols Nr. 6), kurā kvalitāte JVLMA ir
noteikta kā galvenā pamatvērt ba. Kvalitātes kritēriji ir trad cijas, izcil ba, starptautiskā
atpaz stam ba, augstākā kvalifikācija, spēja nodrošināt izgl t bu valsts vajadz bām
nepieciešamajiem speciālistiem, kuru zināšanas, prasmes un attieksmes atbilst valsts izgl t bas
standartos noteiktajām pras bām un profesijas standartos formulētajām kompetencēm.
JVLMA Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports un studiju programmu
īstenošanas attīstības pl na aspekti konkurētspējas un eksportspējas nodrošin šanai
- Kvalit te: resursi, ilgtspēja, sadarb ba
KVALIT TE

Kvalitātes mērķi:
1) izgl tot augstas raudzes mūzikas nozares pedagogus un pētniekus, nodrošinot kvalitat vas
studijas Nozares pedagogu izglītības profesionālā bakalaura l meņa studiju programmās, lai
jaunie speciālisti būtu kompetenti, piepras ti, spētu iekļauties kultūras aprites plašajā darba
tirgū, būtu motivēti nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, izpētē, sekmētu laikmet gās
mūzikas izgl t bas att st bu;
2) kļūt par vienu no noz m gākajām mūzikas augstskolām Eiropā, nodrošinot studējošo un
māc bspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, pētniec bā un izgl tojošajā
darb bā.
Mērķa sasniegšanas kritēriji
studiju programmu satura atbilst ba valsts izgl t bas standartiem, profesijas standartiem un
iegūstamajai kvalifikācijai;
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma
resursu atbilst ba studiju programmu stenošanai:
studējošo atlases kritēriji plānoto studiju rezultātu sasniegšanai paredzētajā kvalitātē un laikā,
studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti;
docētāju atlases kritēriji un darb bas vērtēšanas sistēma;
bibliotēkas fondi, telpas, apr kojums, pakalpojumi;
studējošo un docētāju izgl tojošā, mākslinieciski radošā un pētniec bas darba iespējas;
e-studiju vides piedāvājums;
profesionāļu iesaist šana praktisko nodarb bu un studiju kursu docēšanā
studiju programmu ilgtspēja
studiju virziena profesionālā bakalaura studiju programmas;
ieinteresēto pušu (darba devēji, absolventi) iesaist šana studiju programmu att st bas plānošanā;
docētāju profesionālās meistar bas pilnveide;
ārvalstu docētāju iesaist šana studiju procesā;
ārvalstu studentu piesaiste;
studiju un prakses stenošanas vienot ba;
studiju programmu kvalitātes iekšējais un ārējais novērtējums
sadarb ba
studentu un docētāju mobilitāte (ERASMUS un augstskolu apmaiņas);
sadarb ba ar vietējām izgl t bas iestādēm;
sadarb ba ar studiju programmu absolventiem (datubāze);
sadarb ba ar darba devējiem;
sadarb ba ar l dz gām studiju programmām Latvijā, Baltijā, Eiropā, pasaulē kop gu jautājumu
risināšanā;
akadēmiskā personāla svešvalodu zināšanas
146

Mūžizgl t bas un tālākizgl t bas jomā
Piedāvāt mūzikas izgl t bas nozares speciālistu profesionālajai pilnveidei kvalitat vas un
piepras tas tālākizgl t bas programmas.
Izveidot efekt vu tālākizgl t bas pārvald bas sistēmu JVLMA, kas nodrošina vienotu izgl t bas
mārketingu un akadēmisko struktūrvien bu ieinteresēt bu.
Izmantot KM pēt jumu rezultātus tālākizgl t bas piedāvājuma sagatavošanā, atbilstošā cenu
noteikšanā un mārketinga komunikācijā.
Personu iepriekšējā izgl t bā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atz šana un
studiju iespēju nodrošināšana.
Studiju programmu attīstības pl na īstenošanas rezult ti
JVLMA ir mūsdien gs profesionālo un akadēmisko studiju centrs, kas saist bā ar
mākslinieciski radošo darb bu un pēt jumiem mākslas zinātnē, sniedz mūzikas pedagoģijas
nozares augstākās izgl t bas iespējas kā Latvijas, tā ar citu valstu iedz votājiem.
JVLMA ir izšķiroša loma sabiedr bas kultūras trad ciju, mūzikas izgl t bas, profesionālās
mūzikas kultūras un kultūrvides att st bā.
JVLMA augstākā izgl t ba, mākslinieciski radošā darb ba un pētniec ba ir starptautiski
atz ta, noz m ga valsts tēla daļa.
JVLMA l dzdarbojas izgl t bas kvalitātes pilnveidošanā. Pieaug profesionālā bakalaura,
studiju programmu piedāvājums, tiek att st tas tālākizgl t bas un mūžizgl t bas programmas.
JVLMA akadēmiskajā darb bā ir ieviesti un tiek izmantoti vienotās kvalitātes vad bas
principi.
stenojot profesionālas bakalaura studiju programmas, kā ar nodarbojoties ar
māksliniecisko jaunradi un pētniec bu, JVLMA darb bas pamatprincipus nosaka:
- trad cijas;
- akadēmiskajā vidē un mijiedarb bā ar sociālajiem partneriem noteiktās tendences;
- spēja uztvert laikmeta tendences un fleksibli atsaukties uz piedāvātajiem izaicinājumiem;
- Latvijas valstiskās att st bas intereses, kuras tiek izteiktas valsts pasūt juma veidā;
- br vās konkurences izgl t bas tirgus, kuru veido maksātspēj gais piepras jums;
- JVLMA spēja un ieinteresēt ba sniegt kvalitat vu pakalpojumu izgl t bas un inovāciju jomās;
- akadēmiskā darba kvalitāte ir studiju, mākslinieciskās jaunrades un zinātnes vienot bā;
JVLMA pārvaldes darba un vad bas pamatu veido koleģialitātes princips stratēģisku
lēmumu pieņemšanā un individuālas atbild bas princips par darb bu. Visu l meņu lēmumu
pieņemšanā JVLMA iesaista sabiedr bas pārstāvjus un sociālos partnerus:
 studiju, mākslinieciskā un pētniec bas darba pilnveidē un att st bā;
 iekšējās kvalitātes vad bas pilnveidē;
 akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistar bas pilnveidē;
 valsts kultūras att st bas vajadz bām atbilstošu izgl totu, prasm gu un radošu speciālistu
sagatavošanas pilnveidē;
 starptautiskās sadarb bas sekmēšanā un mobilitātes veicināšanā;
 finansējuma un infrastruktūras nodrošināšanā
Kultūras kapit la resursu ilgtspējīgas izmantošanas rezult ti
JVLMA Latvijā ir vien gā augstākās izgl t bas institūcija, kas steno mūzikas, horeogrāfijas
un nozares izg t bas jomas 13 unikālas studiju programmas, kuru satura apguves galvenais princips
ir studiju un prakses vienot ba. Prakses ietvaros JVLMA visā Latvijā piedāvā dažādu mūzikas
žanru, stilu un dal bnieku sastāva koncertus (simfoniskās mūzikas, kora mūzikas, kamermūzikas akadēmiskā, džeza, senā, tradicionālā mūzika - koncerti, operstudijas izrādes), koncertlekcijas, kā
ar horeogrāfiskus uzvedumus. Koncertprakses pasākumos piedalās gan talant gi un radoši jaunieši topošie profesionālie mūziķi, kuri jau studiju laikā ir pierād juši sevi kā augstas raudzes mūziķi, kuri
jau ir sasnieguši augstus mākslinieciskos rezultātus konkursos, skatēs festivālos gan Latvijā, gan
starptautiskajos projektos, gan JVLMA māc bspēki - izcili atskaņotājmākslinieki, diriģenti,
komponisti, baletdejotāji.
Izmantojot JVLMA radošos cilvēkkapitāla (studenti, māc bspēki) resursus daudzveid gu
māksliniecisko un kultūrizgl tojošo projektu stenošanai Latvijas reģionos, tiek nodrošināta iespēja:
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1) veidot un att st t labvēl gu kultūras un iekļaujošu dz ves vidi, kam būs noz m ga loma iedz votāju
person bas izaugsmei; 2) piesaist t cilvēkresursus, lai att st tu konkurētspēj gu uzņēmējdarb bu,
tostarp ar att st t lauku tūrisma aktivitātes.
Lai sadarb ba starp JVLMA un pašvald bām būtu juridiski korekta, starp JVLMA un
konkrētu pašvald bu ir noslēgti sadarb bas l gumi. Mākslinieciskajām aktivitātēm piešķirtais
finansējums tiek izlietots mēķtiec gi, ir nodrošināta konkrēta pasākuma norišu atbilstoša
dokumentārā uzskaite un finanšu izlietojums, nodrošināts finanšu izlietojuma caursp d gums,
māksliniecisko projektu stenošanas rezultāti tiek atspoguļoti medijos un konkrēta pasākuma norises
vietas institūcijas un JVLMA interneta mājas lapā.
Studiju rezult ti
Izcilu māc bspēku – radošo mākslinieku un zinātnieku vad bā ir nodrošinātas kvalitat vas
izgl t bas ieguves iespējas bakalaura studiju programmās studējošajiem, izmantojot augstvērt gu,
mūsdien gu apr kojumu, kā ar e - vides studiju tehnoloģijas, kas sekmē konkurētspēj gu rezultātu
sasniegšanu:
Studiju programmu saturs ir veidots, balstoties uz darba tirgus pras bām Latvijas un Eiropas
kontekstā, ievērojot profesiju standarta pras bas;
Ir rad tas iespējas ECTS pras bām atbilstoša satura apguve patstāv gajā darbā, izmantojot
augstvērt gu, mūsdien gu apr kojumu, kā ar e - vides studiju tehnoloģijas;
Izveidota studējošo un personāla latviešu valodas un svešvalodu kompetenču (tostarp
akadēmiskās runas un rakstu valodas) uzlabošanas atbalsta sistēma;
Atbalst ta studiju kursu sagatavošana un vad šana angļu valodā vai citās Eiropas
Savien bas plaši lietotās valodās, kas ļauj paplašināt studiju piedāvājumu svešvalodās, stimulēt
maģistra darbu sagatavošanu svešvalodās;
Uzsākta ārvalstu reflektantu piesaistes kampaņa kaimiņvalst s;
Tiek maksimāli izmantotas studējošo mobilitātes programmas un veicināta labāko
studējošo l dzdal ba tajās;
Tiek rūp gi sekots Eiropas augstākās izgl t bas procesiem un iegūtās atziņas tiek
izmantotas JVLMA att st bai;
Tiek atbalst ta studējošo prakse ārzemēs kā konkurētspējas nodrošināšanas elements
skolotāja karjeras veidošanā;
Ir palielināta profesionālo studiju kursu akadēmiskā personāla atbild ba par absolventu
tālākās karjeras iespējām un viņu prasmju atbilst bu Latvijas un Eiropas darba tirgus pras bām;
Ir veikts absolventu tālākās karjeras monitorings un anal zi, studējošie tiek informēti par
anal zes rezultātiem;
Veicināta ārvalstu augstskolu akadēmiskā personāla piesaiste studiju kursu vad šanā;
Nodrošināta studiju un prakses darba vienot ba, sadarbojoties ar valsts un citām
institūcijām, veicināta kultūrvides att st ba reģionos;
Stiprināta saikne starp pamata un vidējās pakāpes izgl t bas iestādēm, veicinot interesi
par studijām JVLMA, tādejādi ir nodrošināts uzņemšanas konkurss, organizētas māc bu priekšmetu
olimpiādes, skates, konkursi nacionālajā un starptautiskajā l men ;
Atbalst ta akadēmiskā personāla mobilitāte kā viena no būtiskākajiem
priekšnosac jumiem tā atjaunošanai un profesionālajai pilnveidei, panākot, ka vismaz 5 % no
akadēmiskā personāla lasa lekcijas ārvalstu partneraugstskolās;
Plānojot akadēmiskā personāla darba slodzes, nodrošināta normat vajos aktos
paredzētās akadēmiskā un radošā/zinātniskā darba apjoma attiec bas, tādejādi sekmējot
mākslinieciskā un zinātniskā potenciāla att st bu (t.sk. augstas kvalitātes māc bu grāmatu un
metodisko materiālu veidošana, JVLMA docētāju meistarklašu organizēšana, konsultāciju
sniegšana, radoši mākslinieciskā pilnveide);
Studējošajiem un akadēmiskajam personālam ir nodrošināta pieeja mūsdien gām
tehnoloģijām un studiju literatūrai.
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IV. Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports
pašnov rt juma pielikumi
1. Studiju programmu uzskait jums, nor dot to apjomu kred tpunktos, studiju veidu,
formu, tai skait atseviš i nor dot t lm c bu, stenošanas valodu un vietu, iegūstamo
gr du, gr du un profesion lo kvalifik ciju vai profesion lo kvalifik ciju.
Studiju
programma/izgl t bas
programmas kods

Apjoms
LV/ECTS
kred tpunktos

Studiju
veids/
forma

Visp r j s
izgl t bas
mūzikas skolot js
(42141)

160/240

Pilna
laika/
kl tiene

Latviešu

Profesion lo
160/240
mūzikas priekšmetu
skolot js
(42141 )

Pilna
laika/
kl tiene

Latviešu

Vieta

Iegūstamais
gr ds

R ga,
Krišj a
Barona
iela 1,
LV-1050
R ga,
Krišj a
Barona
iela 1,
LV-1050

Profesion lais
bakalaura gr ds
mūzikas
pedago ij

Mūzikas skolot js

Profesion lais
bakalaura gr ds
mūzikas
pedago ij

Instrumenta sp les
skolot js (atbilstoš s
specializ cijas)
skolot js (piem.:
klaviersp les
skolot js, vijoļsp les
skolot js, klarnetes
sp les skolot js u.t.t.)
vai mūzikas
teor tisko priekšmetu
skolot js,
5. profesion l s
kvalifik cijas l menis

Valoda

Iegūstam profesion l
kvalifik cija

2. Studiju virziena stenošan iesaist t akad misk person la uzskait jums, nor dot t
kvalifik ciju un pien kumus, k ar studiju programmu un t s da u, kuru katrs no akad misk
person la steno.

V rds, uzv rds

Klavieru katedra
Juris Kalnciems

Kvalifik cija

Akad miskais
amats

Katedra, kur steno
katedras
kompetenc
nodotos studiju
kursus

Studiju programma

Studiju
programmas
da a

Pianists,
profesion lais
ma istra
gr ds mūzik

profesors

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Prof.bak. stud. progr.
Profesion lo m zikas
priekšmetu skolot js
klaviersp les skolot ja
specializ cija

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
klaviersp le

Normunds Vīksne

Pianists,
profesion lais
ma istra
gr ds mūzik

profesors

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Prof.bak. stud. progr.
Profesion lo m zikas
priekšmetu skolot js
klaviersp les skolot ja
specializ cija

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
klaviersp le

Ventis Zilberts

Pianists,
profesion lais
ma istra
gr ds mūzik

profesors

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js klaviersp les
skolot ja specializ cija

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
klaviersp le
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V rds, uzv rds

Kvalifik cija

Toms Ostrovskis

Pianists,
profesion lais
ma istra
gr ds mūzik

Akad miskais
amats

docents

Katedra, kur steno
katedras
kompetenc
nodotos studiju
kursus

Studiju
programma

Studiju
programmas da a

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js
klaviersp les
skolot ja
specializ cija
Prof.bak. stud.
progr. Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js
Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js
klaviersp les
skolot ja
specializ cija

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
klaviersp le

Visp r jo
klavieru katedra
Juris Žvikovs

rģeļu klase
Larisa Bulava

Vita Kalnciema

J nis Matulis

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
klaviersp le

Pianists,
profesion lais
ma istra
gr ds mūzik

docents

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

r elnieks,
profesion lais
ma istra
gr ds mūzik

asoc.
profesore

Klavieru katedra

Prof.bak. stud.
progr.Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js

Br v s izv les
studiju kursi r e sp le

r elnieks,
profesion lais
ma istra
gr ds mūzik

profesore

Klavieru katedra

Prof.bak. stud.
progr.Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js

Br v s izv les
studiju kursi r e sp le

profesors

Visp r jo
klavieru katedra

Prof. bak. stud.
progr. Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js

Oblig tie studiju
kursi - klaviersp le

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo m zikas
priekšmetu
skolot js

Oblig tie studiju
kursi - klaviersp le

Visp r jo
klavieru katedra

Prof. bak. stud.
progr., Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js

Oblig tie studiju
kursi - klaviersp le

Visp r jo klavieru katedra
Normunds
Vīksne

Oblig tie studiju
kursi klaviersp le

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

asoc.
profesors
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V rds, uzv rds

Kvalifik cija

Akad miskais
amats

Katedra, kur steno
katedras
kompetenc
nodotos studiju
kursus

Studiju
programma

Studiju
programmas da a

Prof. bak. stud.
progr., Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js
Prof. bak. stud.
progr., Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js
Prof. bak. stud.
progr., Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js
Prof. bak. stud.
progr., Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js
Prof. bak. stud.
progr., Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js

Oblig tie studiju
kursi - klaviersp le

Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js alta
sp les skolot ja
specializ cija
Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi – alta
sp le

Maija Sīpola

Pianists,
Dr.art.

asoc.
profesore

Visp r jo
klavieru katedra

Vita V riņa

Pianists,
Dr.art.

docente

Visp r jo
klavieru katedra

Solvita Vanaga

Pianists,
r elnieks,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Visp r j klavieru
katedra

Dzintra Erliha

Pianists,
Dr.art.

doc t ja

Visp r j klavieru
katedra

Ieva Dz rve

Pianists,

lektore

Visp r j klavieru
katedra

profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

Stīgu instrumentu katedra
Arigo Štr ls

Altists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

asoc.profesors

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Ligita Zemberga

Čellists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

asoc.profesore

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra
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Oblig tie studiju
kursi - klaviersp le

Oblig tie studiju
kursi -klaviersp le

Oblig tie studiju
kursi - klaviersp le

Oblig tie studiju
kursi - klaviersp le

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –

čella sp le,
pedago isk prakse

Ter ze ZīberteIjaba

Kokles sp le
Teiksma Jansone

Vijolnieks,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

docente

Kokl t js,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js
vijo sp les
skolot ja
specializ cija

docente

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas
priekšmetu
skolot js kokles
sp les skolot ja
specializ cija,
Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
kokles sp le,
kokles sp les
metodika,
pedago isk
prakse, kok u
ansamblis

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
saksofona sp le,
pedago isk
prakse, ansamb a
darba prakse
Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
klarnetes sp le,

P šaminstrumentu katedra

Koka p šaminstrumentu klase
Artis Sīmanis

Saksofonists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

profesors

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js saksofona
sp les skolot ja
specializ cija

Guntis Kuzma

Klarnetists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

docents

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Ilona Meija

Flautists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

docente

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js klarnetes
sp les skolot ja
specializ cija
Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js flautas
sp les skolot ja
specializ cija

Ainars Šablovskis

Saksofonists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektors

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Met la p šaminstrumentu klase
J nis Retenais

Tubists/eifonists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

asoc.profesors

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra
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Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js saksofona
sp les skolot ja
specializ cija
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js saksofona
sp les pedagoga
ties bas
Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo m zikas
priekšmetu
skolot js

vijo sp le,
vijo sp les/alta
sp les metodika,
st gu instrumentu
v sture un mūzikas
literatūra

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
flautas sp le,
pedago isk
prakse, ansamb a
darba prakse
Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
saksofona sp le,
pedago isk
prakse, ansamb a
darba prakse

Ierobežot s izv les
studiju kursi

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
eifonija sp le

Gatis Evelons

Mežradznieks,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

Sitaminstrumentu sp le
Sitaminstrument lists,
Edgars
profesion lais ma istra
Saksons
gr ds mūzik

Rihards
Zaļupe

Sitam-instrument lists,
profesion lais ma istra
gr ds mūzik

lektors

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo m zikas
priekšmetu
skolot js mežraga
sp les skolot ja
specializ cija

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
mežraga sp le,
pedago isk
prakse, metodika,
ansamb a darba
prakse

asoc.profesors

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

lektors

Instrumenta
sp les skolot ju
katedra

Prof.bak. stud.
progr.Profesion lo m zikas
priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
sitaminstrumentu
sp le,
pedago isk
prakse, metodika,
ansamb a darba
prakse
Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi –
sitaminstrumentu
sp le

docents

Džeza mūzikas
katedra

Prof. bak. stud.
progr.
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js,
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Sen s mūzikas
katedra,
Mūzikas
tehnolo iju
katedra
Sen s mūzikas
katedra, r e u
klase

Prof. bak.stud. progr.
Profesion lo m zikas
priekšmetu skolot js,
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak.stud. progr.
Profesion lo m zikas
priekšmetu skolot js,
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js
Prof. bak.stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud.
progr.
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Džeza m zikas katedra
Indriķis
Veitners

Klarnetists/
saksofonists,
profesion lais ma istra
gr ds mūzik

Sen s m zikas katedra
M ris
Kupčs

Diri ents,
profesion lais
ma istra gr ds mūzik

asoc.profesors

Guntars
Pr nis

Diri ents,
profesion lais
ma istra gr ds mūzik

asoc.profesors

Kristīne
Stumbure

Flautists/
blokflautists,
profesion lais
ma istra gr ds mūzik

lektore

Kora diriģ šanas katedra
Aira
Birziņa

Sigvards
Kļava

Diri ents,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

asoc.profesore

Diri ents,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

profesors

Sen s mūzikas
katedra

Kora diri šanas
katedra

Kora diri šanas
katedra
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Prof. bak. stud.
progr.
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

ierobežot s izv les
studiju kursi –
džeza mūzika,
džeza mūzikas
v sture

br v s izv les
studiju kursi

br v s izv les
studiju kursi

Profesion l s
specializ cijas
br v s izv les
studiju kursi

studiju kursi - kora
diri šana

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi - kora
diri šana

Arvīds
Platpers

Mūzikas
skolot js/diri ents,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

asoc.profesors

Kora diri šanas
katedra

Prof. bak. stud.
progr.
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi - kora
diri šana

Romans
Vanags

Mūzikas
skolot js/diri ents,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

asoc.profesors

Kora diri šanas
katedra

Prof. bak. stud.
progr.
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi - kora
diri šana

Andris
Veismanis

Diri ents,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

docents

Kora diri šanas
katedra

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi - kora
diri šana

Jaņis
Baltiņš

Diri ents,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektors

Kora diri šanas
katedra

Prof. bak. stud.
progr.
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js
Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

M rtiņš
Kliš ns

Diri ents,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

docents

Kora diri šanas
katedra

Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Kora diri šanas
katedra

Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
pūšaminstrumentu/
sitaminstrumentu
skolot ja specializ cija
Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
pūšaminstrumentu/
sitaminstrumentu
skolot ja specializ cija

Profesion l s
specializ cijas

Dzied šanas klase
Ansis
Sauka

Ieva
J kabsone

Vok lists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

docents

Vok lists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Orķestra diriģ šanas katedra
J nis
Puriņš

M rtiņš
Ozoliņš

Trompetists/or estra
diri ents,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

asoc.
profesors

Diri ents,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

docents

Kora diri šanas
katedra

Or estra
diri šanas
katedra

Or estra
diri šanas
katedra
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Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi - kora
diri šana, kora
darba metodika,
kora diri šanas
m c šanas
metodika, kora
diri šanas
pedago isk
prakse, koris
Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi - kora
diri šana

studiju kursi dzied šana

studiju kursi dzied šana

studiju kursi pūt ju or estra
diri šana

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi pūt ju or estra
diri šana

Vok l katedra
Lilija
Greid ne

Vok lists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

profesore

Andžella
Goba

Vok liste,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

asoc.profesore

Kristīne
Gailīte

Vok liste,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

docente

Vok liste,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Antra
Jankava

Kompozīcijas katedra
Juris
Karlsons

Selga Mence

Rolands
Kronlaks

Komponists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

profesors

Komponists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

profesore

Komponists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

docents

Vok l katedra

Vok l katedra

Vok l katedra

Vok l katedra

Kompoz cijas
katedra

Kompoz cijas
katedra

Kompoz cijas
katedra,
Mūzikas
tehnolo iju katedra
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Prof. bak.stud. progr.

Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Prof. bak.stud. progr.

Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js
Prof. bak.stud. progr.

Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js
Prof. bak.stud. progr.

Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Prof. bak. stud.
progr.

Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

studiju kursi - vok l
darba metodika,
dzied šana

Profesion l s
specializ cijas

studiju kursi - vok l
darba metodika

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi dzied šana

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi dzied šana, vok l
darba metodika

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi aranž šana

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas
br v s izv les
studiju kursi –
elektroakustisk
mūzika

Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

studiju kursi –
partitūru sp le,
br v s izv les
studiju kursi kompoz cija

V rds, uzv rds

Kvalifik cija

Akad miskais
amats

Muzikoloģijas katedra
Anda
Beit ne

Muzikologs,
Dr.art.

profesore

M rtiņš
Boiko

Muzikologs,
Dr.philol.

profesors

Lolita
F rmane

Muzikologs,
Dr.art.

profesore

Ilma
Grauzdiņa

Muzikologs,
Dr.art.

profesore

Georgs
Pel cis

Muzikologs,
Dr.art.

profesors

J nis Kudiņš

Muzikologs,
Dr.art.

asoc.
profesors

Katedra, kur steno
katedras kompetenc
nodotos studiju kursus

Studiju programma

Studiju
programmas da a

Muzikolo ijas
katedra,
etnomuzikolo ijas
klase

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Muzikolo ijas
katedra,
etnomuzikolo ijas
klase

Muzikolo ijas
katedra

Muzikolo ijas
katedra

Muzikolo ijas
katedra

Muzikolo ijas
katedra
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Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

teor tiskie
studiju kursi

teor tiskie
studiju kursi

teor tiskie
studiju kursi

teor tiskie
studiju kursi

teor tiskie
studiju kursi

teor tiskie
studiju kursi

V rds, uzv rds

Kvalifik cija

Akad miskais
amats

Katedra, kur steno
katedras kompetenc
nodotos studiju kursus

Studiju programma

Studiju
programmas da a

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud.
progr.

Profesion l s
specializ cijas

Baiba
Jaunslaviete

Muzikologs,
Dr.art.

asoc.
profesore

Muzikolo ijas
katedra

J lija
Jon ne

Muzikologs,
Dr.art.

lektore

Muzikolo ijas
katedra

Baiba
Kurpniece

Muzikologs,
humanit ro
zin t u ma istra
gr ds m ksl

lektore

Ieva
Rozenbaha

Muzikologs,
humanit ro
zin t u ma istra
gr ds m ksl

lektore

Muzikolo ijas
katedra

Muzikolo ijas
katedra

Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

Koncertmeistaru katedra
Jeļena
Bugajenko

Ilze Dz rve

Ieva Dz rve

Veneta
Miķelsone

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Koncertmeistaru
katedra

Koncertmeistaru
katedra

Koncertmeistaru
katedra

Koncertmeistaru
katedra
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Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js

Prof. bak. stud.
progr.

Visp r j s
izgl t bas m zikas
skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

teor tiskie
studiju kursi

teor tiskie
studiju kursi

teor tiskie
studiju kursi

teor tiskie
studiju kursi

studiju kursi

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi

Prof. bak. stud. progr.
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

studiju kursi

studiju kursi

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Liene
Andreta
Kalnciema

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Veronika
Rinkule

Pianists,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Sanita
Glazenburga

Ilze Nakase

Ilze Dzenīte

Zoja
Sļivkina

Dzīntra
Vīcupe

Antra Vīksne

Nat lija
Zandmane

M zikas skolot ju katedra
Dace Medne
Psihologs, Dr.ped.

Ilze Arne

Komponiste,
Ma istra gr ds
pedago ij

Koncertmeistaru
katedra

Koncertmeistaru
katedra

Koncertmeistaru
katedra

Koncertmeistaru
katedra

Koncertmeistaru
katedra

Koncertmeistaru
katedra

Koncertmeistaru
katedra

Koncertmeistaru
katedra

Koncertmeistaru
katedra

asoc.
profesore

Mūzikas skolot ju
katedra

lektore

Mūzikas skolot ju
katedra
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Prof. bak. stud. progr.
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js
Profesion l
bakalaura studiju
programma
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Oblig tie studiju
kursi

studiju kursi

studiju kursi

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi

studiju kursi

studiju kursi

studiju kursi

studiju kursi

studiju kursi

studiju kursi

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi

Liene Batņa

Ir na
Nelsone

Ilze Vilde

Edgars
Vītols

Mūzikas skolot js,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Diri ents/Mūzikas
skolot js,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektore

Mūzikas skolot js,
zin tniskais doktora
gr ds pedago ij

docente

Mūzikas skolot js,
profesion lais
ma istra gr ds
mūzik

lektors

Visp rizglītojošo studiju kursu katedra
Ida
Losberga

Mūzikas skolot ju
katedra

Mūzikas skolot ju
katedra

Mūzikas skolot ju
katedra

Profesion l
bakalaura studiju
programma
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js
Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js,
Profesion lo
m zikas priekšmetu
skolot js

Profesion l s
specializ cijas

Prof. bak. stud. progr.
Visp r j s izgl t bas
m zikas skolot js

Profesion l s
specializ cijas

studiju kursi

Profesion l s
specializ cijas
studiju kursi

studiju kursi

studiju kursi –
koris,
pedago isk
prakse,
aranž šana

Svešvalodu
skolot js,

lektore

Visp rizgl tojošo
studiju kursu
katedras
svešvalodu klase

Profesion l s
bakalaura, prof.
ma istra studiju
programmas

Oblig tie studiju
kursi

Izgl t bas zin t u
ma istra gr ds
pedago ij

lektore

Visp rizgl tojošo
studiju kursu
katedras
svešvalodu klase

Profesion l s
bakalaura studiju
programmas

Oblig tie studiju
kursi

Izgl t bas zin t u
ma istra gr ds
pedago ij
Līga Norde

Mūzikas skolot ju
katedra

3. Studiju virziena stenošan iesaist t akad misk person la galveno zin tnisko publik ciju,
radoš s darb bas un sagatavot s m c bu literatūras saraksts p rskata period .
Klavieru katedra
Profesors Juris Kalnciems
09.10.2015. – solokoncerts J kabpils Tautas nam
29.10.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj projekt “Šūberts. 7 virsotnes.”, koncerts Aloj
09.11.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj projekt “Šūberts. 7 virsotnes.”, koncerts R g
17.11.2015. – dal ba Yamaha klavieru salona atkl šanas koncert
04.12.2015. – dal ba Klavieru katedras koncert “Domeniko Skarlati - 300” LMT z l
07.2016. - dal ba koncertos XII Starptautisko latviešu jauno mūzi u meistarkursu ietvaros R g un
Siguld .
2015./2016. – radoš projekta Georga Pel ča klaviem zika ierakst šana un izdošana CD
23.05.-20.06.2016. – darbs vidusskolu m c bu programmas “Klaviersp le” valsts eks menu
centraliz taj komisij priekšs d t ja status
2015./2016. - Žūrijas priekšs d t js daž dos starptautiskos pianistu konkursos
2015./2016. - Žūrijas komisijas loceklis Latvijas Kultūras ministrijas balvu komisij ,
2015./2016. - R gas Latviešu biedr bas Mūzikas komisijas loceklis
2015./2016. - JVLMA Profesoru padomes loceklis,
2015./2016. - JVLMA Satversmes sapulces loceklis,
2015./2016. - Biedr bas LATVIJAS KLAVIERU SOLOT JU ASOCI CIJA valdes priekšs d t js,
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2015./2016. - Starptautisk projekta CROSSING KEYBOARD veidošana, realiz šana
2015./2016. - Latvijas Klavieru skolot ju asoci cijas festiv lu r košana
2015./2016. - Jūrmalas Klaviersp les meistarkursu m kslinieciskais vad t js /no 2001.g./,
2015./2016. - Daž du rzemju viesprofesoru meistarklašu sagatavošana un organiz šana.
21.02.-23.02.2016. – meistarklases Igaunijas Mūzikas un te tra akad mij projekta Crossing
Keyboards ietvaros.
17.03.-19.03.2016. – meistarklases Lietuvas Mūzikas un te tra akad mij projekta Crossing
Keyboards ietvaros
03.,04.03.2016. – meistarklases Klaip das Konservatorij Lietuvas Klavieru skolot ju asoci cijas
konferences ietvaros
12.-22.07.2016. – meistarklases Siguldas jauno mūzi u meistarkursu ietvaros.
Profesors N.Vīksne
Noz m g kie koncerti /klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes/
Or estra R ga sezonas atkl šanas concerts, 24.09.2015. Liel ilde,
Komponistes Vinetas L ces autorkoncerts V ja dziesmas, 20.12.2015. RLB Zelta z le
JVLMA Visp r jo klavieru katedras m c bsp ku koncerts, 26.02.2016. r e u z l
Korpor cijas L GA 80 gadu jubilejas concerts, 28.02.2016. korp. Selonija z l
JVLMA prezent cijas koncerti R zekn , Daugavpil , 03.03.2016.
Dal ba 8. Starptautiskaj s konkurs - festiv l Renaissance Arm nij Giumri 2016. Koncerts
Erev nas konservatorijas fili l Giumri 15.04.2016.
Dal ba 1.starptautisk konkursa-festiv la Baltijas p rles atkl šanas koncert , 20.06.2016., Klaip das
koncertz l
Pasaules latviešu m kslinieku koncerts Krustceles kamerm zik , 10.07.2016. RLB
Koncerts Impresijas un versijas , 07.06.2015., R gas Birž
Klavieru dueta ieraksti atska oti raidstacij s ASV – WQXR www.wqxr.org
Lielbrit nija – BBC 3 Euroclassic Notturno; Latvija – Radio Klasika
*Meistarklašu vad šana Starptautiskaj konkurs Renaissance Arm nij 15.04.2016 /Klavieru dueti
un kameransamb i/
Liel s M zikas balvas 2015 žūrijas priekšs d t js
Liel s M zikas balvas 2016 žūrijas loceklis
Žūrijas loceklis VIII Starptautiskaj
konkurs Renaissance Arm nij , /Klavierpavad juma un
kameransamb u grupa/13.-15.04.2016.
Žūrijas loceklis I starptautiskaj konkurs -festiv l Pearls of the Baltic Klaip das koncertz l
/Klavieru duetu grupa/, 20.-21.06.2016.
Žūrijas priekšs d t js III Starptautiskaj klaviersp les audz k u klavieru duetu un kameransamb u
konkurs Liep j k.z.Lielais dzintars, 08.04.2016.
Žūrijas loceklis Br u Medi u jauno pianistu konkurs , R g 12.03.2016.
Borisa un In ras Teterevu fonda Radošo braucienu atbalsta komisijas loceklis,
Starptautisko Latviešu jauno mūzi u meistarkursu organiz t js un direktors.
Latviešu kultūras biedr bas TILTS valdes loceklis,
JVLMA Satversmes sapulces loceklis, senators, Valsts p rbaud jumu komisijas loceklis,
Akad misk s padomes priekšs d t js, Finanšu kole i l s komisijas loceklis, Profesoru padomes
loceklis, JVLMA Studentu simfonisk or estra padomes priekšs d t js.
Profesors Ventis Zilberts
09..-10.2015. - koncerts rija kop ar Andru D rzi u (alts, Štutgarte, V cija) ASV, k ar koncerts
Latvijas Radio studij – tiešraid (21.09.2015.)
29.10.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj projekt “Šūberts. 7 virsotnes.”, koncerts
Salacgr v
02.11.2015. - koncerts Visas Em la D rziņa dziesmas ar jaun s paaudzes operas solistiem Latvijas
Radio studij , tiešraid
09.11.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj projekt “Šūberts. 7 virsotnes.”, koncerts R g
13.04.2016. - koncerts Četras son tes vijolei un klavier m ar JVLMA doc t ju prof. Gun ru Larsenu
RLB Zelta z l
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07.2016. - Dal ba tr s koncertos XII Starptautisko latviešu jauno mūzi u meistarkursu ietvaros R g
un Siguld .
11.2015. - Žūrijas priekšs d t js Teodora Reitera fonda r kotaj gadsk rt j jauno mūzi u konkurs
Rg
No 2011. - R gas Latviešu biedr bas Mūzikas komisijas loceklis
No 2015. – JVLMA Sen ta senators
25.05.2016. - dal ba pedagogu profesion l s pilnveides programm Meistarklases klavierpavad juma
skolot jiem R gas skol nu pil
12.-22.07.2016. - dal ba XII Starptautiskajos latviešu jauno mūzi u meistarkursos Siguld
Klavierpavad juma profil (šo meistarkursu direktors)
Docents Toms Ostrovskis
31.07.2015. – koncertizr des “Kaup ns. Tumš nakt .” atska ojums Liepupes muiž
15.08.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums V rma d rz , R gas
festiv la ietvaros
21.08.2015. – Kamermūzikas programma “Tuvu tuvum ” Liep j
23.08.2015. – Kamermūzikas programma “Tuvu tuvum ” Kuld g
29.08.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Ungurmuiž
21.09.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Mazaj ild
01.10.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Suntažos
17.10.2015. – Bellaccord Tanzorchester Retro programmas koncerts Liep jas Latviešu biedr bas
nam
24.10.2015. – Dal ba Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Jubilejas koncert Dzintaru koncertz l
29.10.2015. – Klavieru katedras projekta “Šūberts. 7 virsotnes.” koncerts Alojas Kultūras nam
02.11.2015. – Klavieru katedras projekta “Šūberts. 7 virsotnes.” Koncerts JVLMA Lielaj z l
03.11.2015. – Klavieru katedras projekta “Šūberts. 7 virsotnes.” Koncerts Salacgr vas Kultūras nam
18.11.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Kuld gas Kultūras nam
02.12.2015. – stud jošo koncerts RLB Zelta z l
04.12.2015. – dal ba Klavieru katedras koncert “Domeniko Skarlati - 300” LMT z l
12.12.2015. – kamermūzikas programmas “B thovena v stules” atska ojums Liep j , Hika z l
18.12.2015. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Splendid Palace kinote tr
23.12.2015. – Ziemassv tku koncerts R gas dom ar kolekt vu Bellaccord Tanzorchester
25.01.2016. – tiešraides koncerts no Latvijas Radio 1. studijas – klavieru dueta programma.
13.02.2016. – koncertizr des “Mariss V tra. R ga toreiz…” atska ojums Priekul
26.03.2016. – dal ba Valmieras Sept t s dienas adventistu draudzes koncert
26.04.2016. - kamermūzikas programmas “B thovena v stules” atska ojums Ventspils koncertz l
“Jūras v rti”
02.07.2016. – kamermūzikas programmas “B thovena v stules” atska ojums Ogres Pils tas sv tku
ietvaros
09.07.2016. – kamermūzikas programmas “B thovena v stules” atska ojums Jaunjelgavas pils tas
sv tku ietvaros
2015./2016. - Gatavošan s un dal ba radio “Klasika” raid jumu cikl “Orfeja auss”,
2015./2016. - Studiju materi lu mekl šanas, anal zes un tulkošanas darbs studiju kursiem
“Klaviersp le” un “Inov cijas klaviersp les metodik ”.
2015./2016. - darbs JVLMA Sen t ,
2015./2016. - darbs JVLMA Iepirkumu komisij ,
2015./2016. - darbs Latvijas Klavieru skolot ju asoci cijas vald ,
2015./2016. - darbs konkursa “Ineses Galantes talanti” organiz cijas komitej
10.08.-14.08.2015. – Ineses Galantes fonda meistarklašu organiz šana Jūrmalas Kultūras centr
04.12.2015. – darbs konkursa “Sp l z ni” žūrij P rdaugavas Mūzikas un m kslas skol
30.03.2016. – darbs Emi a Melngai a Liep jas mūzikas vidusskolas izgl t bas programmas
“Klaviersp le” akredit cijas komisij
29.04.-04.05.2016. – darbs 17. starptautisk akad misk s mūzikas konkursa “Jūrmala 2016” klavieru
specialit t žūrij .
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08.05.2016. - darbs konkursa “Ineses Galantes talanti” 2. k rtas un fin la k rtas žūrij LNB
25.11.-27.11.2015. – izgl tojoš semin r ASIMUT organiz šana JVLMA
10.02.-11.02.2016. – izgl tojoš semin r ASIMUT organiz šana JVLMA
23.05.-20.06.2016. – darbs mūzikas vidusskolu valsts centraliz taj eks menu komisij
“Klaviersp le”
24.11.2015. – profesion l s t l kizgl t bas meistarklašu vad šana Ventspils Mūzikas vidusskol
21.02.-23.02.2016. – meistarklases Igaunijas Mūzikas un te tra akad mij projekta Crossing
Keyboards ietvaros.
17.03.-19.03.2016. – meistarklases Lietuvas Mūzikas un te tra akad mij projekta Crossing
Keyboards ietvaros
Docents Juris Žvikovs
01.09.2015. - priekšnesums jaun studiju gada atkl šan JVLMA Lielaj z l
03.09.2015. - jaun m c bu gada ieskandin šanas koncerts Jelgavas Mūzikas vidusskol
07.10.2015.- koncerts Džons Keidžs Son tes un interlūdijas prepar t m klavier m pirmatska ojums
Latvij ; R gas Biržas trijs
12.10.2015. – koncerts Džons Keidžs Son tes un interlūdijas prepar t m klavier m; Daugavpils
Mūzikas vidusskolas Liel z le
14.10.2015. – koncerts Džons Keidžs Son tes un interlūdijas prepar t m klavier m; Ventspils
Kultūras centrs
29.10.2015. – dal ba Klavieru katedras organiz taj projekt “Šūberts. 7 virsotnes.”, koncerts
Salacgr v
02.11.2015. - dal ba Klavieru katedras organiz taj projekt “Šūberts. 7 virsotnes.”, koncerts R g
20.11.2015. - trio Dita Krenberga, Inga Sunepa, Juris Žvikovs koncerts Bab tes kultūras centr
4.12.2015.- dal ba klavieru katedras pedagogu koncert J.S. Baha mūzikas festiv la ietvaros
“Domeniko Skarlati – 300” JVLMA LMT z l
19.02.2016. - koncertizr de Sp eros B thovens un citas plan tas
28.04.2016.- koncerts Kad m zas satiekas. M zika un po zija Alojas Kultūras nam
07.05.2016. - Trio Opera 15 gadu jubilejas koncerts LNO Belet žas z le
02.10.2015. - ieraksts Latvijas Radio p rraidei Orfeja auss: Džons Luters Adams Become Ocean;
Džons Keidžs 4’33”
12.04.2015. -meistarklase R zeknes Mūzikas vidusskol
13.04.2015. -meistarklase Daugavpils Mūzikas vidusskol
rģeļu klase
Asoc. profesore Larisa Bulava l dz s pedago iskajam darbam JVLMA šaj akad miskaj gad
pasniegusi r e sp li ar Daugavpils mūzikas vidusskol un k r elniece kalpojusi R gas Doma
draudz , vi a vad jusi ar meistarklases Kato u bazn cas r elnieku meistarklašu ietvaros, k
klaus t ja piedal jusies rzemju viesprofesoru meistarklas s JVLMA, koncert jusi r e mūzikas
festiv los Salacgr v , Jūrmal , Latgal , sagatavojusi programmas R gas Doma, Valmieras Sv.
S ma a, R gas v. Sv. ertrūdes bazn cu koncertiem, sadarbojusies ar solistiem Ilonu Meiju, Leonu
Veldri un koncert jusi ar Izra l . Ar L.Bulavas studenti S. Radoviča, R. Birzule, J. Trūps snieguši
koncertus Latvijas bazn c s.
Profesore Vita Kalnciema 2015./2016. akad. g. veikusi JVLMA r e u klases vad t jas
pien kumus, l dz s ikdienas nodarb b m JVLMA bijusi ar R gas Doma kora skolas r e sp les
skolot ja, R gas ev. lut. J zus bazn cas r elniece un mūzikas nozares vad t ja latviešu un v cu
draudz s, sabiedrisk k rt – ar R gas Sv. P tera bazn cas r e u fonda padomes priekšs d t ja,
LELB Virsvaldes Mūzikas komisijas locekle un Latvijas rģelnieku ģildes vad t ja.
Visi V. Kalnciemas studenti ir sa muši sekm gus nov rt jumus semestru ieskait s un eks menos,
piedal jušies publiskos koncertos gan JVLMA, gan R gas Sv. J a, Sv. Pest t ja, Jaunpiebalgas un
Latgales bazn c s.
V. Kalnciema sagatavojusi vair kas jaunas koncertprogrammas un sniegusi r e mūzikas koncertus
R gas Dom , Liep jas Sv. Tr svien bas katedr l , Basedow bazn c (V cij ), Nirnbergas Sv.
Elizabetes bazn c (V cij ), Toronto St. Thomas, Toronto Sv. Barnabas, Otavas La Chapelle du
Couvent Bruyère bazn c (Kan d ), Če abinskas koncertnam (Krievij ), veikusi audio ierakstus
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Liep jas Sv. Tr svien bas katedr l , sadarbojusies ar koriem “Dzintars”(diri . Aira Birzi a), “De
Coro” (diri . P teris Vaickovskis), pūšaminstrumentu kvintetu “Sparkling 5”, solistiem Krist ni
Gail ti, Raimondu Ozolu, Edgaru Saksonu, pirmatska ojusi jaundarbu komponista A. Kal ja
autorvakar , piedal jusies LELB jaun s Dziesmu gr matas tapšan un atv ršanas sv tku
dievkalpojum .
Erasmus programmas ietvaros V. Kalnciema sniegusi r e sp les meistarklases Štutgartes mūzikas
augstskol , V cij un piedal jusies Starptautisk ION r elnieku konkursa žūrijas darb Nirnberg ,
V cij .
Visp r j klavieru katedra
Paraleli pedago iskajam darbam katedras doc t ji lielu uzman bu velta savai metodiskajai un
m kslinieciskajai izaugsmei. Par to liecina piedal šan s publiskos koncertos, konkursos un
meistarklašu apmekl šana.
26.02 2016. Katedras mācībspēki koncertēja r e z l . Konceru vad ja kat. vad. J.Matulis. Tika
p rst v ta daž du stilu un laikmetu mūzika.
Gadsk rt jo prof. O.Z versa balvu ieguva vok l s nod. 2.sem. studente Viktorija Pakalniece (doc.
V.V ri as kl.), balvas sa emšanas pas kum atska ojot J.Ivanova Vari cijas mi.
Paraleli pedago iskajam darbam katedras doc t ji lielu uzman bu velta savai metodiskajai un
m kslinieciskajai izaugsmei. Par to liecina piedal šan s publiskos koncertos, konkursos un
meistarklašu apmekl šana.
Docente V.V riņa – koncerta vad šana RLB, darbs pie manuskripta Nikolajs Alun ns.
Raksti. Meistarklašu apmekl jumi.
Lektore S.Vanaga – r e mūzikas programmas atsk ojumi k Latvijas Ev.lut. draudzes r elniecei.
Meistarklašu apmekl jumi.
Lektore I.Kundziņa – koncerti Latvij daž dos kamersast vos.
Lektore Iieva Dz rve – piedal šan s meistarklas s un konkursos Latvij , Francij , N derland .
Dal ba visp. klavieru koncert r e u z l un S.Fransu solokoncert JVLMA Lielaj z l .
Koncertmeistaru katedra
2015./2016. akad miskaj gad kvalitat vu un profesion lu, m kslinieciski austv rt gu studiju norisi
nodrošin juši 33 koncertmeistari
18 lektori Je ena Bugajenko, Liene Andreta Kalnciema, Ieva Dz rve, Ilze Dz rve, Ilze Nakase,
Inguna Puri a, Ilze Dzen te, Dzintra V cupe, Antra V ksne, Nat lija Zandmane, rika Apeine, El na
B rti a (1.sem.), Agnese Egli a, Sanita Glazenburga, Veronika Rinkule, L ga K rkli a, Svetlana
Stankeviča, Ruta Birzule
7 koncertmeistari (pedagogi – lektore Lelde T rele, docents M rti š Zilberts, asoc. profesores Dace
K ava un Herta Hansena, profesors Aldis Liepi š no kameransamb a un klavierpavad juma katedras,
profesors P teris Plakidis no kompoz cijas katedras un asoc. profesors M ris Kupčs no sen s mūzikas
katedras)
8 pieaicin ti doc t ji – koncertmeistari Nat lija Dirvuka, Zane Volberga, Linda Laduse, Veneta
Mi elsone, Zoja S ivkina, Ilze Arne, Agnese Folkberga (2.sem.), Zane Rubese (2.sem.)
Lektore Ruta Birzule
12.-17.10.15. R gas Saksofonu dienas, meistarklases saksofona sp l Larss Mlekušs /Lars Mlekusch,
Austrija-Šveice/, Klauss Olesens /Claus Olesen, D nija
27.-30.10.15. Meistarklases akad miskaj dzied šan Annika Ollinkari
27.-29. 01.16. Meistarklases akad miskaj dzied šan Claudia Patacca
30.09.2015. Doc.K.Gail tes studentu koncerts Sv.Pest t ja anglik u bazn c R g
23.11.2015. JVLMA vok l s noda as studentu J.Šarapovas, V.Aleksejeva G.Sviridova kamermūzikas
koncerts Visaginas Kultūras nam (Lietuv )
3.05.2016. Doc.K.Gail tes studentu koncerts Juglas pansion t
Studijas JVLMA - prof.ma istra stud.progr.M zika, Instrument l m zika, rģeļsp le
Pedagogs J zepa Medi a R gas Mūzikas vidusskol , koncertmeistare R gas 6.vidusskol - koncerti ar
audz k iem, kolekt viem,
29.01.2016. XXI Latvijas M zikas skolu P šaminstrumentu un sitaminstrumentu izpild t ju konkurss
P.Jurj na MS
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21.-22.04.2016. Jura Jurj na XVIII Starptautiskais konkurss “Jaunais mežradznieks”
16.02.-3.03.2016.Vok l s mūzikas konkurss “Balsis 2016”
27.02.2016. B rnu un jauniešu vok lo ansamb u un solistu konkurss “P rļu lietus” Liep j
28.04.2016. Latvijas 2.-4.klašu koru konkurss “Tauriņu balsis”
10.05.2016. R gas izgl t bas iest žu 2.-4. klašu koru kolekt vu koncerts “R gas Gailis 2016”
Trio Tendo latviešu laikmet g s kamermūzikas koncertprogramma “Gaiss un gaisma”:
10.10.2015 Ventspils P rventas bibliot k u
7.11.2015.C su Izst žu nam
Trio Tendo adventa laika koncertprogramma “Gaismas skaņ s”:
- 29.11.2015. Saldus Sv.P tera un P vila kat. bazn c
- 6.12.2015. Bauskas Sv.Gara ev.luter.bazn c
- 13.12.2015. Kuld gas S.Katr nas ev.luter.bazn c
- 20.12.2015. P terupes ev.luter.bazn c
23.04.2016. Trio Tendo latviešu laikmet g s kamermūzikas programma “Tagadne”
Latvijas Nacion laj bibliot k
30.10.2015. Dzejas koncerts “Pieskaršan s bezgal bai” R gas Sv.Marijas Magdal nas bazn c
26.11. 2015. Koncertuzvedums “Zieme bl zmas romance” Kultūras pil Ziemeļbl zma
( piedal j s vok liste K.Gail te, N.Indzeris, kori Balsis un Mon ta)
2.12.2015. Kora Norise Ziemassv tku koncerts kultūras telp Koka R g
9.12.2015. Koncerts “Ave Vita” ar JPO Ausekl tis R gas Dom
16.12.2015. rģeles -Bahs -Laikmets 16.koncerts JVLMA
3.01.2016. r e mūzikas koncerts R gas Sv.J a bazn c
6.01.2016. Zvaigznes dienas koncerts ar R gas Doma kori (dir.G.Pr nis) R gas Dom
7.02.2016. Koncerts “Sarunas ar dziesmu” ar kori Norise (dir.A.Kokn viča)
30.03.2016. Kamermūzikas koncerts “Z mes” Saldus Mūzikas skolas koncertz l ar M.Vehmani,
M.Pintu
20.05.2016. r eles- Bahs-Laikmets 17.koncerts JVLMA
21.05.2016. BJC R gas skol nu pils kora studijas “Odzi as”koncerts LU Lielaj aul
25.05.2016. r e mūzikas koncerts Sv.Pest t ja anglik u bazn c R g
11.06.2016. r e mūzikas koncerts R gas Sv.J a bazn c
26.06.2016. Koncerts “Mieriniet manu tautu” ar J.Vizbuli Vecpiebalgas ev.luter.bazn c
17.-31.07.2016. 51th Haarlem Summer academy for organists (N derlande) ERASMUS+
Lektore Jeļena Bugajenko
R gas pašvald bas kultūras iest žu apvien ba - Koncertorganiz cija „AVE SOL”:
G.Ceplenieka jaukto koru grupas koncertmeistare (10 koru kolekt vi).
Grupas kopm in jumi „AVE SOL” z l : 26.01.2016.; 18.03.2016.; RTU z l : 04.04.2016.
G.Ceplenieka jaukto koru grupas skate „R gas koru m nesis 2016” (LU Liel aula) -16.04.2016
Koru sadraudz bas koncerti: 18.11.2015. - Sv tku koncerts Anglik u bazn., R ga;
11.03.2016. – RTU Lielaj z l ; 09.04.2016. - Tumes kultūras nam
Piedal šan s E.Gr ga starptautiskaja koru konkursa un festiv la (ar jaukto kori „Burtnieks”)
15.06.2016.-19.06.2016. Bergena (Norv ija).
Apmekl ja 12. Starptautisko pianistu konkursu Zalcburg (Austrija) – Mozarteum
no 05.02.2016. l dz 11.02.2016 ar pieš irto ERASMUS programmas finans jumu.
Lektore Ieva Dz rve
Koncertmeistare:
- Meistarklas s
S.Fransu (Francija)/ flauta
R.Greis-Armina (V cija)/ flauta
F.Dobelsteins (N derlande)/ pūt ju or estra diri šana
Konkursos:
„Ineses Galantes talanti” Fin listi: Eduards Lip ns, Kaspars Šmits (1.vieta)
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Lektore Ilze Dz rve
Koncertmeistare
koncertos:
St gu instrumentu katedras studentu un ma istrantu koncerts JVLMA Lielaj z l
Prof. M.Villeruša piemi as koncerts JVLMA Lielaj z l
Doc. Dianas Ozoli as čella klases audz k u un studentu koncerts JVLMA Lielaj z l
Baltijas trompešu dienu koncerts Maksims Škupe a (trompete)
EDMV čella noda as koncerts Allegro appasionato
LU jaukt kora „Juventus” 95 gadu jubilejas koncerts
LU sieviešu kora „Minjona” 40 gadu jubilejas koncerts
Koncerti Ulda Stabulnieka piemi ai „70 gadi ar Latviju” LU Lielaj aul un Vidzemes koncertz l
C sis
meistarklas s:
J nis Laurs (čello) 2015.IX
Ramons Joffe (čello) 2015.X
Nikolass Džons (čello) 2016.IV
Marine Chiche (vijole) 2015.X
atlas s uz M lera jauniešu or estri, uz Liep jas simfonisko or estri, uz LNO or estri (vijole)
konkursos:
K.Davidova Starptautisk konkursa ofici l koncertmeistare (9 rvalstu dal bnieki, 4 EDMV
audz k i )
22.Yamaha stipendiju konkurss st gu instrumentu sp l
Ieraksti: LU sieviešu kora „Minjona” ierakstu disks „Sv tvakar ”; Latvijas Zv rin tu advok tu
kol ijas kora disks „Gaisma”
Lektore Liene Andreta Kalnciema
17.12.2015. Kora mūzikas koncerts JUBILATE DEO ”Ave Sol ”koncertz l ar JVLMA jaukto kori
un r el m
12.03.2016. IV J zepa V tola b rnu un jauniešu koru un vok lo ansamb u konkursa... Lai skan!
nosl guma koncerts LU aul
30.03.2016. JVLMA Mūzikas skolot ju noda as sieviešu kora koncerts R gas Sv.Pest t ja
(Anglik u) bazn c
25.04.2016. I.J kabsones dzied šanas klases audz k u koncerts JVLMA LMT z l
r elniece un mūzikas dz ves vad t ja R gas M rti a bazn c . Solodarb ba un koncerti ar koriem,
ansamb iem un solistiem.
4.- 6.08.2015. Piedal šan s r e mūzikas CD ”Mūzika Dievnamam” ierakstos Liep jas
Sv.Tr svien bas katedr l
21.08.2015. Koncerts R gas Sv.P tera bazn cas Festiv la ”Dominante”ietvaros kop ar R gas
kamerkori ”Ave Sol”
22.08.2015. Concerto Piccolo R gas Dom
24.08.2015. Koncerts ar J.Porieti (trompete) V cij , Eutin
18.09.2015. r e mūzikas koncerts R gas Dom ar J.Porieti (trompete)
22.09.2015. Concerto Piccolo R gas Dom
4.10.2015. TV dievkalpojums R gas M rti a bazn c ar pūt ju kvartetu D.Tarasova (mežrags) vad b
5.11.2015. Concerto Piccolo R gas Dom
18.11.2015. Piedal šan s ekum niskaj TV dievkalpojum R gas Dom ar draudžu apvienoto kori,
solistiem un instrument listiem
29.11.2015. Koncerts R gas M rti a bazn c ar A.Krūmi u (trompete)
1.12.2015. E.Raginska autormūzikas koncerts R gas Dom , ”Satikšan s. r eles. Medit cija.”
29.11.2015. Piedal šan s r e mūzikas CD ”Mūzika Dievnamam”atkl šanas koncert Liep jas
Sv.Tr svien bas katedr l
12.12.2016. Piedal šan s Vinetas L ces jubilejas autorkoncert ar A.S mani (saksofons) R gas
Sv.J a bazn c
13.12.2015. Koncerts R gas M rti a bazn c ar kori ”Moza ka”
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13.12.2015. Koncerts R gas M rti a bazn c kop ar draudzes kori un A.Smuidri (saksofons)
19.12.2015. R gas kamerkora ”Ave Sol” sv tku koncerts ”Ziemassv tku noska a” Latgales
v stniec b GORS
20.12.2015. Jaukt kora ”Laudate Charismata” koncerts R gas M rti a bazn c
30.12.2015. Piedal šan s r e mūzikas koncert ”Noska u kaleidoskops” R gas Dom
20.04.2016. Piedal šan s cikla ”Patieš m mazi iem” koncert ”Runcis z bakos” Ber u kultūras nam
15.05.2016. Koncerts ar S. Stivri u (vijole) R gas M rti a bazn c
21.05.2016. Concerto Piccolo R gas Dom
21.05.2016. Koncerts “Sajūtu ainavas” Muzeju nakts 2016 ietvaros ar J.Porieti (trompete) R gas
M rti a bazn c
10.06.2016. r e mūzikas koncerts ”Cauri gadsimtiem” R gas J zus ev.lut.bazn c Bazn cu nakts
2016 ietvaros ar L.Ilsumu (flauta)
10.06.2016. r e mūzikas koncerts ”Sirds domas”R gas M rti a bazn c Bazn cu nakts 2016 ietvaros
kop ar M.Pr deli (čells)
Meistarklases
11.-12.11.2015. J.Esla /Jürgen Essl, r eles, V cija) meistarklases JVLMA r e u z l
21.03.2016. I.Iljas / Ivari Ilja, klavieres, Igaunija/ un M.Mikalai / Mati Mikkalai, klavieres, Igaunija/
meistarklases klaviersp l JVLMA
6.-9.04. H.Davidsona / Hans Davidsson, r eles, D nija / meistarklases JVLMA
10.-12.05. K.Boserta / Christoph Bossert, r eles, V cija / meistarklases JVLMA r e u z l
Lektore Inguna Puriņa
16.11.2015. Z. Kr geres audz k u klases koncerts Ventspils P rventas bibliot k
24.11.2015. Vok l s katedras studentu koncerts tūristiem LMA Lielaj z l
15.12.2015. Latvijas-V cijas augstskolu koncerts LMA Lielaj z l
27.-29.07.2016. A. V nes Starptautiskais jauno dzied t ju konkurss Ventspil
Operklase
04.12.2015. Studentu koncerts
11.12.2015. A.Lini a jubileja Smi a m j
19., 20.12.2015. Izr des LMA Operklas Ans tis un Grietiņa
08.01.2016. Studentu koncerts
23.01.2016. J.Medi š ‘’Spr d tis’’ LMA Lielaj z l .
09.07.2016. B rnu operas sv tki Turaid , J.Medi š „Spr d tis”
Visp r jo klavieru katedra
30.11.2015. Studentu koncerts LMA Kamerz l
26.02.2016. Visp r jo klavieru katedras pedagogu koncerts LMA r e u z l
17.10.2015. Koncerts C su izst žu nam
28.11.2015. Koncerts „Ruden gie sap ojumi”, LBN L go z l
30.12.2015. Koncerts Anglik u bazn c
20.01.2016. Koncerts „Rainis Durbes pil ”
27.01.2016. Koncerts Anglik u bazn c
11.02.2016. Koncerts „Sp rnu mūzika” LMA r e u z l
03.04.2016. Koncerts Jūrmalas Muzej
16.04.2016. Koncerts Gulben
21.05.2016. Koncerts Jūrmalas Muzej (E. Avoti a-mecosopr ns, R.Hansons-bass)
Lektore Lelde Tīrele
28.-29.09.2015. Meistarklases or estra diri šan JVLMA diri ents L.K lers (V cija)
27.01.2016. Meistarklases čella sp l JVLMA M.Jofe
22.02.2016. Di nas Ozoli as klases vakars JVLMA Liel z le
10.06.2016. Koncerts Misiones Bazn c “Bazn cas nakts”
30.04.-5.05.2016. koncertmeistare K.Davidova starptautiskaj čellistu konkurs Kuld g
07.10.2015. Dal ba kameransamb a un klavierpavad juma katedras koncert R gas Latviešu biedr bas
Zelta z l „P terim Čaikovskim – 175 , MorisamRav lam – 140 “
12.10.2015. Dal ba festiv la “Ar na” performanc R gas iel s
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18.11.2015.Valsts sv tkiem velt ts koncerts ar dzied t jiem Evitu Z l ti (sopr ns) un Juri Vizbuli
(tenors) I uciema kultūras nam
3.02.2016. Dal ba st gu katedras mac bsp ku koncert ar čellistu riku Kiršfeldu RLB Zelta z l
6.02.2016. Dal ba liter li muzik l sar kojum Mūrmiužas Tautas nam
19.02.2016. Koncerts Lielaj ild LNSO sast v
20.02.2016. KoncertsVidzemes koncertz l LNSO sast v
22.02.2016.koncertmeistare doc. Di nas Ozoli as klases vakar JVLMA Lielaj z l
24.02.2016. Koncertmeistare st gu katedras studentu koncert JVLMA Lielaj z l
18.03.2016. Kamermūzikas koncerts kop ar dzied t ju Lauru Grecku Saldū
12.04.2016. Koncerts Lielaj ild Pūt ju or estra R ga sast v
4.05.2016. Koncerts Lielaj ild Pūt ju or estra R ga sast v
10.06.2016. Koncerts Misiones Bazn c “Bazn cas nakts” ietvaros ar čellistu Krišj ni Gai i
16.06.2016. Koncerts Jaunaj ertrūdes bazn c kameror estra Sinfonietta R ga sast v
18.06.2016. Koncerts Dzintaru koncertz l LNSO sast v
30.07.2016. Koncerts Salacgr vas kultūras nam kameror estra Sinfonietta R ga sast v
9.08.2016. Kamermūzikas koncerts kop ar mecosopr nu Lauru Grecku P rventas Bibliot k
Ventspils pils tas sv tku ietvaros
14.08.2016. Dal ba Šūberti d Ungurmuiž
Lektore Antra Vīksne
Noz m g kie koncerti /klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes/
Or estra R ga sezonas atkl šanas concerts, 24.09.2015 Liel ilde,
Komponistes Vinetas L ces autorkoncerts V ja dziesmas, 20.12.2015. RLB Zelta z le
JVLMA Visp r jo klavieru katedras m c bsp ku koncerts 26.02.2016 r e u z l
Korpor cijas L GA 80 gadu jubilejas koncerts 28.02.2016 korp.Selonija z l
JVLMA prezent cijas koncerti R zekn , Daugavpil 03.03.2016
8. Starptautiskais konkurss - festiv ls Renaissance Arm nij Giumri 2016
(Koncerts Erev nas konservatorijas fili l Giumri 15.04.)
1.starptautiskais konkurss-festiv ls Baltijas p rles atkl šanas koncerts, 20.06.2016 Klaip das
koncertz l
Pasaules latviešu m kslinieku koncerts Krustceles kamerm zik 10.07.2016. RLB/
Koncerts Impresijas un versijas 07.06.2015. R gas Birž
Klavieru dueta ieraksti atskaņoti raidstacij s ASV – WQXR www.wqxr.org
Lielbrit nija – BBC 3 Euroclassic Notturno; Latvija – Radio Klasika
Koncertmeistares darbs I Starptautiskaj J.Pakalnis pūšaminstrumentu konkurs Vi , Lietuv 13.17.06.2016.
JVLMA Pūšamintrumentu katedras studentu koncerts 31.03.2016.
A.Maslova un J.Igau a /klarnete/ koncerts R zeknes MV16.05.2016.
V.Kudrina / it ra/ koncerts Jūrmalas MV 17.05.2016.
emassv tku koncerts JVLMA 22.12.
C su mūzikas vidusskolas jubilejas koncerts C su koncertz l 17.03.2016.
26. Starptautisk s Trompešu dienas un konkurss Tallin 05.04.2016.
IV Jauniešu mūzikas festiv ls Avanti 11..03-15.05.
Labdar bas koncerts sv.P tera bazn c 19.04.
Koncerti Tukuma MS /17.02/ un Balvu MS /02.05./
Eksperta darbs
Žūrijas locekle Mūzikas skolu audz k u konkurs Et des Saldū, 25.11.2015.
Žūrijas locekle 21.Starptautiskaj jauno pianistu konkurs Valmier , 27.01.2016.
Žūrijas locekle jauno pianistu festiv l Juglas MMS DEBIJA 2015., 10.03.2016
Žūrijas komisijas priekšs d t ja IV Starptautiskaj Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurs Siguld
/k.z.Baltais fl ģelis/, 16.03.2016.
Žūrijas locekle VIII Starptautiskaj konkurs Renaissance Arm nij
/Klavierpavad juma un kameransamb u grupa/, 13.-15.04.2016.
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Žūrijas locekle I starptautiskaj konkurs -festiv l Pearls of the Baltic Klaip das koncertz l
/Klavieru duetu grupa/, 20.-21.06.2016
Meistarklases
Koka pūšaminstrumentu simpozijs, N.Balderyou meistarklases /koncertmeistara darbs/7.-9.09.2015.
Č.Z hala meistarklases JVLMA 28.-29.05.2016. /koncertmeistara darbs/
Meistarklašu vad šana Starptautiskaj konkurs Renaissance Arm nij 15.04.2016. Meistarklases
klarnetistiem un trompetistiem Tukuma MS 17.02.2016. /koncertmeistara darbs/
Organizatoriskais darbs
J zepa Medi a R gas 1.mūzikas skolas klavieru noda as vad t ja
Br u Medi u jauno pianistu konkursa organiz šana, R ga 12.03.2016.
Lektore Veronika Rinkule
09.15. piedal šan s NORDOPERA Audition Training meistarklas s Vi (Lietuva)
Piedal šan s JVLMA r kotaj s meistarklas s:
09.11.15. Irena Uss - Armoniene (Lietuvas Mūzikas un te tra akad mija)
27.01.16. Claudia Patacca ( ArtEZ)
22.02.16. Peter Edelmann ( V nes Mūzikas universit te )
25.02.16. Mihails Svetlovs ( ASV )
05.05.16. Ekhart Wycik ( Diseldorfas Mūzikas augstskola
06.04.16. Jauno vok listu par de, RLBN Zelta z l
30.04.16. Koncerts Sen s mūzikas ans. Inégalité Mystique sast v Bauskas pil .
20.05.16. Vok l s mūz. Koncerts draugiem
RDKS meite u kora TIARA koncertmeistare (diri ente A. Birzi a):
01.2015. Piedal šan s Koncertuzvedum Kartupeļu opera ( koncertmeistare, klavieru un klaves na
partijas or estra sast v ), Latvijas koncertz l s
09.2015. Piedal šan s Starptautiskaj kora mūzikas festiv l EUROTREFF, Volfenbuttele, V cija
11.2016. Piedal šan s Tolosa Choral Contest festiv l , konkurs ( 2. vieta ). Tolosa, Sp nija
04.2016. RDKS meite u kora TIARA koncerts Grib s drusku pabl ņoties, Lielv rdes MS
06.2016. Sadraudz bas koncerts ar Upsalas katedr les (Igaunija) meite u kori, R ga, R gas Doms
RDKS kordiri šanas noda as koncertmeistare: (koncerti ar RDKS m/k TIARA un Jaukt kora
l dzdal bu )
05.2016. RDKS Diri šanas noda as 4. kursa audz k u koncerts. R g , M rti bazn c
05.2016. RDKS Pavasara koncerts. R ga, Stradi u universit tes koncertz l
06.2016. RDKS Diri šanas noda as 4. kursa audz k u koncerts. R g , Anglik u bazn c
06.2016. RDKS Diri šanas noda as 4. kursa audz k u koncerteks mens. R g , VAK telp s
Sen s mūzikas ansamb a Inégalité Mystique dal bniece ( klaves ns, r e pozit vs):
04.2016. Sen s mūzikas koncerts Franču karaļa galma m zika. Bauskas pil
06.2016. Lielbrit nijas v stniec bas r kot pie emšana par godu Anglijas karalienes dzimšanas
dienai. LNB
08.2016. Sen s mūzikas koncerts Franču karaļa galma m zika un deja. Lūznavas muiž
Koncerti sadarb b ar solistiem:
09.2015. Vok l s kamermūzikas koncerts Klusums.Miers.Vienk rš ba, Sv. Mi e a Alsungas kato u
bazn c
05.2016. M tes dienai velt ts koncerts, R ga
06.2016. Vok l s mūzikas koncerts, Kuld gas sv. Katr nas kato u bazn c
Lektore Nat lija Zandmane
24.02.2016. JVLMA St gu instrumentu katedras studentu un ma istrantu koncerts Lielaj z l
03.03.2016. Emerit.prof.J.Švolkovska vijoles klases studentu Koncerts JVLMA Lielaj z l
16.03.2016. Asoc.prof.Evas Binderes vijoles klases studentu Koncerts JVLMA LMT Kamerz l
23.03.2016. Doc.Ter zes Z bertes-Ijabas vijoles klases stud. un ma . koncerts JVLMA r e u
26.02.2016. 22.konkurss Yamaha stipendija 2016, JVLMA Lielaj z l
Meistarklases (koncertmeistara darbs)
09.-10.11.2015. Pie altista no Graca Herb.Kefera
10.-11.03.2016. Pie altista St.Karlini no Mil na
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29.-31.03.2016. Pie vijoln. no Horvatijas Eugenia Epšteinas
12.-21.07.2016. Starptautiskie Latviešu jauno mūzi u meistarkursi Siguld
(pie vijoln.- G.Larsena, R.Lielmanes, S.Štenberga; pie altistiem – A.D rzi as, A.Štr la)
Noklaus šan s
24.05.2016. Konkurss Latv.Nac.Oper un balet 1.un 2.vijoles grupas (L.C mure, G.Dazarte,
A.Saln te)
14.11.2015. Koncerts Em.D rzi a mūz.skol v lt t Latvijas Republikas 97.gadadienai
03.02.2016. St gu instrumentu katedras m c bsp ku koncerts RLB Zelta z l (prof.G.Larsens/vijole,
emerit.prof. J.Švolkovskis/vijole un doc.I.Br numa/alts)
Lektore Dzintra Vīcupe
Koncertmeistare
Sieviešu kora ”Ausma” koncertmeistare (diri .J.Zirnis)
Koncerti:
25.-27.09.2015. Starptaut. koru konkurss Rimini It lij
11.2015. Kora mūz. koncerts velt ts Rainim un Aspazijai kop ar kori Ausma
12.2015. Adventes koncerts S ma a ev.lut. bazn c Valmier
04.2016. Koru mūz. koncerts ar koriem Ausma un Ogre R g , Mazaj ild
06.2016. Piedal šan s Bazn cu nakts koncert R g J a ev.lut. bazn c .
Citi koncerti un muzik. aktivit.:
11.2015.Valsts sv tku koncerts ar Ogres novada koriem Ogres kult. centr
12.2015. Ziemassv tku koncerts ar Auces jaukto kori Vecauces kult. centr
02.2016. Koncerts ar Auces jaukto kori Akmenes kult. centr Lietuv
02.2016. Piedal šan s starptaut. koru konkurs Kau ar Auces jaukto kori
03.2016. Sieviešu koru kopm . Tukum
03.2016. Piedal šan s Lieldienu Dievkalpojum ar kori Amenda Talsu ev.lut.bazn c
03.2016. R gas sieviešu koru kopm . Ave Sol koncertz l
04.2016. Koru skate Dobeles nov. koriem Dobeles kult. centr
05.2016. R gas sieviešu koru kopm . Ave Sol koncertz l
05.2016. Dž.Puč ni mesas Di Gloria atska ojums ar kori Ogre un solistiem Alojas virsdiri . sv tkos
gar g s mūz. koncert Alojas ev. lut. bazn c
06.2016. Koncertmeistares pien kumi sievu un v ru koru salidojum C s s
06.2016. Piedal šan s Bazn cu nakts koncert ar Latvijas Bankas jaukto kori S pju Dievm tes
bazn c R g
07.2016. Piedal šan s Talsu pils tas sv tku gar g s mūz. koncert ar kori Amenda Talsu ev.lut.
bazn c .
07.2016. Koncerts ar Auces jaukto kori Lielauces kult. centr .
Stīgu instrumentu katedra
Visi doc t ji radoši m kslinieki, akt vi iesaist s starptautiska un viet ja l me a koncertdarb b .
03.02.2016. notika piektais JVLMA St gu instrumentu katedras m c bsp ku koncerts LBN ar
docentes T.Z bertes-Ijabas ievadv rdiem
Profesors Arigo Štr ls
Dal ba st gu kvarteta “3+1” sast v un projekt “Piazolla Galjano Tango” (šie koncerti turpin s
joproj m), k ar atseviš os projektos ar Vidzemes kameror estri. Ar šo or estri ar pirmoreiz Latvij
tika atska ota D. Tabakovas Sv ta sen stil altam klaves nam un kameror estrim. Pirmatska ojums
G. Pel ča Nakts triptihs katedras m c bsp ku koncert kop ar S. Glazenburgu.
Katedras doc t ji koncert simfoniskos un kamerorķestru sast vos:
LNSO sast v koncert –T. Z berte-Ijaba, A. Štr ls
Doc t ju organizatorisk un p tniecisk darbība
Docente Ter ze Zīberte-Ijaba
Žūrijas komisijas locekle jauno vijolnieku un čellistu konkurs Ceļ uz meistar bu Bolder jas
mūzikas un m kslas skol
Publik cija Latvian National Opera Symphony Orchestra In 1920-1930s zin tniskaj žurn l ART
TEMPUS III. Institute of Art, Daugavpils University
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Publik cija Latvian Radio Symphony Orchestra During 1920-1930ies – Organization,
Communication and Artistic Activities zin tniskja žurn l ART TEMPUS II. Institute of Art,
Daugavpils University
Publik cija Simfonisk m zika Latvijas Nacion laj oper . Mūzikas akad mijas raksti, 11
Publik cija R gas radiofona simfoniskais or estris 20. gadsimta 20.–30. gados – organiz cija,
komunik cija un m kslinieciski radoš darb ba, izdota M zikas akad mijas raksti 10 numur .
Komisijas priekšs d t ja Profesion l s kvalifik cijas centraliz tajos eks menos instrumentu sp l
Mūzikas vidusskol s R g , Liep j , Ventspil , R zekn , Daugavpil . C s s, Jelgav
Dal ba JVLMA SO padom
Dal ba žūrijas komisijas sast v konkurs I. Galantes talanti.
Asoc.profesore Ligita Zemberga Darbs JVLMA Uz emšanas komisij , Gada balvas komisij ,
JVLMA Sen t , B. un I. Teterevu fonda komisij , SO padomes sekret re, JVLMA doc t ju Radošo
un zin tnisko projektu izv rt šanas komisij .
Darbs Profesion l s kvalifik cijas centraliz to eks menu komisij s R g , Jelgav , Daugavpil ,
R zekn , Ventspil .
Žūrijas komisijas locekle Valsts konkurs Kokles sp les un it ras sp les audz k iem
Žūrijas komisijas locekle – jauno vijolnieku un čellistu konkurs Ceļ uz meistar bu Bolder jas
mūzikas un m kslas skol , Kurzemes re iona st dzinieku konkurs Sol-Re-La-Mi Saldus mūzikas un
m kslas skol , K.F. Amendas starptautiskaj mūzikas skolu st gu instrumentu individu lo izpild t ju
un ansamb u konkurs .
Profesors Arigo Štr ls izveidoja p rlikumu altam M. Baša Pasaka (ori in l – mežragam).
Akredit cijas komisijas loceklis Bolder jas Mūzikas un M kslas skol . Profesion l s kvalifik cijas
centraliz to eks menu komisijas loceklis mūzikas vidusskol s. Satversmes sapulces un Profesoru
padomes loceklis.
Doc t ju dalība meistarklas s –
P c St gu instrumentu katedras vad t jas T. Z bertes-Ijabas iniciat vas no 2013. gada febru ra katedr
s ktas iekš j s meistarklases/konsult cijas pie katedras doc t jiem, kuras var apmekl t visi st gu
noda as studenti. Tas guvis lielu atsauc bu un ieinteres t bu stud jošo vidū. Meistarklases notikušas
pie š diem doc t jiem – T. Z berte-Ijaba, G. Larsens, J. Švolkovskis, E. Bindere, A. Frišenfelde, E.
Teste eca, L. Zemberga, D. Ozoli a, A. Sprūdža, S. Zari a, G. Sarkisjans.
Doc. Ter ze Zīberte-Ijaba – atkl to stundu un meistarklašu vad ba Ventspils mūzikas vidusskola
Asoc. profesore Ligita Zemberga – meistarklašu vad ba Siguldas starptautiskaj s jauno mūzi u
meistarklas s
Profesors Arigo Štr ls - meistarklases Mil nas konservatorij un jauno mūzi u meistarkursos
Siguld
P šaminstrumentu katedra
Docente Ilze Urb ne akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan or estros, gan uzst j s k
soliste (Sen s mūzikas festiv la nosl guma koncerts Rund les pil ), piedal j s daudzos JVLMA
koncertos, neskait mos kamermūzikas koncertos, u.c.:
piedal šan s koncertos 3.Woodwind Festiv la ietvaros, 2015.g. 8. un 10.oktobr , JVLMA
Solo koncerts Lietuvas Mūzikas akad mij
piedal šan s katedras m c bsp ku koncert 2016.g.mart
studentes Elzas Bleikšas sagatavošana starptautiskajam Adams Music Center konkursam Holland
studentes gatavošana or estru konkursiem (Gustav Mahler Jugend Orchester, Baltic Youth
Orchestra).
piedal šan s Latvijas Flautistu Associ cijas koncertprojektos
meistarklašu apmekl šana pie Sandrine Francoix un Renate Greis Armin
meistarklašu sniegšana Lietuvas Mūzikas un te tra akad mij , J zepa Medi a R gas mūzikas
vidusskol un Em la D rzi a mūzikas vidusskol .
Docente Ilona Meija akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan or estros, gan ar k
soliste, dal ba daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamermūzikas koncertos, u.c.
5. sept. Lub nas kultūras nams, Latvijas Flautu Asoci cijas koncerts Strautiņš un Bahs
14. sept. Maz ilde, Latvijas Flautu Asoci cijas koncerts Strautiņš un Bahs
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17. sept. Liel ilde, Sinfonietta R ga sezonas atkl šanas koncerts
18. sept. Daugavpils, Sinfonietta R ga pūt ju kvintets un saksofons, Eksotisk s dejas
21. sept. Dzintaru koncertz le, Karinas Berzi as b rnu koncerts kst te
26. sept. R gas Doms, Sinfonietta R ga, GRAMMY balvas atska u koncerts
30. sept. Daugavpils, Sinfonietta R ga koncerts
3. okt. C sis, Sinfonietta R ga koncerts
6. okt. Klaip da, Sinfonietta R ga pūt ju kvintets un saksofons Eksotisk s dejas
12. okt. Tiešraides koncerts Latvijas Radio 1. studij
27. okt. Auce, koncerts Francijas Ainavas
31. okt. Liel ilde, Sinfonietta R ga koncerts ar Andri Pogu
11. nov. Sigulda, m m s filmas L čpl sis ska u celi a atska ošana
14. nov. Sv.J a bazn ca, Sinfonietta R ga jaundarbu koncerts
29. nov. Baloži, koncerts Francijas Ainavas
11. dec. Liel ilde, Sinfonietta R ga koncerts
15. jan. Karlsruhe (V cija), Latviešu mūzikas prezent cija kop ar Hertu Hansenu
6.-10. okt. Koka pūšamo instrumentu simpozijs JVLMA, flautistes S.Francois meistarklašu
apmekl šana.
novembris, Kau a, žūrijas komisijas locekle pūšamo instrumentu konkurs .
14.-16. jan. Karlruhe (V cija), meistarklašu vad šana mūzikas augstskol .
apr lis, Varšava, žūrijas komisijas locekle koka pūšamo instrumentu kameransamb u konkurs .
augusts, Salacgr va, Salacgr vas 6. klasisk s m zikas festiv ls. Meistarklašu pasniegšana.
Docents G.Kuzma - akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan or estros, gan ar k
solists, dal ba daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamermūzikas koncertos, u.c.
regul ra koncertdarb ba Sinfonietta Riga Pūšaminstrumentu kvintet
dal ba JVLMA Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras doc t ju koncert R gas Latviešu
biedr bas nam . (04.03.2016.)
dal ba Klarnetistu festiv l Ščecin 2016.gada apr l
dal ba Sinfonia Concertante cikl Meistari un m cekļi 2016.gada apr l
Dal ba koncert ar klavieru kvartetu Quadra 2015.1. oktobr
Treš R gas Koka pūšaminstrumentu simpozija organiz šana
meistarklašu organiz šana JVLMA koka pūšaminstrumentu specialit t s
meistarklašu vad šana starptautiskaj klarnetistu festiv l Ščecin 2016.gada apr l .
Emerit. profesors Imants Sneibis – akt vi darbojas daž d s konkursu žūrij s, koncert ja k solits
Latvijas dievnamos
dal ba Teodora Reitera konkursa žūrij
studentes Alises Golovackas sagatavošana un dal ba Teodora Reitera konkurs 2015.gada
7.decembr
Zanes Jur vicas( ma istra studijas) un Lienes Dob činas sagatavošana dal bai starptautiskaj Kulava
konkurs 2015.gada oktobr
studentes Evijas Veldres sagatavošana dal bai starptautisk konkurs 2015./2016.akad misk gada II
pusgad
JVLMA pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras organiz to meistarklašu apmekl šana.
Profesors Artis Sīmanis – akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan or estros, gan ar k
solists, piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamermūzikas koncertos, u.c.
jaunas koncertprogrammas No Kuivižiem l dz Kasablankai sagatavošana un atska ošana ar R gas
Saksofonu kvartetu un pianisti Hertu Hansenu
jaunas koncertprogrammas Piel gsim m ž gi sagatavošana un atska ošana kop ar dzied t ju J ni
Kurševu un r elnieci Krist ni Adamaiti
R gas Saksofonu kvarteta koncerts Sanktp terburgas Ermit žas te tra koncertz l 2015. gada oktobr
R gas Saksofonu kvarteta, dzied t jas Ievas Paršas un multiinstrument lista Valda Muktup vela CD
Ozols izdošana 2015. gada novembr
ieraksti kop ar dzied t ju Jolantu Strikaiti un r elnieci Krist ni Adamaiti. CD L dzenuma balss
izdošana. Programm :
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J.Karlsons M nesgaismas d rzs
K. L cis L sojiet, Debesis
A. Dzen tis L dzenuma balss
J. Lūs ns Es ticu neteiktajam
A. Selickis Apsl pt atz šan s
R. Pauls 4 miniatūras
jaunas koncertprogrammas sagatavošana un atska ošana 2015. gada 22. decembr Sv. J a bazn c
R g festiv l Eiropas Ziemassv tki kop ar R gas Saksofonu kvartetu, Krist ni Adamaiti ( r eles) un
Jolantu Strikaiti (sopr ns)
2015. gada 27.oktobr – meistarklašu vad šana Sanktp terburgas N.Rimska-Korsakova konservatorij
Paul nas Pite ko (J z. Medi a R gas mūzikas vidusskola) sagatavošana dal bai Starptautiskaj Jauno
izpild t jm kslinieku konkurs Maskav 2015. gada novembr
R gas Saksofonu kvarteta koncertdarb bas organiz šana
Lektors Ainars Šablovskis – akt vi koncert ja gan daž dos kameransamb os, gan or estros gan ar
k solists, piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamermūzikas koncertos, u.c.
koncerts Sanktp terburgas (Krievija) Ermit žas te tra z l
1.novembr koncertprogramma Mel st r a lidojums ar Valdi Muktup velu /tradicion lie
instrumenti, balss/ un Ievu Paršu /mecosopr ns/ Alūksnes kultūras centr
16.novembr R gas saksofonu kvarteta, Ievas Paršas un Valda Muktup vela jauna CD Ozols
prezent cija
18.novembr koncertprogramma Ozols kultūras un atpūtas centr Imanta, R g
koncertprogramma Dziedinošais lietus ar sopr nu Krist ni Gail ti:
12.septembr Kokmuiž Koc nu pagast
20.novembr Gaujienas tautas nam
13.decembr Limbažu Administrat v s kas Lielaj z l
20.decembr Alūksnes Kultūras centr
22.decembr koncerts festiv la Eiropas Ziemassv tki ietvaros R gas Sv. J a bazn c
25.mart Liel s Piektdienas koncerts R gas Dom
saksofona sp les tehnisko pras bu - gammu sp les gr matas sast d šana un izplat šana Latvijas
mūzikas vidusskol s
meistarklašu vad šana Sanktp terburgas konservatorij 2015.gada oktobr .
Lektors Gatis Evelons – akt vi darboj s daž d s konkursu žūrij s, koncert ja k solists Latvijas
dievnamos un piedal j s daž dos or estru sast vos
koncerts Valsts sv tku koncert Latviešu biedr b 2015.g.18.novembr
dal ba Zieme eiropas mūzikas dien s Tartu, mežragu ansamb a diri šana
2015.g. no 30.10-01.11.
dal ba festiv l Kamerm zikas nakts M striht (Holande) 2016.g. 30.-31.01.
meistarklašu vad šana Tartū 2015.g. 30.10.-1.11.
meistarklašu vad šana Brass simpozij Vi n 2015.g. 2.11-7.11.
meistarklašu vad šana Latgales re ion 2016.g. febru ris
darbs žūrij Vislatgales 4. Pūšaminstrumentu audz k u konkurs
jauno mežradznieku gatavošana Starptautiskajam konkursam “Kaunas Sonorum” 2015.g. 2.11-5.11.
Mežraga klases studentu koncerta organiz šana 15.12.2015. J zepa Medi a R gas 1. Mūzikas skolas
Lielaj z l
Jura Jurj na Starptautisk konkursa “ Jaunais Mežradznieks” organiz šana 2016. gadam
Em la D rzi a pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu noda as audz k u koncerta organiz šana
Latvijas Nacion laj bibliot kas z l 2016. g. mart
Docents J nis Porietis - akt vi koncert ja gan daž dos or estros, gan ar k solists, piedal j s
daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamermūzikas koncertos, u.c.
dal ba projektos ar Latvijas Nacion l s operas or estri
koncerti LNSO sast v
koncerti Sinfonietta R ga sast v
regul ra koncert šana Sv. J a, Sv. M rti a, Sv. P tera un R gas Doma bazn c
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piedal šan s Kar nas B rzi as organiz tajos koncertos b rniem Runcis z bakos, 24.10.2015;
25.10.2015; 01.11.2015; 02.11.2015.
piedal šan s koncertuzvedum Dagdas skiču burtn cas, 10.09.2015; 11.09.2015; 12.09.2015;
08.11.2015; 15.11.2015; 29.11.2015.
izstr d ta trompetes sp les metodika apm c bas s kumposm , darbs ar trompešu grupu R gas 6.
Vidusskol , 27.10.2014.
Asoc.profesors J nis Retenais – akt vi koncert ja gan daž dos or estros, gan ar k solists,
piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamermūzikas koncertos, u.c.
dal ba Lietuvas Mūzikas un te tra akad mijas r kotaj Brass ansambļu festiv l un koncert ,
Vi
(02.11.2015 – 07.11.2015)
dal ba JVLMA Pūšaminstrumentu katedras doc t ju koncert R gas Latviešu biedr bas nam .
(02.03.2016.)
koncerti un meistarklašu vad šana Latvijas mūzikas skol s un vidusskol s tubu kvarteta Magic 4
sast v (2015/2016. akad misk gada novembr , febru r un apr l , Talsu mūzikas skola, Madonas
mūzikas skola, Saldus mūzikas skola)
dal ba JVLMA r kotaj s Trompešu dien s, k J zepa Medi a R gas mūzikas vidusskolas PO
diri ents, R ga, 2015.gada 25.septembr
The Markneukirchen International Instrumental Competition apmekl jums no 2016.gada 19.maija
l dz 28.maijam, V cija, Markneukirchen
dal ba JVLMA r kotaj Br ļu Jurj nu starptautisk pūšaminstrumentu konkursa žūrij , R ga,
2016.gada 1.-9.apr lis
Latvijas mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu noda u vad t ju san ksmes
organiz šana. (23.09.2015. JVLMA)
Br ļu Jurj nu starptautisk pūšaminstrumentu konkursa organiz šana, R ga, 2016.gada 1.-9.apr lis
Piekt starptautisk Diksilendu festiv la „Diksilends Umurg 2016” organiz šana (1.,2.jūlijs)
J z.Medi a R gas mūzikas vidussk. audz k u Eduarda Lip na un K r a Circe a sagatavošana dal bai
konkurs The Markneukirchen International Instrumental Competition, no 2016.gada 19.maija l dz
28.maijam, V cija, Markneukirchen
Latvijas eifonistu un tubistu koncerta “ZIEMASSV TKU TUBAS” organiz šana R g , 2015.gada
12.decembr Doma laukum .
Et žu kr juma sast d šana mūzikas vidusskolu audz k iem tubas un eifonija specialit t s.
Asoc.profesors Edgars Saksons - akt vi koncert ja gan daž dos or estros, gan ar k solists,
piedal j s daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamermūzikas koncertos, u.c.
meistarklases Como (It lija) mūzikas augstskol , 2015.gada novembris
JVLMA sitaminstrumentu klases tehnisko ieskaišu pras bu izstr d šana, apkopošana, izplat šana
Latvijas mūzikas vidusskol s
Latvijas profesion l s vid j s mūzikas izgl t bas iest žu izgl t bas programmas Sitaminstrumentu
sp le Valsts konkursa nolikuma izstr d šana
meistarklašu organiz šana - Emmanuel Sujourne (Francija, 10.2015, JVLMA)
meistarklašu organiz šana – L.Alberts, (Be ija, 05.2016. JVLMA)
14.starptautisk sitaminstrument listu festiv la Ukmerg (Lietuva) m kslinieciskais vad t js (11.13.03.2016)
Lektors Rihards Zaļupe - akt vi koncert ja gan daž dos or estros, gan ar k solists, piedal j s
daudzos JVLMA koncertos, neskait mos kamermūzikas koncertos, u.c.
jaundarba rad šana marimbai solo ar pūt ju or estri - Forest Atmospheres, kas tika pirmatska ots
2016. gada 4. Febru r , Liep j , koncertz l Lielais Dzintars (solo Rihards Za upe, Nacion lo
Bru oto sp ku or estris, diri ents kaptei leitinants Guntis Kumačevs. Ska darbu paredz ts atska ot
Slov nij , ub an 2016.gada 10. mart – ar Slovenian Armed Forces Band (Slov nijas bru oto
sp ku or estris), solo - Dominik Pavlenič.
koncerti Tbilisi (Gruzij ) ar Xylem TRIO 2015. gada otobr
piedal šan s JVLMA r kotaj koncert 2016.gada febru r kop ar R gas saksofonu kvartetu, kur
atska ija savus ska darbus Tuksnesis un Extention in Blur.
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darbs pie Sitaminstrumentu metodika un skaņdarbi 1. un 2. klasei (m zikas skol m), kuru paredz ts
pabeigt un izdot 2016. gad , pateicoties VKKF atbalstam.
meistarklašu vad šana Nord + semin r Tallin (Igaunij )
lekcijas Darbs ar Logic X un MIDI nolas šana 2016.gada oktobr JVLMA M zikas tehnaloģiju
katedr
JVLMA sitaminstrumentu klases koncertu Waves 2 veidošana un produc šana, kur iegūtos l dzek us
izmantoja jaunu instrumentu ieg dai JVLMA.
Visi katedras doc t ji koncert simfoniskos, p t ju un kamerorķestru sast vos:
LNSO sast v koncert – I.Urb ne, G.Kuzma, J.Porietis, E.Saksons, R.Za upe, A.Šablovskis
(atseviš s programm s) J.Retenais (atseviš s programm s)
Sinfonietta R ga sast v koncert – J.Porietis, I.Meija
Or estra R GA sast v koncert – A.Kazlausks, J.Retenais
Kora diriģ šanas katedra
Docents J nis Baltiņš
Pedago isk darb ba
1. Studiju kursu Kora diri šana, Kora diri šanas m c šanas praksr, Koris, Kora darba metodika,
Kora diri šanas pasniegšanas metodika doc šana JVLMA;
2. darbs J zepa Medi a R gas Mūzikas vidusskol – kordiri šanas noda as vad t js, jaukt kora
diri ents;
3. JVLMA jaukt kora piedal šan s Starptautiskaj mūzikas augstskolu festiv l Sanktp terburg
(Krievija) 26.10. – 31.10.;
Metodiskais un organizatoriskais darbs, meistarklases
1. JVLMA kordiri šanas katedras 3 studiju kursu aprakstu izstr de un aktualiz cija
2. darbs akredit cijas komisij eksperta status 09.12.2015., Kal tu MS;
3. darbs akredit cijas komisij eksperta status 02.03. 2016., Amatas MS
4. lekcija skolu koru diri entiem par diri šanas tehnikas jaut jumiem –ISEC 20.11;
5. Imanta Kokara 2.Starptautisk jauno kordiri entu konkursa nolikuma izstr de
Radošais darbs
1.Siguldas koru apri a virsdiri ents;
2.Alūksnes un Apes novadu skolu koru virsdiri ents;
3.Siguldas novada skolu koru virsdiri ents;
4.Siguldas Jauniešu kora ATVARS m kslinieciskais vad t js;
5.Alūksnes skolot ju kora ATZELE m kslinieciskais vad t js;
6. LNKC kora nozares padomes loceklis.
7. Vidzemes un Latgales Dziesmu dienas Alūksn virsdiri ents (28.05);
8.Siguldas novada Dziesmu sv tku koncerts Siguld (29.05.) – koncerta m kslinieciskais vad t js;
9. Sieviešu un v ru koru salidojums C s s (04.06..) – koru koordinators
Darbs žūrij
2016.gads
03.02. – vok lais konkurss BALSIS Siguld
17.02. – vok lais konkurss BALSIS Pier gas re ion (M rupe)
23.02. – vok lais konkurss BALSIS Alūksn
27.02. – vok lo ansamb u skate Gulben
04.03. - vok lo ansamb u skate Balvos
20.03. – Pier gas re iona vok lo ansamb u skate Siguld
30.03. – Pier gas re iona 2.-4.kl.skolu koru konkurss
03.04.. – koru skate Valk un Valmier ;
09.,10.04. – koru skate R g LU aul ;
6.04. – Koru skate R zekn ;
23.04. – koru skate Pier g (M rupe)
24.04. – koru skate C s s un Limbažos;
29.04. - koru skate J kabpil ;
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30.04.- koru skate Aizkaraukl un Daigavpil ;
01.05. – koru skate Madon ;
07.05. – koru skate Ogr
Koncerti:
ar JMRMV jaukto kori:
14.11.2015. - Valsts sv tku koncerts RLB
25.11.2015. – koncerts R gas 2.MS
21.03.2016. – koncerts P.Jurj na MS;
08.05.2016. – Koncerts M rupes MS
ar Siguldas jauniešu kori ATVARS
13.12.2015. – Adventes Siguldas ev. lut. bazn c ;
05.03.2016. – koncerts Garkalnes kultūras centr ;
02.04.2016. - Koru skate Siguld (Augst k pak pe)
27.05.2016. – Koncerts Siguld
30.06. – 06.07.2016. - Starptautiskais koru konkurss IFAS 2016 Pardubic (Čehija) – Zelta diploms
un 2.vieta tautas mūzikas kategorij , Zelta diploms jaukto koru kategorij ;
ar skolot ju kori ATZELE
17.10.2015. - Koncerts Alūksnes ev.lut.bazn c
12.12. 2015. - Koncerts Alūksnes Kultūras centr ;
23.12. 2015. - Ziemassv tku koncerts Alūksnes Kultūras centr ;
13.02.2016. - Koncerts Alūksnes Kultūras centr ;
12.03. 2016. – 30 gadu jubilejas koncerts Alūksnes Kultūras centr
04.05. 2016. - Koru skate Alūksn (I pak pe)
Asoc.profesors Arvīds Platpers
05.09.2015. – dal ba koncert T vu diena R g , V rmanes d rz (v ru koris Absolventi)
09.10.2015. – v ru kora ekava koncerts Gulbenes KN
16.10.2015. – v ru kora Absolventi sezonas atkl šanas koncerts K/C “Imanta”
21.10.2015. – piedal šan s koncert “Skaisti dziedi, lakst gala” LU Lielaj aul
24.10.2015. – Latvijas koru diri entu san ksme LU Lielaj aul
18.11.2015. – Latvijas Republikas Proklam šanas 97. gadadienai velt ts Latvijas v ru kora
dižkoncerts RLBN (v ru kori ekava un Absolventi)
20.11.2015. – v ru kora ekava koncerts Vecumnieku KN
27.11.2015. – sakr l s mūzikas koncerts Baldones bazn c (v ru koris ekava)
30.11.2015. – svin gs pas kums Meln s kafijas dzeršana Latvijas Nacion laj aizsardz bas akad mij
05.12.2015. – jubilejas koncerts “ ekavas v ru korim - 45” Doles TN ( ekav )
19.12.2015. – v ru koru Absolventi un Gaudeamus (Igaunija) Ziemsv tku draudz bas koncerts Tartu
bazn c
20.12.2015. – Ziemsv tku koncerts Katlakalna bazn c (v ru koris ekava)
14.01.2016. – žūrijas komisijas priekšs d t js mūzikas skolu akordeonistu konkurs Rojas mūzikas
un m kslas skol (Roj )
23.01.2016. – ar v ru kori ekava sakr l s mūzikas koncerts Saldus bazn c
13.02.2016. – v ru kora Absolventi piedal šan s koncert Dobeles KN
17.02.2016. – virsdiri enta darbs R gas v ru koru kopm in jum Ave Sol koncertz l (R g )
19.02.2016. – darbs žūrij Pier gas vok lo ansamb u skat Baložu KN
20.02.2016. – Draudz bas koncerts VEF Kultūras pil (v ru koris Absolventi)
21.02.2016 – v ru kora ekava koncerts L v nos
26.02.2016. - virsdiri enta darbs v ru koru kopm in jum Liep j
27.02.2016. – koncerts Alfr da Vintera dz ve un m zika ekavas KN (v ru koris ekava)
28.02.2016. – virsdiri enta darbs Vidzemes v ru koru kopm in jum Valmieras KN
05.03.2016. – virsdiri enta darbs Zemgales v ru koru kopm in jum Aizkraukles KN
05.03.2016. – v ru kora ekava koncerts rg u KN
11.03.2016. – žūrijas komisijas priekšs d t js Latvijas Mūzikas skolu koru konkurs JVLMA Lielaj
z l (R g )
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15.03.2016. – virsdiri enta darbs R gas v ru koru kopm in jum Ave Sol koncertz l (R ga)
19.03.2016. – virsdiri enta darbs Kurzemes v ru koru kopm in jum Ventspils KC
20.03.2016. – v ru koru - ekava un Forte sakr l s mūzikas G.Ros ni Psalms Nr.50 Miserere
koncerts Daugavpils bazn c galvenais diri ents
09.04.2016. – R gas v ru koru skate (v ru korim Absolventi)
10.04.2016. – v ru kora ekava koncerta R gas Romas katoļu Sv. Antona bazn c m kslinieciskais
vad t js un galvenais diri ents (2016)
23.04.2016. – Pier gas koru apri a koru skate ekav (v ru korim ekava)
23.04.2016. – v ru koru Absolventi un Gaudeamus (Igaunija) draudz bas koncerts R gas 2. imn zij
10.05.2016. – virsdiri enta darbs R gas v ru koru kopm in jum Ave Sol koncertz l (R g )
12.05.2016. – v ru kora ekava koncerts Misas KN
21.05.2016. – piedal šan s koncert Virsdiriģentu sv tki Aloj ( ekava, Absolventi)
03.06.2016. – dal ba konferenc un koncert M zikas skolot ju nodaļai - 55
04.06.2016. – virsdiri ents Latvijas sieviešu un v ru koru salidojuma koncert (C s s)
05.07.2016. – v ru koru Absolventi un Gaudeamus (Tartu) draudz bas koncerts Kaske Villag
(Igaunij )
Profesors Sigvards Kļava (s k ka inform cija LRK m jas lap )
Koncerti ar Latvijas Radio kori Latvij - 34
Sc niski uzvedumi - 11
Turnejas ar Latvijas Radio kori, Holandes kamerkori un Sinfonietta R ga - 18 (Eiropa, ASV,Koreja,
na)
Meistarklases: Kurt Thomas diri enu kursi Utrehtas konservatorij jūlij ,
Meistarklases Tokij Tokyo Cantat, Amsterdam Meistari un m cekļi
Eksped cijas: Katolicisk s tradicion l s kultūras mijiedarbe Latgal , Bizantiskie dzied jumi Grie ij .
TENSO Meistarklases kora dzied šan – Mechelen (Be ija)
Ieraksti: A.Perta kora mūzikas CD izdev js _ONDINE (ASV,Somija)
E.Ešenvalda vok li instrument l s mūzikas ieraksts – CD. ONDINE (ASV/Somija)
K.Habestatd Kora mūzika - Novegia
Docents M rtiņš Kliš ns
2015.gads
17. novembr – R gas Doma z nu kora koncerts Daugavpil
18. novembr – Latvijas gadadienai velt ts koncerts pie Br v bas pieminek a
24.11.-26.11.- I. Kokara jauno diri entu konkurss
9. decembr – koncerts Sv. J a bazn c (Latvijas Radio koris, Kaspars Zem tis, Ilze Reine), festiv la
“Eiropas Ziemassv tki” ietvaros
11. decembr – koncerts Sv. J a bazn c C s s (C su apri a kori)
14. decembr – R gas Doma z nu kora koncerts R gas Doma bazn c
18. decembr – R gas koru grupas koncerts Sv. P tera bazn c
19./20. decembr – R gas Doma z nu kora koncerts NB Ziedo a z l
24. decembr – R gas Doma z nu kora dal ba Ziemassv tku dievkalpojum R gas Doma bazn c
27. decembr – R gas Doma z nu kora koncerts Dzintaru koncertz l
2016.gads
6. mart – R gas Doma z nu kora koncerts Dzintaru koncertz l
7. mart – R gas Doma z nu kora koncerts R gas kongresu nam
17. mart – Daumanta Gai a piemi as koncerts LU Lielaj Aul (koris Valmiera)
2017. gada marts – maijs - darbs žūrij Latvijas Nacion l kultūras centra organiz taj s koru skat s
un kopm in jumos
14.–18. apr lis – R gas Doma z nu kora koncerti London (Karaliskaj Albert hall u.c.)
20. maij – Latvijas skolu koru salidojums Valmier
27. maij – Dziesmu sv tku model šanas koncerts Talsu estr d
9. jūnij – komponista U a Prauli a 60 gadu jubilejas koncerts Sv. J a bazn c
10. jūnij – Dziesmu sv tku model šanas koncerts J kabpils estr d
17. jūnij – J a Erenštreita 70 gadu jubilejas koncerts LU Lielaj Aul
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1. jūlij – Dziesmu sv tku model šanas koncerts Dik u estr d
16.–27. jūlijs – dal ba Eiropas koru olimpi d (darbs žūrij , vair ku koncertu organiz šana)
Visa gada garum , k m kslinieciskais vad t js str d ja pie 2018. gada Visp r jo Latviešu Dziesmu
un deju sv tku nosl guma koncerta koncepcijas un programmas.
Citi pien kumi:
- C su koru apri a virsdiri ents
- C su koncertz les m ksliniecisk padomes dal bnieks
- 2018. gada Visp r jo latviešu Dziesmu un deju sv tku nosl guma koncerta m kslinieciskais
vad t js
Docents Andris Veismanis
P rskata period turpin ja str d t J.V tola Mūzikas akad mij ar studentiem Jur i C buli, Kristi nu
Krievu, Laimu Ledi u, Gerdu Gri i, Madaru Boku, J ni Rožkalnu.
Bija un joproj m ir Latvijas Nacion l s operas m kslinieciskais padomnieks un ar Vidzemes
kameror estra m kslinieciskais vad t js, R gas kamerkora Ave Sol galvenais diri ents. Ir piedal jies
Orfeja Auss vair ku raid jumu tapšan .
Piedal j s Latvijas kultūrizgl t bas padom .
Ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Nacion lo operu padomes loceklis
Darbojas Eiropas operas akad mijas vald .
M ksliniecisk darb ba
2015.gads
augusts
Izr de Seviļjas b rdzinis LNO (diri ents)
Jaunie Vidzemes talanti (darbs žūrij )
Vidzemes kameror estris (m kslinieciskais vad t js un diri ents)
Koncerti ar Ave Sol
Septembris
Putnu operas atjaunojums LNO pirmizrade (diri ents)
Izr de Figaro k zas LNO (diri ents)
Atkl šanas koncerts LNO (diri ents)
Oktobris
Putnu operas (diri ents)
Koncerti ar kori Ave Sol (diri ents)
Novembris
Izr de Figaro k zas LNO (diri ents)
Izr de Seviljas b rdzinis LNO (diri ents)
18.11.2 Valsts sv tku koncerts Bauska ar Simfonietta Riga (diri ents)
19.11. Labdar bas koncerts C su meža skol Vidzemes K/O (diri ents)
Decembris
Izr des Putnu opera un Figaro k zas LNO (diri ents)
Koncerti ar Ave Sol un Vidzemes kameror estri, Lielaj ild un Sv. J a bazn c , Koncerts ar kori
Ave Sol R zekn .
2016.g
Janv ris
Barik žu atceres koncerts ar kori Ave Sol
Izr des Putnu opera un Figaro k zas LNO
Febru ris
Putnu opera LNO
Gruzijas Nacion l s operas atkl šanas koncerts Tbilisi
Valent ndienas koncerti LNO
Marts
Dal ba Eiropas operas akad mijas vald
Koncerts ar operas trupu Daugavpil
Koncerts ar PPO R ga un kamerkori Ave Sol
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J.S.Bahs J ņa Pasija Jaunaj
ertrūd Lielaj piektdien ar Vidzemes k/o un E.D rzi a kori un
solistiem
Lieldienu koncerts ar kori Ave Sol P terbazn c
Apr lis
Koncerti ar Vidzemes k/o Vidzem
Putnu opera LNO
Maijs
Figaro k zas LNO
Piedal šan s Amsterdamas Eiropas operas akad mijas konferenc
Maz s Burvju flautas izr des LNO
Koncerts C s s ar LNO or estri un solistiem
Jūnijs
Koncerti ar kori Ave Sol
Jūlijs
Koncerti ar Vidzemes k/o C s s C su pils tas sv tku ietvaros
Augusts
Koncerti ar Ave Sol R gas pils tas sv tkos
Koncerti ar Vidzemes k/o C s s
Seviļas B rdzinis LNO
Ieraksti ar kori Ave Sol Latvijas Radio
Orķestra diriģ šanas katedra
Docents M rtiņš Ozoliņš
JVLMA Or estra diri šanas katedras vad t js, LNOB galvenais diri ents
M kslinieciskie projekti
2015.gads
4.septembris - LNOB sezonas atkl šanas koncerts LNO
22.oktobris - LNOB jauniestud jums Bolero LNO
M.Musorgskis-Izst des gleznas
M.Ravels sv ta Dafn ts un Hloja
M.Ravels Bolero
5.novembris - LNO or estra un solistu koncerts Valkas Kultūras nam
27.-30.decembris - Gadumijas koncerti LNO
2016.gads
26.febru ris - LNO jauniestud jums Dž.Verdi operai Makbets
4.marts - koncerts ar Lietuvas Valsts simfonisko or estri Vi as kongresu nam
Programm :
P.Čaikovskis uvert ra-fant zija Romeo un Džuljeta
F.Mendelszons Vijo koncerts (solists Z.Levicki)
S.Prokofjevs Sinfonia Concertante čellam ar or estri (solists P.Jacunskas)
8.apr lis - LNOB jauniestud jums Šeherezade un viņas st sti
Rimskis Korsakovs Šeherezade
Z.Kodais Galantas dejas
Jūnijs -R gas operas festiv ls Viva Verdi
DE Žūrijas komisijas priekšs d t js Kameransamb u katedr
Sezonas izr des LNOB
Operas:
Dž.Pučini Manona Lesko
Dž.Pučini Madama Butterfly
Dž.Verdi Rigoleto
Dž.Verdi Nabuko
Dž.Verdi Makbets
S.Prokofjevs M la uz trim apels niem
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Baleti:
M.Ravels Bolero
R.Korsakovs Šeherezade
P.Čaikovskis Gulbju ezers
P.Čaikovskis Riekstkodis
J.Karlsons Karlsons lido
S.Prokofjevs Romeo un Džuljeta
Asoc. profesors J is Puriņš
JVLMA or estra prakses vad t js
Pūt ju or estra diri šanas student un ma istranti:
Lelde Erta, Lauma Timermane, Uva Kalni a, Kaspars Puikevis – Puikevskis, M ra Zandersone
2015.gads
septembr uzs ka studijas RPIVA doktorantūr
22.septembris - koncertprogramma ar Lietuvas Valsts pūt ju or estri TRIMITAS Vi
27.septembris - koncertprogramma ar Latvijas Universit tes pūt ju or estri Kau , Lietuva
24.-25.oktobris – VII Baltijas valstu pūt ju or estru diri entu un ansamb u vad t ju forums, lekcija
par komponistu Vinsentu Persiketi
16.- 19.decembris - 69. Starptautisk s Mid West Clinic (meistarklases, koncerti, izst de) Čik g
2016.gads
13. - 16.janv ris - viesdiri ents Kristofera ūporta universit t (ASV)
29. – 31.janv ris – XXI Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpild t ju
konkursa žūrijas priekšs d t js, R ga
8.- 9.febru ris - pūt ju or estra diri šanas lektora atlases komisijas loceklis Sibeliusa Mūzikas
akad mij , Hesinki (Somija)
19. – 22.febru ris – piedal šan s Starptautiskaj pūt ju or estru konkurs Pr g ar Latvijas
Universit tes pūt ju or estri, sa emts Zelta Diploms
29. febru ris – 4. marts – viesprofesores Kortnijas Sneideres (ASV) meistarklašu organiz šana
JVLMA
14. - 15.apr lis - piedal šan s RPIVA 9. Starptautiskaj konferenc TEORIJA PRAKSEI M SDIENU
SABIEDR BAS IZGL T B
29.apr lis - refer ts un sagatavota publik cija X Starptautiskajai zin tniskajai konferencei
Baltkrievijas Valsts kultūras un m kslas universit t
11. maijs - Republikas mūzikas skolu mazo izpild t ju konkursa žurijas loceklis, Ozolnieku MS
15. - 18.maijs – dal ba Baltic Music Network konferenc Visbij (Zviedrija), prezent cija par Latvijas
mūzikas izgl t bas sist mu, pūt ju or estru aktivit t m un jauno or estru diri entu apm c bu JVLMA
20.maijs – dal ba International Round Table Conference Utreht (N derlande), prezent cija par
Latvijas mūzikas izgl t bas sist mu un pūt ju or estru aktivit t m republik
29. - 31.jūlijs – dal ba Starptautiskaj pūt ju or estru konkurs ar Latvijas Jauniešu pūt ju or estri
Austrij , iegūta I vieta un Zelta kausa, piedal šan s koncert Golden Hall, Wiener Musikferein,
atska ojot latviešu komponistu mūziku
VOK L KATEDRA
Profesore Lilija Greid ne
Str d ja pie studentu iesaistes m kslinieciskos projektos – studente Daniela Lūsis- Gr nberga
sagatavoja A.Maskata vok lo ciklu un ieguva godalgotu vietu konkurs “Lab kais kameransamblis”.
Studente sa ma komponistes Daces Aper nes stipendiju, lai piedal tos praktikum Maiami (ASV)
un sagatavoja Gr fienes lomu V.A. Mocarta oper “Figaro k zas”.
2015.gada novembr profesore apmekl ja kursus ekspertiem “Profesion l s ievirzes un m kslas
izgl t bas iest žu darb bas un izgl t bas iest žu darb bas un izgl t bas programmu stenošanas
kvalit tes v rt šana”. 2016. gada apr a m nes noorganiz ja savas klases koncertu JVLMA r e u
z l . Ir JVLMA Sen ta senatore.
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Asoci t profesore Andžella Goba
M kslinieciski radošais darbs.
Soliste Latvijas Nacion l opera un balets:
2016.g.23.janv r , opera Pazudušais d ls koncertiestud jums, velt ts R.Kalsona jubilejai
Koncertdarb ba:
2015.g.27.oktobr , dal ba Latvijas koncerti r kot j koncertcikl Francija. Noskaņu ainas, Auc
2016.g., dal ba Latvijas koncerti r kot j koncertcikl Francija. Noskaņu ainas, Saldū 2016.g.
4.mart piedal s JVLMA r kotaj prezent cij R gas Doma kora skol
2016.g. 22.apr l Maskavas nam (R ga) piedal s G.Sviridova jubilejai velt taj koncert
2016.g. 30.jūlij piedal s Siguldas operas mūzikas sv tkos, Dž.Verdi operas Masku balle
iestud jum , kur izpilda Ulrikas lomu.
2016.g. 27.august piedal s Latvijas koncerti r kot j koncertcikl Francija. Noskaņu ainas,
Veselav
Metodiskais darbs:
2015.g. 27.oktobr vada vok l s meistarklases Aglonas mūzikas un m kslas skol
2015.g. decembr str d žūrijas sast v balvai Gada lab kais ieraksts
2016.g. 3.febru r darbojas žūrijas sast v konkurs Vidzemes c rul tis
2016.g. 19.febru r vada vok l s meistarklases Alfr.Kalni a C su mūzikas vidusskol
2016.g.mart lasa lekcijas vok laj metodik un vada meistarklasi mūzikas skolot ju kvalifik cijas
celšanas kursos
2016.g. 7. apr l vada vok l s meistarklases un lasu lekcijas vok laj metodik Daugavpils
universit t
2016.g. 7., 8. apr l darbojas žūrijas sast v VIII Starptautiskaj Jauno mūzi u konkurs VIVA LA
MUSICA
2016.g. 22.apr l , JVLMA r e u z l notiek A.Gobas vok l s klases studentu koncerts
2016.g. 6.jūnij , Alfr.Kalni a C su mūzikas vidusskol ir DE komisijas priekšs d t ja
2016.g. 7.jūnij , J z.Medi a mūzikas vidusskol ir DE komisijas locekle
2016.g. 15.jūnij , St.Broka Daugavpils mūzikas vidusskol ir DE komisijas priekšs d t ja
Docente Zigrīda Krīgere
16.11.2015. meistarklašu vad šana Ventspils mūzikas vidusskol un vok l s klases studentu koncerts
Ventspils P rventas bibliotek
20.05.2016. meistarklašu vad šana E.Melngai a Liep jas mūzikas vidusskol un lekcija “Biež k
pie aut s k ūdas vok li pedago iskaj darb ”
21 – 25.09.2015. meistarklašu vad šana NORDOPERAS organiz taj bienn l Lietuvas Te tra un
Mūzikas akad mij , Vi
04 – 07.11.2015. darbs Starptautiskaj Jauno vok listu konkurs “Kaunas Sonorum” žūrij , Lietuv
DE komisijas priekšs d t ja R gas Doma kora skol , J z.Medi a mūzikas vidusskol , Jelgavas
mūzkas vidusskol , Ventspils mūzikas vidusskol .
Darbs JVLMA operas klases DE, Kamerdzied šanas DE, Kolokvija DE, Pegago isk s prakses DE
komisij s 8.semestra bakalauriem, darbs operdzied šanas DE komisij 4.semestra ma istriem
Darbs JVLMA iest jeks menu komisij .
Organizatoriskais darbs
JVLMA Vok l s katedras vad šana.
Vok l s katedras meistarklašu organiz šana:
Ekharta Vicika (Diseldorfa), Bo Rosenkull (G teborga), Peter Edelmann (V ne), Mihaila Svetlova
(ASV), Claudia Patacca (Holande), Annikas Olinkari (Helsinki), Marlene Smith (D nija)
meistarklašu organiz šana.
Vok l s katedras studentu koncertdarb bas organiz šana.
Darbs Latvijas Dzied šanas skolot ju asoci cijas vald un ikgad j s konferences organiz cija LDSA
vald .
Sadarb ba ar C rihes Te tra biedr bu un JVLMA Vok l s noda as studentu tematisku
koncertprogrammu veidošana biedr bas pas kumiem JVLMA.
Vok l s katedras ikgad j atskaites koncerta “Vok listu par de” organiz šana.
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Docente Kristīne Gailīte
M kslinieciski radošais darbs.
Izr des Latvijas Nacion laj opera un balet – titulloma A.Maskata opera “Valent na”, Nella
Dž.Puč ni opera “Džanni Skiki”, Ministre (Padomniece) .Ešenvalda opera “Iemūr tie”.
Dal ba solistu koncertprogramm 13. un 14. febru r LNOB, 8.mart Daugavpils Tautas nam un
27.maij C su koncertz l (LNOB or estris, diri ents A.Veismanis, programm J.Lūs na opera
Putnu opera, loma - kan rijputni š Pipinella).
Koncerti ar R gas Saksofonu kvartetu sezonas laik : Liep jas koncertz l “Lielais dzintars”,
Lūznavas muiž , Ikš les kultūras nam , Alūksnes kultūras nam .
Koncerts 23.03.16. – sopr na solo Maz s ildes v ru kora “Frachori” 30 gadu jubilejas gar gas
mūzikas programm (diri enti Andrejs Mūrnieks un Aivars Opinc ns).
Koncerts 25.03.16. – sopr na solo partija K.Sens nsa “Rekvi ma” atska ojum ar Ventspils
kameror estri un kori Ventspil (diri ents Aigars Meri).
Koncerts 18.06.16. – sopr na solo (Mater Gloriosa) G.M lera 8.simfonijas atska ojum R gas
Festiv la ietvaros Dzintara koncertz l ar LNSO (diri ents Olari Eltss)
Izr de Siguldas opermūzikas sv tkos 30.08.16. – Oskara loma Dž.Verdi operas “Masku balle”
br vdabas uzvedum (diri ents Vladimirs Kiradžijevs)
Metodiskais darbs.
Meistarklašu pasniegšana Lietuvas Mūzikas un te tra akad mij no 21. – 25. septembrim Norplus
Nordopera intens v kursa ietvaros.
Vol lista – atska ot jm kslinieka darbs Kameransamb a un klavierpavad juma katedr .
Docente Antra Jankava
Str d Vok laj katedr un Kora diri šanas katedras Dzied šanas klas
Citas darba vietas: Nacion lo M kslu vidusskola/R gas Doma kora skola - Vok lais pedagogs,
metodisk s komisijas vad t ja.
Kompozīcijas katedra
Profesors Juris Karlsons
Radošais darbs
2016.g. 6.janv r - pirmatska ojumu piedz voja Koncerts čellam, klavier m, sitaminstrumentiem un
simfoniskajam or estrim (Radio Klasika pasūtin jums)
2016.g. 8.febru r notika ska darba asto iem čelliem “Albūma lapa. Novembris” pirmatska ojums
2016.g. 20.maij - Liep jas koncertz l Lielais Dzintars notika Koncerta or estrim GLIESE 581
pirmatska ojums
2016.g. pavasar Latvijas pūt ju or estru semin r k oblig to darbu sp l ja “Samba”, kas tika
rakst ts speci li šim pas kumam
2016.g. jūlij un august It lij un Francij festiv los tika atska oti darbi klaves nam (A.Kalnciema)
un kora partitūras (Radiokoris)
Profesore Selga Mence
Radošais darbs
Vēstules no pagātnes – Em la D rzi a zudušo dziesmu teksti div s fant zij s balsij un klavier m.
Pirmatska ojums 9.novembr koncert – tiešraid no Radio pirm s studijas.
Putnu bērni – ska darbs b rnu korim un solo bals m, pirmatska ojums 30. novembr jauno vok listu
konkursa nosl guma koncert .
Spārni aug… - koncertprogramma sieviešu korim Sapnis un aktieriem ar Aspazijas un Rai a dzeju.
Pirmatska ojums decembr LNB Ziedo a z l .
Kora ska darbs akad miskajam korim Latvija programmai Piecas stihijas -Ezera ainava ar
nogrimušo baznīcu 8. mart LNB Ziedo a z l
Laika vējos – oratorija akad miskajam korim Latvija, or estrim R ga un solistiem. Pirmatska ojums
2016. gada 4. maij Lielaj ild .
Klavieru kvartets /RIX kvartetam/, pirmatska ojums 27.12 Latvijas koncerti organiz taj festiv l
Eiropas Ziemassv tki, nomin ts Lielajai Mūzikas balvai.
Mocekļi ska darbs Latvijas Radio korim 14. jūnija koncertam
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Uzs kts darbs pie JVLMA projektu konkurs atbalst t darba 3 koriem un pūt ju or estrim,
ska darbs paredz ts atska ot Pasaules kultūras balvas pasniegšanas ceremonij RTU.
Meistarklases, dal ba eksperta darb b , darbs padom s
No 2015. gada 30. novembra l dz 4. decembrim profesore vad ja meistarklases /Tradition and
innovation in music of Selga Mence and students of her compositions class/, Tallinas mūzikas un
te tra akad mij .
2016. gada jūnij vad ja meistarklases Krievijas kora diri entu un kora komponistu semin r
e ingradas apgabal Gatčin .
Eksperta darb ba kora dziesmu konkurs Kas m s bij m, esam, b sim.
Eksperta darb ba mūzikas vidusskolu kompoz ciju konkurs .
Eksperta darb ba mūzikas skolu jauno komponistu kompoz ciju konkurs .
Dziesmu sv tku padomes locekle.
Docents Rolands Kronlaks
Jaunrade
- "Lauskas" obojai un klavier m - pirmatska ojums Lielaj
ild , programm "LNSO
koncertmeistari. Oboja un tuba." Eg ls Upatnieks, Agnese Egli a
- "Under Pressure 2nd Edition" - pirmatska ojums 20.08.2016. festiv l Young Euro Classic Berl n ,
Konzerthaus. JVLMA Simfoniskais or estris, diri ents Andris Vecumnieks.
Cita darb ba
Doc t js Nordplusmix darbn c Vi , Lietuvas Te tra un Mūzikas akad mij
01.02-08.02.2016. Darbs ambisoniskaj 23.1 ska as sf r
Organiz ja otro JVLMA mūsdienu mūzikas festiv lu deciBels
Pasniedz js Madonas jauno komponistu kursos Latviešu m zikas sv tku ietvaros
Docents Rolands Kronlaks sa ma JVLMA un Swedbank Gada balvu par izcilu
pedago isko un organizatorisko darbu.
Muzikoloģijas katedra
Akad misk person la p tniecisk , metodisk , organizatorisk un m ksliniecisk darb ba, t s saikne
ar studiju programmu stenošanu
profesore, Dr. art. Anda Beit ne
1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.)
Beit ne, Anda (2015). “Who Influences Whom? Educated Musicians and Their Influence on
Local Multipart Music Practice in Eastern Latvia.” Pál Richter, Lujza Tari (eds.). Multipart
Music. Personalities and Educated Musicians in Traditional Practices. Budapest: Institute of
Musicology RCH HAS, 226–243.
2. Dalība konferenc s, semin ros
Beit ne, Anda (2015 . “I like to sing with you very much.” The individual within different
groups. 31st European Seminar in Ethnomusicology: Making a Difference: Music, Dance, and
The Individual. University of Limerick, Irisch World Academy of Music and Dance, 2015. gada
16.–20. septembris.
Beit ne, Anda (2015). Instrumental Ensembles in Eastern Latvia: Musicians, Repertoires,
Settings. European Voices IV. Multipart instrumental music. Soloist and Ensemble Traditions.
University of Music and Performing Arts Vienna, 2015. gada 27.–29. novembris.
Beit ne, Anda (2016). Adapting the parts: Multipart singing outside the local practice. Fourth
Symposium of the ICTM Study Group on Multipart Music. Library & Esplanade Singapore. 2016.
gada 4. – 7. jūlijs.
3. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk un organizatorisk darbība)
Latvijas ofici l p rst ve (Liaison Officer) Starptautiskaj tradicion l s mūzikas padom
(International Council for Traditional Music, ICTM). Regul ru zi ojumu sagatavošana un
prezent šana.
Publisk diskusiju cikla Etnomuzikologu sarunas vad ba un organiz šana JVLMA 2016. gada 2.
febru r , 16. mart un 27. apr l .
Darb ba JVLMA Zin tniskaj padom , Doktorantūras padom un Promocijas padom .
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Vieslekcijas V nes Mūzikas un izpild t jm kslas universit t 2015. gada novembr ERASMUS
apmai as programmas ietvaros.
docents, Dr. art. Valdis Bernhofs
1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.)
Izstr d t s publik cijas:
Bettina Serrallach, Christine Groß, Valdis Bernhofs, Dorte Engelmann, Jan Benner, Nadine
Gündert, Maria Blatow, Martina Wengenroth, Angelika Seitz, Monika Brunner, Stefan Seither,
Richard Parncutt, Peter Schneider, Annemarie Seither-Preisler (2016). Neural biomarkers for
dyslexia, ADHD and ADD in the auditory cortex of children. Publik cija 11.04.2016. iesniegta
Šveices zin tniskajam žurn lam Frontiers in Neuroscience (section Auditory Cognitive
Neuroscience).
Groß, C., Serrallach, B., Bernhofs, V., Engelmann, D., Seitz, A., Brunner, A., Benner, J.,
Schneider, P., Seither-Preisler, A. (2016). Differences in the neuro-auditory profile of children
with ADHD or ADD (izstr des stadij sadarb b ar Heidelbergas, Gr cas, B zeles, L bekas
universit t m).
2. Dalība konferenc s, semin ros
Refer ts Training of aural attention components by using the computerized program AUT ACEI
Izgl t bas inov ciju konferenc Taipej (Taiv na), 2014.gada novembris.
3. Dalība zin tniskajos projektos un programm s
Dal ba pedagogu apmai as programm Erasmus+ (staff training), apmekl jot praktiskos
semin rus mūzikas psiholo ij un neiropsiholo ij Heidelbergas universit tes Neirolo ijas
kl nik (2015.gada 30.jūlijs - 5.augusts, 2015.gada 16.-22. novembris, 2016.gada 16.-22. marts).
Dal ba Heidelbergas (V cija) universit tes Neirolo ijas kl nikas p tniec bas centra p tniec bas
projekt Musik und Gehirn (vad t js PD Dr. rer. nat. Peter Schneider) sadarb b ar B zeles
(Šveice) universit tes kl niku un Gr cas (Austrija) universit tes Sistem tisk s muzikolo ijas
katedru.
Pamatpien kumi projekt :
a) test šanas modu a izstr de un aprob cija (muzikalit tes indeks šanas
un tipolo ijas krit riju izstr de),
b) smadze u biometrisko m r jumu datu apstr de, aprakstoš s statistiskas veidošana, hipot žu
statistisk p rbaude (sadarb b ar biomedic nas nozares p tniekiem),
c) l dzdal ba divu publik ciju sagatavošan .
Dzirdes treni programmas AuTra ska k rtu un akordu modu u izstr de – zin tnisk pamatojuma
izstr de (sadarb b ar Latvijas Nacion l s kultūras centru).
Dzirdes uzman bas treni programmas AuTra datu apstr de (darba turpin jums): uzman bas un
mūzikas komponentu mijiedarbes p t jums.
Konsult ciju sniegšana Heidelbergas universit tes doktorantei Christine Gross, 2015.gada
septembris – 2016.gada jūnijs.
4. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk un organizatorisk darbība)
Profesion l bakalaura studiju programmas M zika studiju kursa Solfedžo studiju kursa
patst v g darba materi lu aprob šana.
Profesion l bakalaura studiju programmas M zika studiju kursa Džeza solfedžo studiju kursa
patst v g darba materi lu aprob šana.
Digit l m c bu metodisk materi la (ska k rtas un akordi) izstr de mūzikas skolu un mūzikas
vidusskolu audz k iem (sadarb b ar LNKC)
Dal ba semin ros un meistarklas s:
lekcijas mūzikas skolot ju t l kizgl t bas semin ros (sadarb b ar R gas Doma kora skolas
atbalsta biedr bu), 2015. gada novembris;
meistarklases mūzikas teor tisko m c bu priekšmetu skolot jiem Ventspils re ion , 22.02.2016.;
3 lekcijas saist b ar mūzikas uztveres jaut jumiem Vidzemes mūzikas skolu skolot ju semin r
Valk , 06.04.2016.
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Turpin ts darbs pie ZPC Mūzikas psiholo ijas p tniec bas kabineta izveides - metodisk s datu
b zes un materi li tehnisk s b zes veidošana un stud jošo iesaiste p tniec bas darb (izv les
studiju kursa No skaņas l dz m zikai ietvaros, 2015).
2015.gada oktobr -novembr R gas Doma kora skolas atbalsta biedr bas ietvaros tika organiz ti
kultūrizgl t bas pedagogu 5 A programmas t l kizgl t bas kursi R g , un Tukum (kursus
apmekl ja 150 dal bnieki).
Darb ba JVLMA Zin tniskaj padomes, Doktorantūras padom un Promocijas padom .
profesors, Dr. philol. M rtiņš Boiko
1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.)
Zin tnisk s publik cijas:
„Par raudu zuduma ideju latviešu 20. gadsimta humanit ro zin t u literatūr , it paši P tera Šmita
(1869-1938) un J kaba V toli a (1898-1977) rakstos.“ In: Baiba Jaunslaviete (red.) M zikas
akad mijas raksti XI. R ga: J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mija: 2015: 6-34.
„Par anaptiksi latviešu tautasdziesm s.“ In: Linguistica Lettica, vol. 23. R ga: LU Latviešu
valodas institūts: 2015: 105-129.
Izstr d t s publik cijas:
“P teris Šmits and the Concept of the Historical Lament-Loss” (Proceedings of the conference
„Mapping Disciplinary History”, Cambridge Scholars Publishing)
„Par dažiem nedar tiem un pusdar tiem darbiem klasisko tautasdziesmu izp t .“ (Letonica.
Humanit ro zin tņu žurn ls, Nr. 33. LU Literatūras, folkloras un m kslas institūts.)
“Latvia: history, culture, and geography of music” (izdevumam The SAGE Encyclopedia of
Music and Culture)
2. Dalība konferenc s, semin ros
„Par dažiem nedar tiem un pusdar tiem darbiem klasisko tautasdziesmu izp t .“ Krišj a Barona
konference 2015 Dainu skapis: no zin tniskas kartot kas l dz kult ras simbolam. Latviešu
folkloras kr tuve, 2015. gada 2. un 3. novembris.
„Jezu tu Dagdas misija 18. gs. p d j trešda , 19. gs. s kum un Latgales tradicion l kultūra un
mūzika.“ 3. starpdisciplin r zin tnisk konference M zikas p t jumi Latvij . JVLMA
Muzikolo ijas katedra un Zin tnisk s p tniec bas centrs, 2016. gada 31. marts un 1. apr lis.
„Par dažiem latviešu valod nepieciešamiem muzikolo ijas terminiem un vienu latviešu mūzikas
zin tnes terminolo ijas v stures jaut jumu.“ Semin rs – apa galda diskusija M zikas terminoloģija: probl mas un risin jumi. J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mija, 2016. gada 10.
marts.
3. Dalība zin tniskajos projektos un programm s
Individu lais projekts M rtiņš Boiko. Rakstu izlase (velt jums Latvijas valsts simtgadei).
Dal bnieks projekt Habitus. Latvijas kult ras trad ciju ilgtsp ja inovat v vid (Valsts p t jumu
programma „Habitus“)
Individu lais projekts: p t jums Jezu tu misiju darb ba 18. gs. otraj pus , 19 gs. pirmaj s
dek d s un Latgales m sdienu tradicion l kult ra, VKKF atbalst ts projekts.
4. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk un organizatorisk darbība)
„Kaluli (Papua Jaungvineja) mūzika un mūzikas teorija.“ Priekšlas jums mūzikas skolu un
vidusskolu teor tisko m c bu priekšmetu skolot ju kursos 2015. gada 13. oktobr .
„Zi as par senlatviešu raud m viduslaiku hronik s?“ Priekšlas jums mūzikas skolu un vidusskolu
teor tisko m c bu priekšmetu skolot ju kursos 2015. gada 29. oktobr .
Darb ba JVLMA Zin tniskaj padom , Doktorantūras padom un Promocijas padom .
profesore, Dr. art. Lolita F rmane
1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.)
Zin tnisk s publik cijas:
Boccherini and Haydn as Two Style Trends in the Early String Quartet. – The String Quartet:
From the Private to the Public Sphere, ed. by Christian Speck (as a Part of series Speculum
Musicae – SMUS 27). – Turnhout (Belgium): Brepols Publishers, 2016, 317–332.
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Das Problem der Selbstpräsentation in Mozarts Briefen. – Atmiņa. Identit te. Kult ra. /
Erinnerung. Identität. Kultur. Sast. Tatjana Kuharenoka, Ivars Orehovs u.c. Riga: LU
Akad miskais apg ds, 2015, 97–104.
Beethovens Missa solemnis in der Chortradition zu Riga. – Musikgeschichte zwischen Ost und
West: von der „musica sacra” bis zur Kunstreligion. Hrsg. von Stefan Keym und Stephan
Wünsche. Leipzig: Universitätsverlag, 2015, 180–188.
Krievu mūzi u v stules J zepam V tolam p c vi a aizbraukšanas no Sanktp terburgas. –
M zikas akad mijas raksti, XII. Sast. Ilze Šarkovska-Liepi a. R ga: JVLMA, 2015, 92–115.
Izstr d t s publik cijas:
Briefe deutscher Musiker in den Archiven Rigas und der aktuelle Stand ihrer Erforschung. –
Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft
an der Universität Leipzig. Heft 17. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2016 /2017. ~ 35.000
rakstu z mes
Die Sammlung des Libauer Cantorats im Geistesleben einer herzöglichen Hafenstadt. –
Zin tnisko rakstu kr j. Reformatio Baltica (sakar ar Reform cijas 500. Gadadienu), red.
Anselm Steiger u.c. Hamburg, 2017. ~ 30.000 rakstu z mes
2. Dalība konferenc s, semin ros
Kirchenmusik in einer kurländischen Stadt am Ende des 18. Jahrhunderts. – Reformatio Baltica.
Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums. Internationaler Kongress.
Vilnius, 9.–13. September 2015.
Par svešv rdu izrunu latviešu muzik laj praks . – M zikas terminoloģijas semin rs. R ga,
JVLMA, 2016, 10. marts.
3. Dalība zin tniskajos projektos un programm s
J zepa V tola arh vs franču un krievu dokumentos (1921–1948). Projekta vad. Dr. Zane Pr dele.
Projekta I posma p t juma izstr de – krievu autoru korespondences atšifr šana, tekstu tulkošana
un zin tniska koment šana. P t jums iek auj epistul ro mantojumu no JVLMA J. V tola Piemi as
istabas arh va un Rakstniec bas un mūzikas muzeja.
Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa (Mūzikas v sture Vidus- un Austrumeirop ). –
Leipcigas Universit tes projekts, kas paredz regul ru sadarb bu darba grupas ietvaros konferenču
un publik ciju form .
4. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk un organizatorisk darbība)
Mazs ieskats Haidna agr naj s simfonij s. – T l kizgl t bas kursi Latvijas mūzikas skolu un
mūzikas vidusskolu mūzikas teor tisko m c bu priekšmetu skolot jiem. R ga, P. Jurj na mūzikas
skola, 2015, 12. oktobris.
Lekcija par V nes klasiku Daugavpils Universit t , Mūzikas un m kslu fakult t , 2016. gada 1.
marts.
Monogrammas, anagrammas un mūzik šifr ti v st jumi un simboli. – Raid jums „Bolero –
mūzikas stunda visiem”, Radio 3 Klasika, 2015, 19. dec.
Lekcijas spec. kultūras projekta ietvaros Latvijas M kslas akad mij , 2016. gada apr lis –maijs:
Retorika un parodija: mūzikas sacer šanas doktr na baroka laikmet ;
Stilistiskie mekl jumi Eiropas mūzik 18. gadsimta vidū ;
Klasicisms mūzik un V nes klasika, jeb: niji p rk pj robežas.
Darb ba JVLMA Zin tnisk s padomes, Doktorantūras padomes un Promocijas padom .
profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa
1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.)
Zin tnisk publik cijas:
Ilma Grauzdi a: Situ cijas gleznas J zepa V tola a cappella korm zik / Situation Images in J zeps
V tols a cappella Choir Music. In: M zikas akad mijas raksti ‘XII (speci lizdevums J zeps V tols –
person ba, daiļrade, konteksti). J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mija, red. Ilze Liepi a, 13.–22.
lpp.
Izstr d t s publik cijas:
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Ilma Grauzdi a: Koru dzied šana un dziesmu sv tki Latvij . Izstr d ts public šanai LZA Baltijas
strat isko p t jumu centra izdevumam Latvija un latvieši ang u un krievu valod , ~69000 rakstu
z mes, rakstu kr jumu pl nots public t 2017. gad .
2. Dalība zin tniskajos projektos un programm s
Dal ba JVLMA ZPC projekt – J zepa V tola piemi as istabas sak rtošan , arh va materi lu
sistematiz cij un aprakst šan , apstr d jot gan nošu manuskriptus, gan fotomateri lus, v stules un
citus dokumentus, priekšdarbi jauna J.V tola Latvijas Mūzikas akad mijas v stures izdevuma
sagatavošan , ar VKKF m r programmas atbalstu JVLMA projektam Latvijas M zikas akad mija –
Latvijas simtgadei.
3. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk un organizatorisk darbība)
Lekcija Temperamenti m zik . 2015. gada 13. oktobr t l kizgl t bas kursos Latvijas mūzikas
skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas teor tisko m c bu priekšmetu skolot jiem (organiz t js
RDKS atbalsta biedr ba).
Metodisk semin ra par integr to pieeju mūzikas teor tisko priekšmetu apguv vad šana
t l kizgl t bas kursos Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas teor tisko m c bu
priekšmetu skolot jiem 2015. gada 27. oktobr (organiz t js RDKS atbalsta biedr ba).
Darb ba JVLMA Doktorantūras padom .
asoci t profesore, Dr. art. Baiba Jaunslaviete
1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.)
Zin tnisk s publik cijas:
Interaction of Sonoristic and Non-Sonoristic Material: Various Aspects of Musical Form and
Aesthetics, Principles of Music Composing XIV: Sonorism, Vilnius: Lietuvos Musikos ir Teatro
akademija, 2014 (public ts 2015. gad ), pp. 18-24
Musik von J zeps V tols aus der Sicht der Rigaer Deutschen und Russischen Musikkritik,
Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories, Vilnius: Lithuanian Academy of
Music and Theatre, 2015, pp. 367-382
Musical Life in Riga during the Time of Both World Wars: Similar and Different Tendencies. Art
tempus. Daugavpils: DU, 2015, 124.-134. lpp.
J zepa V tola Mūzika R gas v cu un krievu preses atsauksm s, J zepam V tolam 150: M zikas
akad mijas raksti 12, R ga: JVLMA, 2015, 23.-38. lpp.
R gas mūzikas dz ve divu pasaules karu laik : kop g s un atš ir g s tendences, M zikas zin tne
šodien: past v gais un main gais, Daugavpils: DU, 2016, 126.-138. lpp.
Popul rzin tnisk publicistka:
The Music of Romualds Kalsons - texts and subtexts, Music in Latvia 2015, Riga: Latvian Music
Information Centre, 2015, pp. 10-15
2. Dalība konferenc s, semin ros
Some Types of Melodious Interpretation of the Monogram: A Case Study of the Monogram by
Maija Einfelde (e-f-d-e), Principles of Music Composing: Phenomenon of Melody, Vi a, 2015.
gada 15. oktobr .
Dzejo a interpret cijas vok laj mūzik : daži sal dzinoš s anal zes aspekti, DU M zikas un
m kslu fakult tes M kslas zin tņu instit ta 4. Rudens konference, Daugavpils Universit tes
Studiju un p tniec bas centrs Ilgas, 2015. gada 23. oktobr .
M ness starus st go latviešu mūzik : Aspazijas dzejo a interpret cijas daž dos laikmetos,
Starptautiskais un starpdisciplin rais jauniešu un zin tnieku kongress “Dz v dz ve. Aspazija Rainis - 150, Daugavpils Universit te, 5. novembr .
The Dialogue Between the Orient and the West: its Manifestations in the Latvian Choral Music
of the 21st Century. OM – Orient in Music; Music of the Orient, starptautisk muzikolo isk
konference Lodzas Mūzikas akad mij (Polij ), 2016. gada 10. mart .
Oriental Motives in the Latvian Contemporary Choral Music. M zikas zin tne šodien –
past v gais un main gais, Daugavpils Universit tes Mūzikas un M kslu fakult tes
XI starptautisk zin tnisk konference 2016. gada 5. maij .
3. Dalība zin tniskajos projektos un programm s
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LU Literatūras, Folkloras un M kslas institūta projekts Humanit ro zin tņu virtu l
enciklop dija: l dzdal ba Latvijas m zi u leksikona izstr d (2015).
Kr juma M zikas akad mijas raksti speci lizlaidums /Mūzikas akad mijas raksti XIII/:
komponistei Maijai Einfeldei velt ta rakstu kr juma izstr de un public šana (JVLMA, 2016).
4. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk un organizatorisk darbība)
M c bu materi lu izstr de (elektronisk versij ) studiju kursos:
M zikas forma (Mūzikas v sture un teorija, Kompoz cija, Diri šana)
Anal ze un teorija (instrument l mūzika)
Modernisma stilistika (vok l mūzika)
lektore, Dr. art. J lija Jon ne
1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.)
Zin tnisk s publik cijas:
Jāzepam Vītolam – 150, Mūzikas akadēmijas raksti XII: Jāzepa Vītola reliģiskās mūzikas (re)vīzija.
2015. 239.- 254.lpp.
Lietuvos Muzikologija XVI: View on Vocal Compositions by Jānis Zālītis as a Phenomenon of
New Modernistic Demands within Latvian Musical Culture // 52.-61.plp.
Izstr d t s publik cijas:
Publicēšanai zinātnisko rakstu krājumā Peter Lang International Academic Publishers
izdevniecībā From Modernism to Postmodernism: The Modulation and Correlation between Two
Styles in the Context of Musical Works by Sacred Minimalists
Publicēšanai Lietuvas Zinātņu akadēmijas zinātnisko rakstu krājumā Menotyra: View on Sacred
Minimalism and Music by Pēteris Vasks as incarnation of Theological ideas.
2. Dalība konferenc s, semin ros
Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē Oksfordas universitātes Mūzikas fakultātē
(Lielbritānijā) 2015. gada 31. augustā – 2. septembrī: Music and the Nordic Breakthrough:
Sibelius/Nielsen/Glazunov 2015 ar referātu Is the shadow of Jean Sibelius a dark side of musical
oeuvre of Emīls Dārziņš?
Dal ba zin tniskaj konferenc ub anas universtit tes M kslu fakult t (Slov nij ) 2015. gada 28.30. septembr : Between Universal and Local: From Modernism to Postmodernism ar refer tu From
Modernism to Postmodernism: the Modulation and Correlation between Two Styles in the Context of
Musical Works of Sacred Minimalists.
Dal ba trešaj Starpdisciplin raj konferenc M zikas p t jumi Latvij 2016. gada 1. apr l ar refer tu
M zikas vertik le k est tiskais ide ls sakr lo minim listu filozofij un daiļrad .
3. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk un organizatorisk darbība)
Visu vadīto lekciju konspektveida PP prezentāciju un metodisko materiālu (t.sk. kompozīciju
sarakstu, analīzes plānu, ieskaišu plānojumu) ievietošana e-studiju vidē.
Muzikologu, komponistu, SOD, POD 3.-4. semestra studiju kursā Mūzikas vēsture studiju satura
aktualizācija, saistībā ar izmaiņām studiju kursā.
Lekciju (PP, nošu materiāla un teksta) sagatavošana un prezentācija valsts mēroga mūzikas
pedagogu tālākizglītības kursos “Inovatīvas mācību metodes profesionālās ievirzes un
profesionālās vidējās izglītības programmās mūzikas teorētiskajos priekšmetos” (A programma)
un „Inovatīvas mācību metodes un satura elementi mācību priekšmetos Mūzika, Mūzikas valodas
dažādu veidu izglītības programmās” (A programma):
Terminoloģijas specifikācija un žanra problēmika latviešu reliģiskajā mūzikā. 2015. gada 13.
oktobris, 2 akadēmiskās stundas;
JVLMA e-studiju vides resursi mūzikas literatūras apguvē. 2015. gada
27. oktobris, 1 akadēmiskā stunda.
Rīgas Doma kora skolas rīkotās Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilveides programmas
Improvizācija kā impulss, stimuls un pamats muzikālo spēju izkopšanā atklātās stundas vadīšana
Improvizācija teorētisko zināšanu apguvē un nostiprināšanā 2016. gada 18. martā.
Materiālu sagatavošana Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības
programmas Mūzikas vēsture un teorija audzēkņu valsts konkursa daļai Radošais konkurss 2016.
gada 12. aprīlī.
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Materiālu sagatavošana iestājpārbaudījumiem 2016./2017. studiju gadam – papildpārbaudījumam
Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā teorijas daļai 8 programmām.
Vieslekcijas Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā 2016. gada 3. maijā: From Modernism to
Postmodernism: The Modulation and Correlation Between Two Styles In The Context Of Musical
Works of Sacred Minimalists. The Situation in Latvian contemporary Music.
Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Mūzikas vēsture
un teorija audzēkņu valsts konkursa daļas Radošais konkurss žūrijas darba vadīšana (2016. gada
12. aprīlī).
Materiālu sagatavošana Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības
programmas Mūzikas vēsture un teorija audzēkņu valsts konkursa daļai Radošais konkurss (2016.
gada 12. aprīlī).
4. Radoš darbība
Rīgas Doma kora skolas rīkotās Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilveides programmas
Improvizācija kā impulss, stimuls un pamats muzikālo spēju izkopšanā atklātās stundas vadīšana
Improvizācija teorētisko zināšanu apguvē un nostiprināšanā 2016. gada 18. martā.
Raksts-atsauksme par LNOB jauniestudējumu Mazā burvju flauta “Teātra vēstnesī” 2016. gada
Nr. 2. – Burvju flauta mazajiem.
asoci tais profesors, Dr. art. J nis Kudiņš
1. Publik cijas (raksti, gr matas u.c.)
Zin tnisk s publik cijas:
Kudi š, J nis (2015). J zeps V tols Eiropas mūzikas v stur . Izcil klasi a est tisko uzskatu un stila
koordin tas. In: M zikas akad mijas raksti ‘XII (speci lizdevums J zeps V tols – person ba,
daiļrade, konteksti). J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mija, red. Ilze Liepi a, 13.–22. lpp.
Kudi š, J nis (2015). Modernism as a Marginal Phenomenon in the Context of National Musical
Culture: Some Local Historical Experiences in Latvia Peculiarities between the Two World Wars. In:
Lietuvos muzikologija / Lithuanian Musicology (16). Vilnius: Lithuanian Academy of Music and
Theatre, ed. Gražina Daunoravičiene, Pp. 40–51.
Kudi š, J nis (2015). The National Music Identity in the Global Cultural Crossroad. Some Still
Topical Local Problems in the Latvian Music History Writing. In: Musicology and Cultural Science
(11). Tbilisi: V. Sarajishvili State Conservatoire, Pp. 37–44.
Kudi š, J nis (2015). Balancing Personal Artistic Interests and the Demands of the Totalitarian
Regime: J nis Ivanovs' Symphonic Music as a Vivid Example of Stylistic Moderate Modernism in
Latvia after World War II. In: Sociocultural crossings and borders: musical microhistories. Vilnius:
Lithuanian Academy of Music and Theatre, International Musicological Society, eds. Rūta
Stanevičiūte, Rima Povilioniene,
Pp. 383–408.
Izstr d t s publik cijas:
Kudi š, J nis (2016). P teris Vasks as Neo-Romantic: Characteristic Style Signs of Latvian
Composer Symphonic Music in the Context of Postmodern Culture and Art. In: From Modernism
to Postmodernism. Between Universal and Local. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, eds.
Katarina Bogunovič Hočevar, Gregor Pompe, Nejc Sukljan. Pienemts public šanai starptautisk
recenz t zin tnisko rakstu monogr fisk izdevum provizoriski 2016. gada ruden , apjoms
~55000 rakstu z mes.
2. Dalība konferenc s, semin ros
Kudi š, J nis (2015). Arturs Maskats’ Valent na (2014) as the latest great opera genre sample in
Latvia: some specific theoretical and artistic interpretation challenges. Interpretations of Musical
Works: Theory and Practice. Bydgoszcz, Akademia Muzycna im. Feliksa Nowowiejskiego
(Poland), 24–25 November, 2015.
Kudi š, J nis (2015). The Notion of Style and Peculiarities of Its Perception Within The Context
of Music Study of 20 th Century Modernism and Postmodernism. Between Universal and Local:
From Modernism to Postmodernism. University of Ljubljana (Slovenia), Faculty of Arts,
Department of Musicology, 28–30 September, 2015.
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Kudi š, J nis (2015). Balancing Between Doctrine of Socialist Realism and Modernism: Musical
Legacy of J nis Ivanovs (1906-1983) as Problem of the Latvian Music History Research. Musical
Legacies of State Socialism: Revisiting the Narratives about Post–World War II Europe.
Belgrade, Serbian Academy of Sciences and Arts, Institute of Musicology, 24 – 26 September,
2015.
3. Dalība zin tniskajos projektos un programm s
Individu lais zin tnisk p t juma projekts: J nis Kudi š, zin tniska monogr fija Oskars Stroks
Latvijas popul r s m zikas v stur un kult ras atmiņ , VKKF radoš s stipendijas finans jums
(bez JVLMA sniegta atbalsta, rpus JVLMA doc t ja darba slodzes un darba algas apmaksas).
4. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk un organizatorisk darbība)
Publisks priekšlas jums Latvijas valsts himna un t s autors Baumaņu K rlis Latvijas
skolu jaunatnei un interesentiem. Latvijas Republikas Ministru Kabinet , atv rto durvju dien
2015. gada 9. oktobr .
Lekcija Nebeidzamais muzik lo mistifik ciju st sts. Dažas epizodes. 2015. gada 12. oktobr
t l kizgl t bas kursos Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu mūzikas teor tisko m c bu
priekšmetu skolot jiem (organiz t js RDKS atbalsta biedr ba).
Recenzents Zanes Pr deles promocijas darba – disert cijas J zeps V tols kult ras atmiņas
dinamik : kanoni un arh vi aizst v šan JVLMA promocijas padomes atkl taj s d 2015. gada
22. oktobr .
Recenzents Ter zes Z bertes-Ijabas promocijas darba – disert cijas Simfoniskais or estris k
m zikas instit cija R g no 1918. l dz 1940. gadam aizst v šan JVLMA promocijas padomes
atkl taj s d 2015. gada 12. novembr .
JVLMA 3. starpdisciplin ras zin tnisk s konferences M zikas p t jumi Latvij 2016. gada 31.
mart – 1. apr l organiz šana un vad šana.
Latvijas mūzikas vidusskolu izgl t bas programmas M zikas v sture un teorija audz k u valsts
konkursa nolikuma izstr d šana un konkursa organiz šana sadarb b ar Latvijas Nacion lo
Kultūras Centru, konkursa norise un vad šana JVLMA 2016. gada 12. apr l .
Latvijas mūzikas vidusskolu izgl t bas programmas M zikas v sture un teorija audz k u valsts
konkursa kategorijas Koncertprogrammas un anot cijas sast d šana žūrijas priekšs d t js, 2016.
gada 12. apr l .
Valsts eks menu kvalifik cijas komisijas priekšs d t js J zepa Medi a R gas mūzikas
vidusskol , 3. l me a profesion l s vid j s izgl t bas programma M zikas v sture un teorija,
2016. gada 2. un 9. jūnijs.
Valsts eks menu kvalifik cijas komisijas priekšs d t js Em la D rzi a mūzikas vidusskol , 3.
l me a profesion l s vid j s izgl t bas programma M zikas v sture un teorija, 2016. gada 9. un
13. jūnijs.
Recenzents Dr. Ilmas Grauzdi as rakstam Koru dzied šana un dziesmu sv tki Latvij . Raksts
izstr d ts public šanai LZA Baltijas strat isko p t jumu centra izdevumam Latvija un latvieši
ang u un krievu valod , starptautisko rakstu kr jumu pl nots public t 2017. gad .
Recenzents Dr. Arnolda Laimo a Kloti a rakstam Latviešu m zika pasaul . Raksts izstr d ts
public šanai LZA Baltijas strat isko p t jumu centra izdevumam Latvija un latvieši ang u un
krievu valod , starptautisko rakstu kr jumu pl nots public t 2017. gad .
Muzikolo ijas katedras vieslekciju organiz šana JVLMA programmas Erasmus ietvaros
muzikolo ijas un kompoz cijas studiju programmu stud jošajiem:
2015. gada 27. oktobr Lietuvas Mūzikas un Te tra akad mijas Mūzikas teorijas k atedras
vad t jas, docentes Dr. Audras Versek naites vieslekcijas Dodekatonika lietuviešu komponista
Osvalda Balakauska daiļrad : teorija un prakse / Diatonisk s strukt ras lietuviešu komponistes
Justes Janul tes m zik ;
2016. gada 22. apr l Lietuvas Mūzikas un Te tra akad mijas Mūzikas v stures katedras
profesores Dr. Rūtas Stanevičūtes vieslekcijas Starptautisk laikmet g s m zikas biedr ba ISCM
un Lietuvas m zikas kult ra 20. gadsimt laik starp diviem pasaules kariem;
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2016. gada 29. apr l Lietuvas Mūzikas un Te tra akad mijas Mūzikas v stures profesora Dr.
Mindauga Urbaiša vieslekcijas Minim lisms, postminim lisms un spektr lisms Rietumu un
Lietuvas komponistu m zik .
Muzikolo ijas katedras doc t ju lektores Dr. Jūlijas Jon nes un pieaicin t s doc t j s Dr.
Gundegas Šmites vieslekciju Lietuvas Mūzikas un Te tra akad mij organiz šana/koordin šana
no JVLMA puses (sadarb b ar Lietuvas Mūzikas un Te tra akad mijas Mūzikas teorijas katedras
vad t ju Dr. Audru Versek naiti) 2016. gada 3. un 10. maij programmas Erasmus ietvaros.
45. Baltijas muzikolo ijas konferences Composition Schools in the 20th Century: the Institution
and the Context starptautisk s programmas komitejas loceklis. Konferences norise Vi ,
Lietuvas Mūzikas un Te tra akad mij , 2016. gada 19.–22. oktobr .
JVLMA zin tnisk s periodikas izdevuma M zikas akad mijas raksti starptautisk s redakcijas
kol ijas loceklis.
Daugavpils Universit tes zin tnisk s periodikas izdevuma M zikas zin tne šodien: past v gais
un main gais redakcijas kol ijas loceklis.
Zin tnisk s periodikas izdevuma Ars et Praxis (Lietuvas Mūzikas un Te tra akad mija)
redakcijas kol ijas loceklis.
Lietuvas Zin t u akad mijas zin tnisk s periodikas izdevuma Menotyra starptautisk s redakcijas
kol ijas loceklis (kopš 2016. gada janv ra).
JVLMA Zin tnisk s padomes, Doktorantūras padomes un Promocijas padomes loceklis.
Latvijas Zin tnes padomes eksperts M kslas zin tnes apakšnozar Muzikoloģija.
JVLMA jaun s bakalaura studiju apakšprogrammas M zikas v sture, teorija un žurn listika
(ieviesta no 2015. gada 1. septembra) jauno studiju kursu M zikas v sture, Harmonija,
Polifonija, M zikas forma, Komunik cijas teorijas un žurn listikas metodes, M zikas
socioloģija, Arh vu prakse, Publicistikas prakse, Lektora prakse, Redaktora prakse, Žurn listika
prakse satura izstr des pabeigšana un studiju kursu aprakstu izstr des metodisk vad ba
(sadarb b ar studiju kursu doc t jiem).
JVLMA akad misk s ma istra studiju programmas M zika studiju pl na preciz jošu groz jumu
izstr de sadarb b ar JVLMA studiju programmu direktoru (apstiprin ts ar JVLMA Sen ta
l mumu 17.02.2016).
lektore, Mg. art. Baiba Kurpniece
1. Dalība konferenc s, semin ros
Dal ba konferenc “Orchestras and cultural diplomacy ”, organiz l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales de Paris (2016. gada marts, Par ze).
2. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk un organizatorisk darbība)
Studiju kursa M zikas v sture 4. semestris iztr de.
Studiju kursa 20.gs.modernisma m zikas stilistika pilnveide.
Simult nlekciju (kop ar Ramonu Umbliju un Andri Vecumnieku) m kslas un mūzikas v stures
integr taj kurs izstr de R gas Stradi a universit tes neform l s izgl t bas programmai
„Inteli ences akad mija“.
Lekcijas Skaņas izp te jeb sa 20. gadsimta m zikas skaidrojoš v rdn ca izstr de Latvijas
Kultūras akad mijas profesores Dainas Teters lekciju kursam Ne-filozofija.
Piedal šan s
valsts
kameror estra „Sinfonietta R ga“ 2015./2016. gada sezona s
koncertprogrammu praktiskaj realiz cij .
Piedal šan s Rudens kamerm zikas festiv ls 2015 koncertprogrammu praktiskaj realiz cij .
Piedal šan s koncerta Arvo Perts.Grammy koncerts.Adams Lament praktiskaj realiz cij .
3. Radoš darbība
Rudens kamerm zikas festiv la 2015 m ksliniecisk satura koncepcijas izstr de.
Piedal šan s valsts
kameror estra „Sinfonietta R ga“ 2015./2016. gada
sezonas
koncertprogrammu m ksliniecisk satura koncepcijas izstr d .
Eksperta darbs LR 3 raid jum Orfeja auss.
LNSO Pirmskoncerta sarunu dal bniece.
Darb ba Normunda Nauma a biedr bas Gada balvas kritik žūrij .
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lektore, Dr.art. Ieva Rozenbaha
1. Dalība konferenc s, semin ros
Refer ts Kanons latviešu komponistu sakr lajos vok li instrument lajos darbos: daži anal zes
aspekti. - Belgradas universit tes M kslu fakult te, 2015.gada 6.-8.novembr .
2. Daž das aktivit tes (t. sk. metodisk un organizatorisk darbība)
Lekcija Polifon fakt ra: klavierm zikas s kumi. V sturisks p rskats - R gas Interešu izgl t bas
Metodiskais centrs, 2016.g. 2.maij
Lekcija – praktisk nodarb ba Pavad jumu fakt ru veidošana un darbs ar skaņu burtu
apz m jumiem - R gas Interešu izgl t bas Metodiskais centrs, 2015.g. 20.novembr
Lekcija – praktisk nodarb ba M zikas teorija praks : solfedžo, harmonijas, ritmikas elementi R gas Interešu izgl t bas Metodiskais centrs, 2015.g. 29. oktobr
Lekcijas Mesa Rietumeiropas m zikas v stur - Romas Kato u bazn cas R zeknes – Aglonas
diec zes un Jelgavas diec zes r elnieku kursi - 2015.g.augusts un oktobr
3. Radoš darbība
Koncerta programmas tekstu sagatavošana un koncerta vad šana – J.Medi a R gas 1.mūzikas skolas
meite u kora „Vivace” M tes dienas koncerts “Cik pasaule š ir skaista“ 2016.gada 18.maij ,
plkst.17.00, R gas Sv. P tera bazn c .
Anot cijas rakst šana CD „L dzenuma balss” / J. Strikaite-Lapiņa, A.S manis, K. Adamaite –
2016.g.marts-apr lis.
r elnieka asistenta pien kumi koncertprogrammas sagatavošan un izpild šan m in jumos un
koncertos Liep j , Sv t s Tr svien bas katedr l un Kuld gas Sv.Annas bazn c pro gramm
rģeles divat - Liep ja Sv. Tr svien bas katedr le, Kuld gas Sv.Annas bazn ca - 2015.g. 23.,
24.septembr .
M ZIKAS SKOLOT JU KATEDRA
Mūzikas skolot ju katedras doc t ji 2015./2016. akad miskaj gad akt vi piedal jušies zin tniskaj s
konferenc s, izstr d juši vair kas zin tnisk s publik cijas.
Publik cijas un monogr fijas:
1.
Medne, Dace; Pried te, V sma; Paudere, Inese (2016). B rna att st bas diagnostika p c
K.Bellera nov rt šanas metodes. //Starptautisk zin tnisk konference Vesel bas aprūpes un soci l s
labkl j bas kvalit te – izgl t ba un prakse. Zin tniskie raksti NR.3. ISBN 978-9934-14-748-7. 151:
121-126.
2.
Medne, Dace (2015). Emocijas b rnu att st b .//B rnu sasniegumu veicin šana
pirmsskol . – R ga: RaKa.227: 113-130.
3.
Bat a, Liene (2016). Improvement of a scholl choir conductor’s professional selfexperience through pedagogical activities at the Institution of Higher Education in Latvia. //
Starptautiks zin tnisk konference 24. EAS „Expecting unexpected”.
4.
Vilde, Ilze (2015). Music Studies in Primary School in the View of Activity Theory
publik cija Thomson Reuters datu b z .
Dal ba konferenc s:
asoc. prof. Dace Medne

2016.gada 23.augusts ECER konference Emerging Researchers' Conference ar refer tu
un stenda refer tu Education of left handed Children in the Soviet Union. Autori: Daniela Linda,
Rubene Zanda, Medne Dace. Apliecin jums.

2016. gada 3. jūnij JVLMA Mūzikas skolot ju katedras r kot konference “Izgl t bas
un kultūras mijiedarb ba person bas m kslinieciskaj att st b ” ar refer tu “Skol ns un mūzikas
mūsdienu skol ”. Pedagogu profesion l s kvalifik cijas pilnveides programma (A) 6 stundu
apjom . Programma saskaņota R gas Izgl t bas un informat vi metodiskaj centr 2016. gada 27.
apr l , saskaņojuma Nr. RIIMC-16-082. Apliec ba Nr.097.

2016. gada 29.apr l Baltic Association of Historians of Pedagogy International seminar
Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990-2004: Changes and
Challenges ar refer tu Upbringing in family: Social perspective in Latvia. Sertifik ts.
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2016. gada 4. febru r LU 74.zin tnisk konference, pedago ijas sekcija B rn bas
pedagoģija: teorija un prakse, ar refer tu „Audzin šana – b rn bas arhitektūra”. Apliec ba Nr. 480.
docente Ilze Vilde

2015. gada 3. – 4. decembr XI Starptautiskaj jauno zin tnieku konferenc R g ,
RPIVA ar refer tu Absol t s muzik l s dzirdes att st bas specifika m zikas m c bu proces

2016. gada 16-19. mart dal ba starptautiskaj 24. EAS mūzikas skolot ju konferenc
Vi (Lietuva).
lektore Liene Bat a

2016. gada, 16-19. mart dal ba starptautiskaj 24. EAS (Eiropas Mūzikas skolot ju
asoci cija) r kotaj konfernec , Vi
ar plak ta prezen ciju Improvement of a scholl choir
conductor’s professional self-experience through pedagogical activities at the Institution of Higher
Education in Latvia.

2015. gada 5.-6. oktobr dal ba konferenc Cilv ka ment lo resursu aktuliz cija, ar
tematu Studentu resursu att st ba pašpieredzes pilnveidošan s proces (R ga)
lektors Edgars V tols

2016. gada, 16-19. mart dal ba starptautiskaj 24. EAS (Eiropas Mūzikas skolot ju
asoci cija) r kotaj konfernec , Vi

2016. gada 3. jūnij organiz šana un dal ba konferenc Izgl t bas un kult ras
mijiedarb ba person bas m kslinieciskaj att st b , (R ga)

4. Studiju virziena stenošan iesaist to struktūrvien bu (piem ram, katedru, profesoru grupu,
laboratoriju, institūtu) uzskait jums, nor dot to uzdevumus studiju virziena un konkr tu studiju
programmu stenošan .
JVLMA katedru/klašu un vadīt ju uzskaitījums
Klavieru katedra

Prof. Juris Kalnciems
r e u klase prof. Vita Kalnciema
Akordeona klase doc. Jurijs Rižovs

Visp r jo klavieru katedra

asoc. prof. J nis Matulis

Kameransamb a un klavierpavad juma katedra

prof. Gunta Rasa

Džeza mūzikas katedra

doc. Indri is Veitners

Koncertmeistaru katedra

asoc. prof. Dace K ava

St gu instrumentu katedra

doc. Ter ze Z berte-Ijaba
Kokles klase doc. Teiksma Jansone

Pūšaminstrumentu katedra

asoc.prof. J nis Retenais

Met la pūšaminstrumentu klase asoc.prof. J nis Retenais
Koka pūšaminstrumentu klase doc. Guntis Kuzma
Sitaminstrumentu klase asoc. prof. Edgars Saksons
Sen s mūzikas katedra

asoc. prof. M ris Kupčs

Kora diri šanas katedra

asoc.prof. M ris Sirmais
Dzied šanas klase doc. A. Sauka

Or estra diri šanas katedra

doc. M rti š Ozoli š
Or estra klase asoc. prof. Andris Vecumnieks

Vok l katedra

lekt. Zigr da Kr gere
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Mūzikas skolot ju katedra

lekt. Edgars V tols

Kompoz cijas katedra

prof. Selga Mence

Mūzikas tehnolo iju katedra

doc. Rolands Kronlaks

Muzikolo ijas katedra

asoc. prof. J nis Kudi š
Mūzikas v stures klase asoc. prof. J nis Kudi š
Mūzikas teorijas klase prof. Ilma Grauzdi a
Etnomuzikolo ijas klase prof. Anda Beit ne

Visp rizgl tojošo studiju kursu katedra

doc. Toms Ostrovskis

Svešvalodu klase

pieaic. doc t ja Valent na B rzi a

Katedru uzdevumi studiju virziena un konkr tu studiju programmu īstenošan
Klavieru katedras kompetence studiju kursu stenošan
Studiju kursa tips
Katedra

Klase

A daļa

Studiju kurss

(ieskaitot praksi,
valsts
p rbaud jumus)

B
daļa

(ierobež.
izv les)

Profesion l bakalaura studiju programmas

Klavieru
katedra

Akordeona
klase

C
daļa

(br v s
izv les)

Studiju
programma

Visp r j metodika/tausti instrumentu sp les metodika

B3

Klaviersp les metodika

B3

Visp r j s
izgl t bas
mūzikas
skolot js

Klaviersp les/Akordeona
sp les pedago isk prakse

B3

Visp r j s
izgl t bas
mūzikas
skolot js

Akordeona sp le
Akordeona sp les metodika

B3

Visp r j s
izgl t bas
mūzikas
skolot js

Visp r j s
izgl t bas
mūzikas
skolot js

Instrumenta sp les skolot ju katedras kompetence studiju kursu stenošan
Katedra

Instrumenta
spēles
skolotāju
katedra

Studiju kurss

Klaviersp le
Ansamb a sp le
Koncertmeistara klase
Klaviersp les metodika
Pianisma v sture un mūzikas literatūra
Koncertmeistara prakse
Ansamb a darba prakse
Bakalaura diplomrefer ta izstr de un
aizst v šana
Akordeona sp le
Ansamb a sp le
Akordeona sp les m c šanas metodika
Akordeona sp les v sture un mūzikas literatūra
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Studiju kursa tips
B
C
daļa
daļa
(ierobež. izv les)
(br v s izv les)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Studiju programma/
specializ cija

Profesion lo
mūzikas
priekšmetu
skolot js:
specializ cija
Klavierspēles
skolotājs
Profesion lo
mūzikas
priekšmetu

Akordeona sp les m c šanas pedago isk
prakse
Ansamb a darba prakse
Bakalaura diplomrefer ta izstr de un
aizst v šana
Instrumenta uzbūve, apkope un remonts
St gu instrumentu (vijole, alts, čells, kontrabass,
it ra, arfa) sp le
Ansamb a sp le
St gu instrumentu sp les
(pa specializ cij m) m c šanas metodika
St gu instrumentu sp les v sture un mūzikas
literatūra

Instrumenta
spēles
skolotāju
katedra

Instrumenta
spēles
skolotāju
katedra

skolot js
specializ cija
Akordeona
spēles skolotājs

+

+
+

+
Profesion lo
mūzikas
priekšmetu
skolot js
specializ cija
Stīgu
instrumentu
spēles skolotājs

+
+
+
+

St gu instrumentu sp les
(pa specializ cij m) m c šanas pedago isk
prakse
Ansamb a darba prakse
Bakalaura diplomrefer ta izstr de un
aizst v šana
Pūšaminstrumentu/
sitaminstrumentu sp le (galv. instr.)
Papildinstrumenta sp le un metodika
Galven instrumenta sp les m c šanas metodika
Pūšaminstrumentu/
sitaminstrumentu sp les v sture un mūzikas
literatūra
Bakalaura diplomrefer ta izstr de un
aizst v šana
Pedago isk prakse
Ansamb a darba prakse
Papildinstr. sp le
Papildinstr. sp les
metodika
Papildinstr. sp les pedago isk
prakse
Instrumenta
uzbūve un apkope

+
Stīgu
instrumentu
spēles skolotājs

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

Profesion lo
mūzikas
priekšmetu
skolot js
specializ cija
Pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu
spēles skolotājs

+

Visp r j s klavieru katedras kompetence studiju kursu stenošan
Studiju kursa tips
A daļa

Katedra

Visp r j
klavieru
katedra

Studiju kurss

Klaviersp
Klaviersp
Klaviersp
Klaviersp

le
le
le
le

B
daļa

(ieskaitot praksi,
valsts
p rbaud jumus)

(ierobež. izv les)

+

B3

C
daļa

(br v s izv les)

Profesion l s bakalaura studiju programmas
+
+
+
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Studiju programma

Visp r j s izgl t bas
mūzikas skolot js
Profesion lo mūzikas
priekšmetu skolot js/
st gu,
pūšaminstrumentu/sitami
nstrumentu skolot ja
specializ cijas (iz emot
klaviersp les skolot js)

Džeza m zikas katedras kompetence studiju kursu stenošan
Studiju kursa tips
A daļa
C
B
(ieskaitot praksi,
daļa
Katedra
Studiju kurss
daļa
valsts
p rbaud jumus)

Džeza m zikas
katedra

(ierobež.
izv les)

Studiju programma

(br v s
izv les)

Profesion l s bakalaura studiju programmas

Džeza mūzika
Džeza improviz cija

+
+

Visas prof. bakalaura
studiju programmas

Koncertmeistaru katedras kompetence studiju kursu stenošan
Studiju kursa tips
A daļa

Katedra

Studiju kurss

(ieskaitot praksi,
valsts
p rbaud jumus)

B
daļa

(ierobež.
izv les)

C
daļa

Studiju programma

(br v s
izv les)

Profesion l s bakalaura studiju programmas

Koncertmeistaru
katedra

Kora diri šana
Dzied šana
Ritmika
Blokflautas sp le
Or estra diri šana
Koris
Instrumenta sp le (st gu,
pūšaminstrumentu,
sitaminstrumentu)
Instrumenta sp le
Diri šanas pamati

+
+
+

+
+
+

+
+

Visp r j s izgl t bas
mūzikas skolot js

Profesion lo mūzikas
priekšmetu skolot js
+
+

Stīgu instrumentu katedras kompetence studiju kursu stenošan
Katedra

Klase

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
p rbaud jumus)
izv les)

Studiju kurss

Profesion l bakalaura studiju programmas

Stīgu
instrumentu
katedra

St gu instrumenta sp le
St gu instrumenta sp le
Visp r j metodika/ st gu
instrumentu sp les metodika
Vijo sp les/alta sp les
metodika
Čella sp les metodika

C
daļa
(br v s
izv les)

+
+
B3
B3
B3

+

Kontrabasa sp les metodika

B3

+

Arfas sp les metodika

B3

Vijo sp les/alta sp les
pedago isk prakse
Čella sp les pedago isk
prakse
Kontrabasa sp les
pedago isk prakse
Arfas sp les pedago isk
prakse

B3
B3

+

B3

+

B3
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Studiju programma

Visp r j s
izgl t bas
mūzikas
skolot js

Katedra

Klase

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
p rbaud jumus)
izv les)

Studiju kurss

Profesion l bakalaura studiju programmas

Kokles un
Stīgu
instrumentu it ras
klase
katedra

Kokles sp le

B3

Kokles sp les metodika

B3

Kokles sp les
pedago isk prakse

B3

C
daļa
(br v s
izv les)

+

Studiju programma

Visp r j s
izgl t bas
mūzikas
skolot js

P šaminstrumentu katedras kompetence studiju kursu stenošan
Studiju kursa tips
Katedra

Klase

A daļa
(ieskaitot praksi,
valsts
p rbaud jumus)

Studiju kurss

B
daļa
(ierobež.
izv les)

C
daļa
(br v s
izv les)

Profesion l bakalaura studiju programmas

P šaminstrumentu
katedra

Koka pūšaminstrumentu
klase
Met la
pūšaminstrumentu
klase
Sitaminstrumentu
klase

Visp r j metodika/
pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu sp les
metodika
Pūšaminstrumenta
sp les metodika
(atseviš i pa
specializ cij m)
Pūšaminstrumenta
sp les pedago isk
prakse
Koka pūšaminstrumenta
sp le
Koka pūšaminstrumenta
sp le
Met la
pūšaminstrumenta sp le
Met la
pūšaminstrumenta sp le
Sitaminstrumenta sp le
Sitaminstrumenta sp le

B3

Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js

B3

Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js

B3

+

Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js
Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js

+

Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js

B3

B3

B3
+

Sitaminstrumentu sp les
metodika

B3

Sitaminstrumentu sp les
pedago isk prakse

B3

Sen s m zikas katedras kompetence studiju kursu stenošan
Katedra

Sen s m zikas
katedra

Klase

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
p rbaud jumus)
izv les)

Studiju kurss

Profesion l bakalaura studiju programmas
Sen s mūzikas
ansamblis
Lat u valoda

C
daļa
(br v s
izv les)

+
+
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Studiju
programma

Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js
Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js
Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js

Studiju
programma

Visp r j s
izgl t bas
mūzikas
skolot js

Kora diriģ šanas katedras kompetence studiju kursu stenošan

Katedra

Klase

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
p rbaud jumus)
izv les)

Studiju kurss

C
daļa
(br v s
izv les)

Profesion l bakalaura studiju programmas
Kora
diriģ šanas
katedra

Dzied šanas
klase

Kora diri šana un
partitūras sp le
Kora m c ba/kora darba
metodika
Kora diri šana
Kora literatūra un
stilistika
Koris un kora darba
prakse
Visp r j metodika/
diri šanas metodika;
Visp r j metodika/
kora diri šanas
metodika
Kora diri šanas
m c šanas metodika
Kora diri šanas
pedago isk prakse
Mūsdienu mūzikas
vok l s tehnikas

Studiju
programma

Visp r j s
izgl t bas
mūzikas
skolot js

+
+
B5
B5
+
C1

C1
C1
C3
C4

Vok l prakse
Dzied šana un vok l
darba metodika
Solo dzied šana

C4
+

+
B2

Dzied šana un vok l
metodika

Profesion lo
mūzikas
priekšmetu
skolot js
specializ cija
Mūzikas
teor tisko
priekšmetu
skolot js

+

Orķestra diriģ šanas katedras kompetence studiju kursu stenošan
Katedra

Orķestra
diriģ šanas
katedra

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež
p rbaud jumus . izv les)
)

Studiju kurss

C
daļa
(br v s
izv les)

Studiju programma

Profesion l s bakalaura studiju programmas

O estra diri šana
Or estra diri šanas pamati

+
+
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Visas prof.
bakalaura studiju
programmas

Vok l s katedras kompetence studiju kursu stenošan
Studiju kursa tips
Katedra

Klase

A daļa
(ieskaitot praksi,
valsts
p rbaud jumus)

Studiju kurss

B
daļa

(ierobež.
izv les)

Profesion l bakalaura studiju programmas
Visp r j (vok l )
metodika

Vok l
katedra

Operdzied šanas klase

C
daļa
(br v s
izv les)

B2 ,C3

Visp r j s
izgl t bas mūz.
skolot js

Vok l metodika

B2

Visp r j s
izgl t bas mūz.
skolot js

Balss nost d šanas
metodika (b rnu, z nu
un jauniešu balss
nost d.)
Kora vok l pedagoga
balss nost d šanas
prakse
Solo dzied šanas
pedago isk prakse

C3

Visp r j s
izgl t bas mūz.
skolot js

C3

Visp r j s
izgl t bas mūz.
skolot js

B2

Visp r j s
izgl t bas mūz.
skolot js
Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js/
Mūzikas
teorētisko
priekšmetu
skolotājs

Skatuves runa

+

M zikas skolot ju katedras kompetence studiju kursu stenošan
Studiju kursa tips
Katedra

Studiju kurss

A daļa
(ieskaitot praksi,
valsts
p rbaud jumus)

B
daļa
(ierobež.
izv les)

C
daļa
(br v s
izv les)

Profesion l bakalaura studiju programmas

M zikas
skolot ju
katedra

Studiju
programma

Psiholo ija
Pedago ija
Pedagoga tika
Izgl t bas vad ba
Mūzikas pedago ija
Mūzikas m c šana un skolas kora
darba metodika (+ aranž šana,
+ improviz cija)
Pedago isk prakse: m c bu stundas
M zika vad šana, kolokvijs specialit t
Bakalaura diplomrefer ta izstr de un
aizst v šana
Skolas kora darba prakse
K.Orfa sist mas instrument rija sp le
(kokle, blokflauta, sitaminstrumenti)
Inform cijas tehnolo ijas pedago ij

+
+
+
+
+
+

Ritmika

+

Studiju programma

Visp r j s izgl t bas
mūzikas skolot js,
Profesion lo mūzikas
priekšmetu skolot js

Visp r j s izgl t bas
mūzikas skolot js

+
+
+
+
+
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Visp r j s izgl t bas
mūzikas skolot js,
Mūzikas teor tisko
priekšmetu skolot js

Kompozīcijas katedras kompetence studiju kursu stenošan

Katedra

Kompozīcijas
katedra

Studiju kurss

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
p rbaud jumus)
izv les)

C
daļa
(br v s
izv les)

Studiju programma

Profesion l bakalaura studiju programmas

Partitūras sp le

B5

Kompoz cija
Mūsdienu
kompoz cijas
tehnikas
Aranž šana

+
+

Profesion lo mūzikas
priekšmetu skolot js

+

Improviz cija
Kompoz cijas
pamati
Or estra stilu
v sture
Instrumentu m c ba
Kompoz cijas
m c šanas
metodika
Kompoz cijas
m c šanas
pedago isk prakse
Kompoz cija

Visp r j s izgl t bas
mūzikas skolot js
Studiju kursu var izv l ties
visu studiju programmu
studenti

Profesion lo mūzikas
priekšmetu skolot js
specializ cija
M zikas teor tisko
priekšmetu skolot js

+

M zikas tehnoloģiju katedras kompetence studiju kursu stenošan

Katedra

Studiju kurss

Studiju kursa tips
A daļa
B
(ieskaitot
daļa
praksi, valsts
(ierobež.
p rbaud jumus)
izv les)

C
daļa
(br v s
izv les)

Studiju programma

Profesion l bakalaura studiju programmas
M zikas
tehnoloģiju
katedra

Spec. programma
Sibelius
Elektroakustisk
mūzika
Akustika

+
+
+
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Studiju kursu var
izv l ties visu studiju
programmu studenti

Muzikoloģijas katedras kompetence studiju kursu stenošan
Studiju kursa tips
Klase
A daļa
B daļa
C daļa
Katedra
Studiju kurss
(oblig t )

(ierobež.
izv les)

(br v s
izv les)

Profesion l s bakalaura studiju programmas
Kolokvijs mūzikas v stur
Valsts
un teorij
p rbaud.

Muzikoloģijas
katedra

M zikas
v stures
klase

M zikas
teorijas
klase

Mūzikas v sture un teorija

+

Mūzikas v sture/Ievads
mūzikas v stur
Latvijas mūzikas v sture

+

Mūzikas teorija un anal ze
Solfedžo

+
+

Visp r j metodika/
m zikas teor tisko
priekšmetu m c šanas
metodika
Mūzikas teor tisko
priekšmetu m c šanas
metodika/
Solfedžo un mūzikas
literatūras m c šanas
metodika/
Mūzikas teor tisko
priekšmetu m c šanas
metodika
Solfedžo un mūzikas
literatūras ped.prakse
Mūzikas teor tisko
priekšmetu pedago . prakse
Solfedžo
Mūzikas teorija
Harmonija
Polifonija
Mūzikas forma
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Studiju
programma

Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js,
Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js, Prof.
mūz. priekšm
skolot js
Profesion lo
mūzikas
priekšmetu
skolot js,
Visp r j s
izgl t bas mūzikas
skolot js

+

Visp r j s izgl t bas
mūzikas skolot js,
Profesion lo
mūzikas priekšmetu
skolot js

B4

C2

B4

C2

Visp r j s izgl t bas
mūzikas skolot js

B4
C2
+
+
+
+
+

Profesion lo
mūzikas priekšmetu
skolot js

Studiju kursa tips
Katedra

Klase

A daļa

Studiju kurss

(oblig t )

B daļa

(ierobež.
izv les)

Profesion l s bakalaura studiju programmas

Muzikoloģijas
katedra

M zikas
teorijas
klase

Harmonija
Polifonija
Formas m c ba
Mūzikas teor tisko
priekšmetu m c šanas
metodika
Solfedžo pasniegšanas
pedago isk prakse
Mūzikas literatūras
pasniegšanas pedago isk
prakse
Bakalaura diplomrefer ta
izstr de un aizst v šana

+
+
+
+

+
+

C daļa
(br v s
izv les)

Studiju
programma

Profesion lo
mūzikas
priekšmetu
skolot js
specializ cija
Mūzikas
teor tisko
priekšmetu
skolot js

+

Tradicion l mūzika

Visp r j s
izgl t bas
mūzikas
skolot js,
Profesion lo
mūzikas
priekšmetu
skolot js

+

Etnomuzikoloģ
ijas klase

Horeogr fijas katedras kompetence studiju kursu stenošan
Studiju kursa tips
A daļa

Katedra

Horeogr fijas
katedra

Studiju kurss

(ieskaitot praksi,
valsts
p rbaud jumus)

B
daļa

(ierobež.
izv les)

C
daļa

(br v s
izv les)

Profesion l bakalaura studiju programmas
Dejas pamati

B1
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Studiju programma

Visp r j s izgl t bas
mūzikas skolot js

Visp rizglītojošo studiju kursu katedras kompetence studiju kursu stenošan
Studiju kursa tips
Katedra

Klase

A daļa

Studiju kurss

B
daļa

(ierobežot
izv le)

Profesion l bakalaura studiju programmas
Vispārizglītojošie studiju kursi
Visp rizgl tojošo studiju kursu
katedra

Visp rizgl tojošo
studiju kursu
katedra

Svešvalodu
klase

Latviešu valodas
kultūra
(lietiš ie raksti)
Ievads kultūras
anal z
Uz m jdarb bas
pamati
(Darba tiesisk s
attiec bas,
Autorties bas un
blakus ties bas,
vides aizsardz ba,
civil aizsardz ba))
Literatūras v sture
Uz m jdarb bas
pamati
(Projektu izstr des
un vad šanas
pamati)
M kslas v sture
Filosofija un
est tika
Inform cijas
tehnolo ijas
Skatuves
uzved bas kultūra
Svešvaloda
(v cu, ang u,
franču)
Krievu valoda

C
daļa

(br v s
izv les)

Studiju
programma

Visp r j s
izgl t bas
mūzikas
skolot js,
Profesion lo
mūzikas
priekšmetu
skolot js

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

Visu bakalaura
studiju progr.
studenti, t.sk.
Ska u režija
Visu bakalaura
studiju progr.
studenti

Zin tnisk s p tniecības centra kompetence studiju programmu īstenošan
ZPC veic fundament lus p t jumus M kslas zin tnes nozares Muzikolo ijas apakšnozar ,
realiz Latvijai noz m gus mūzikas kultūras att st bas projektus, k ar piedal s aktu lu zin tnisk s
p tniec bas jaut jumu risin šan un projektu stenošan .
ZPC nodrošina saikni starp JVLMA stenotaj m izgl t bas programm m un zin tnisko
darb bu mūzikas un mūzikas pedago ijas jom , sekm jauno zin tnieku iek aušanos nacion l
mūzikas kultūras mantojuma apzin šan , mūsdienu mūzikas pedago ijas p tniec b ,
starpdisciplin ru p t jumu stenošan .
Vienojoties ar attiec gaj m katedr m, ZPC piedal s bakalauru, ma istru, doktora studiju
programmu pilnveid (jaunu studiju programmu, jaunu kursu izstr d , studij m nepieciešamu
materi lu un m c bu l dzek u sagatavošan u.tml.).

202

5. Studiju virziena stenošan nepieciešam m c bu pal gperson la raksturojums, nor dot t
uzdevumus studiju virziena un konkr tu studiju programmu stenošan .
JVLMA m c bu pal gperson ls savas darb bas jom ir augsti kvalific ts, visi darbinieki
ir ieguvuši augst ko izgl t bu, intens vi piedal s savas profesion l s meistar bas pilnveid , ir
apguvuši vai ar apgūst jaun ko tehnolo iju pielietošanu.
M c bu pal gperson ls ir apvienots struktūrvien b s, t s ir:
Studiju programmu direkcija ir JVLMA struktūrvien ba, kas pl no, koordin un kontrol
studiju programmu stenošanas procesu, izveido, uztur un analiz informat vo b zi par
stud jošajiem, studiju programm m, studiju programmu apguves sasniegumiem, sadarb b ar
stud jošajiem, katedru un noda u vad t jiem nodrošina studiju programmu pašnov rt šanas
zi ojumu izstr di, sekm doc t ju t l kizgl t bu un profesion lo pilnveidi.
Studiju programmu direkcijas ietvaros ir izveidotas 3 noda as (bakalaurantūra,
ma istrantūra, doktorantūra). Noda a ir struktūrvien ba, kas izveidota stud jošo akad misk s
darb bas organiz šanai vien vai vair k s specializ cij s vai profilos. Noda as uzdevums ir
organiz t un vad t stud jošo studiju procesu.
Bibliot ka nodrošina stud jošos un doc t jus ar studiju programmas satura apguvei
nepieciešamajiem m c bu l dzek iem (literatūra, nošu materi li, video un audio materi li) un citu
inform ciju.
Inform cijas tehnoloģijas daļa nodrošina atbilstošo studiju kursu apguvi ar nepieciešamo
elektronisko tehnolo iju un inform cijas pieejam bu (e-studiju vide, interneta pieeja, datoru
izmantošas pieejam ba patst v g darba proces u.c).
Sporta centrs nodrošina stud jošajiem iesp jas nodarboties ar sportu
6. Studiju virziena stenošan iesaist t akad misk person la zin tnisk s p tniec bas vai
m ksliniecisk s jaunrades biogr fijas Europass form t .
Skaidrojums:
Akad misk person la zin tnisk s p tniec bas vai m ksliniecisk s jaunrades biogr fijas atrodas
Person lda .
7. Prakses l gumi vai t s personas izsniegtas izzi as, kas nodrošin s prakses vietas, k ar prakses
nolikumi.
2015./2016.akad misk gada laik no 01.09.2015. l dz 06.06.2016. ir nos l gti 33
pedago isk s prakses l gumi (inform cija sniegta saska ar Pedago isk s prakses
l gumu uzskaites žurn la datiem) Pedago isk s prakses l gumu kopskaits ir 225 l gumi,
kuru viens eksempl rs atrodas Studiju programmu direkcijas lietu nomeklatūras liet
Nr.03-26, otrs – prakses vietas izgl t bas iest d s.
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Nolikums par prakses darba organiz ciju J zepa Vītola Latvijas M zikas akad mij
Apstiprin ts
J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mijas
2013. gada 6. febru ra Sen ta s d , protokols nr. 2
1. Visp rīgie noteikumi
Nolikums par prakses darba organiz ciju J zepa V tola Latvijas Mūzikas akad mij (turpm k
tekst – Akad mija) ir dokuments, kas reglament k rt bu, k d Akad mijas stenotaj s otr
l me a profesion l s augst k s izgl t bas programm s stud jošie iegūst praktisk s iema as.
2. Prakses organiz šana
2.1. Studiju prakses apjomu kred tpunktos, to sadal jumu pa studiju semestriem, k ar
kompetences v rt juma veidus nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju
kursa apraksts un atbilstoši studiju kursa aprakstam izstr d t prakses darba programma.
2.2. Studiju programmu ietvaros steno š das prakses:
2.2.1. m kslinieciski radoš prakse, t.sk. or estra prakse, ansamb u prakse, kora darba
prakse, or estra/ansamb a darba prakse, koncertprakse, operdzied šanas prakse;
2.2.2. muzikolo ijas prakse, t.sk. lektora prakse, redaktora prakse, publicistikas praks e,
žurn listikas prakse, lauka p t jumu prakse, arh vu prakse;
2.2.3. mūzikas tehnolo iju prakse, t.sk. apska ošanas prakse, ska u ierakstu prakse, ierakstu
produc šanas prakse;
2.2.4. pedago isk prakse (bakalaura l meņa studiju programm s), asistenta prakse
(maģistra l meņa studiju programm s).
2.3. Par visu veidu prakses darba organiz šanu un norisi atbild katedru vad t ji, kuru
kompetenc ir nodota studiju kursa stenošana.
2.4. Prakses var būt stenotas Akad mij vai ar rpus t s – cit s kultūras institūcij s vai
izgl t bas iest d s.
2.5. Prakses organiz cijai nepieciešamie oblig tie dokumenti, kuru veidlapas prakses vad t js
sa em Studiju programmu direkcij :
2.5.1. Prakses l gums, ja prakse notiek rpus Akad mijas;
2.5.2. pielikums pie Pedago isk s prakses l guma – pedago isk s prakses vad t ja
iesniegums izgl t bas iest des vad t jam;
2.5.3. Prakses darba programma (individu laj m nodarb b m – individu li izstr d ta katram
semestrim, kolekt v s muzic šanas nodarb b m – muzic jošai vien bai prakses darba
programma semestrim); individu laj m nodarb b m prakses darba programmas viens
eksempl rs atrodas pie prakses vad t ja, otrs – pie studenta;
2.5.4. Prakses p rskats (dienasgr mata), dokuments, kas atspogu o prakses darba programm
paredz to uzdevumu izpildi un ir Studiju kartes sast vda a.
3. Prakses īstenošanas k rtība
3.1. M kslinieciski radoš prakse:
3.1.1. saska ar studiju kursa apraksta pras b m attiec g katedra sast da m kslinieciski
radoš s prakses pl nu, kas ir katedras darba pl na sast vda a;
3.1.2. prakses pl na konkr tos datumus katedras vad t js saska o ar:
1) JVLMA Koncertda u, ja prakse notiek Akad mij . Koncertda a pl notos prakses
pas kumus re istr Koncertu re istra gr mat , nodrošina prakses rekl mu, sa em no
katedras vad t ja prakses pas kuma programmu, pavairo un nodrošina pas kuma
organiz šanu un norisi. Programmas un citi rekl mas materi li glab jas Koncertda un,
atbilstoši Akad mijas Lietu nomenklatūras pras b m, tiek nodoti glab šanai Akad mijas
arh v ;
2) kultūras vai izgl t bas institūcij m, ja prakses pas kumi notiek rpus Akad mijas. Š du
radošo praksi organiz katedras vad t js sadarb b ar konkr t s institūcijas atbild go
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personu. Prakses informat vos un rekl mas materi lus katedras vad t js nodod Koncertda ai,
kura veic prakses uzskaiti. Radoš s prakses darba rezult tus apspriež un nov rt atbilstoš s
katedras s d s un atbild gais doc t js stud još prakses darba rezult tus – v rt jumu –
ieraksta stud još Sekmju lap ;
3.2. Muzikolo ijas prakse:
3.2.1. muzikolo ijas praksi pl no Muzikolo ijas katedras vad t js saska ar studiju kursa
apraksta pras b m, nodrošina studentus ar prakses vad t ju, ar prakses viet m vai akcept
praktikanta izv l tu prakses vietu, sagatavo prakses l guma nosl gšanu, kontrol prakses
norises kvalit ti;
3.2.2. prakses doc t js sast da semestra prakses darba programmu katram studentam, prakses
s kum inform studentus par prakses norises k rt bu un pras b m, vada praksi, kontrol
prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses p rskat , nov rt
prakses norises gaitu.
3.3. Mūzikas tehnolo iju prakse:
3.3.1. mūzikas tehnolo iju praksi pl no Mūzikas tehnolo iju katedras vad t js saska ar
studiju kursa apraksta pras b m, nodrošina studentus ar prakses vad t ju, ar prakses viet m
vai akcept praktikanta izv l tu prakses vietu, sagatavo prakses l guma nosl gšanu, kontrol
prakses norises kvalit ti;
3.3.2. prakses doc t js sast da semestra prakses darba programmu katram studentam, prakses
s kum inform studentus par prakses norises k rt bu un pras b m, vada praksi, kontrol
prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta ierakstus prakses p rskat , nov rt
prakses norises gaitu.
3.4. Pedago isk prakse:
3.4.1. pedago isk prakse tiek stenota visp r j s vai profesion laj s/profesion l s ievirzes
izgl t bas iest d s;
3.4.2. saska
ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vad t js izstr d pedago isk s
prakses darba programmu katram studentam – praktikantam;
3.4.3. atbilstoši pedago isk s prakses darba programm noteiktajiem uzdevumiem,
pedago isk s prakses vad t js nodrošina studentu ar prakses vietu vai akcept studenta –
praktikanta izv l tu prakses vietu, prakses s kum inform studentus par prakses norises
k rt bu un pras b m, vada praksi, kontrol prakses programmas uzdevumu izpildi un studenta
ierakstus prakses p rskat , nov rt prakses norises gaitu.
3.5. Asistenta prakse:
3.5.1. asistenta prakse galvenok rt tiek stenota Akad mij . Asistenta praksi steno saska
ar studiju kursa apraksta saturu uz otr l me a profesion l s augst k s izgl t bas bakalaura
studiju programmu b zes;
3.5.2. asistenta prakses vad t js attiec gajam semestrim izstr d asistenta prakses darba
programmu katram ma istrantam;
3.5.3. atbilstoši asistenta prakses darba programm noteiktajiem uzdevumiem, asistenta
prakses vad t js nodrošina ma istrantam asistenta prakses norises vietu un stud jošos,
prakses s kum inform ma istrantus par prakses norises k rt bu un pras b m, vada praksi,
kontrol prakses programmas uzdevumu izpildi un ma istranta ierakstus prakses p rskat ,
nov rt prakses norises gaitu.
4. Prakses l guma nosl gšanas k rt ba:
4.1. prakses l guma veidlapas parauga projektu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos
M c bu prakses organiz cijas un izgl tojamo apdrošin šanas k rt ba formul taj m
pras b m, izstr d studiju programmu direktors, saska o to ar Akad mijas juristu un
akad misk darba prorektoru;
4.2. prakses l gums tiek sl gts starp Akad miju un prakses vietu;
4.3. prakses l guma projektu divos eksempl ros sagatavo prakses vad t js, paraksta to un
iesniedz l gumu prakses vietas atbild g s personas parakst šanai, parakst to l gumu nodod
Akad mijas studiju programmu direkcij ;
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4.4. studiju programmu direktors re istr prakses vietas atbild g s personas parakst to
l gumu un nodod to Akad mijas rektoram parakst šanai. Rektora parakst t l guma vienu
eksempl ru studiju programmu direktors ievieto Prakses l gumu uzskaites liet , otru l guma
eksempl ru un kopiju nodod prakses vad t jam;
4.5. prakses vad t js prakses l guma vienu eksempl ru (ori in lu) iesniedz prakses vietas
atbild gai personai;
4.6. prakses l guma satura struktūra:
l gum nor da
4.6.1. prakses nosaukuma veidu, l guma nosl gšanas vietu un datumu, sl dz ju puses –
Akad miju, t s rektora person , prakses vietas institūciju, t s vad t ja person , Akad mijas
studiju kursa nosaukumu, prakses vad t ja amatu un v rdu, uzv rdu;
4.6.2. l guma priekšmetu, prakses l guma m r i un uzdevumus;
4.6.3. pušu pien kumus un ties bas:
-Akad mija,
- prakses vieta,
- Akad mijas prakses vad t js.
4.6.4. papildus nosac jumus;
4.6.5. juridisk s adreses un sl dz ju pušu parakstus.
8. Rakstiskas vienošan s ar iesaist to augstskolu vai koledžu par kop gas studiju programmas
izstr di un stenošanu, ja studiju virzienam atbilst kop g studiju programma.
Kopīg s studiju programmas JVLMA neīsteno.
9. Dokumenti, kas apliecina, ka kop g studiju programma ir atz ta attiec gaj rvalst noteiktaj
k rt b , ja studiju virzienam atbilst kop g studiju programma, kura tiek stenota kop ar rvalsts
augstskolu vai koledžu.
Kopīg s studiju programmas JVLMA neīsteno.
10. Ja studiju virziens ir ticis akredit ts jau iepriekš, inform cija par iepriekš j studiju virziena
akredit cij izteikto ieteikumu ieviešanas rezult tiem un konstat to trūkumu nov ršanu.
Studiju
virziens
Izglītība,
pedagoģija
un
sports
ir
akredit ts
2011./2012.akad misklaj
gad . Akredit cijas proces divu studiju programmu
īstenošana tika nov rt ta ļoti augsti, tr kumi netika konstat ti, bet ekspertu ieteikumi
studiju programmu īstenošan tika ieviesti jau 2012./2013.akad miskaj gad . Studiju
kurs Pedagoģija tika palielin ts kredītpunktu un atbilstoši kontaktstundu skaits.
11. Citi dokumenti p c augstskolas vai koledžas ieskatiem.
Studiju procesu reglament jošie iekš jie normatīvie dokumenti pieejami JVLMA
m jas lap : www.jvlma.lv, sadaļa Dokumenti, apakšsadaļa Iekš jie normatīvie dokumenti.
2017.gada 18.janv ra Sen ta s des l muma Par 2015./2016.akad misk gada studiju
virzienu un studiju programmu pašnov rt juma ziņojumu apstiprin šanu izraksts.
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