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I. Studiju virziena Izglītība raksturojums 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to sasistība ar Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas (saīsin. – JVLMA) kopējo stratēģiju. 
 

Studiju virziena Izglītība attīstības stratēģija ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
(turpmāk JVLMA) Attīstības stratēģijas sastāvdaļa. Attīstības stratēģija ir izstrādāta ar mērķi 
definēt JVLMA attīstības perspektīvas, mērķus un rīcības virzienus laika posmam 2008.-
2015.gadam, lai nodrošinātu JVLMA misijas izpildi. 
JVLMA perspektīvās attīstības misija ir spēja efektīvi darboties:  
* studijās; 
* mākslinieciski radošajos projektos; 
* zinātnē; 
* sabiedrības interesēs; 
nodrošinot: 
* konkurētspēju  – profesionālo kompetenci; 
* kvalitāti – kā konkurētspējas pamatu; 
* pieejamību – uzņemšanas prasību satura atbilstības, sazobes un pēctecības ievērošana;  
reflektantu un studējošo informētība, tālākizglītība; 
* mobilitāti – sadarbība ar ārvalstu augstskolām, studiju rezultātu salīdzināmība (kredītpunktu 
pārnese), iegūto diplomu un kvalifikāciju atzīšana, nodarbinātības iespējas.  

Stratēģijā plānotie pasākumi sekmē studiju un pētniecības procesu attīstību, resursu 
pārvaldības attīstību, iekšējās kvalitātes kultūras pilnveidi, personāla sadarbību ar Latvijas un 
ārvalstu akadēmisko sabiedrību, valsts pārvaldes institūcijām un sociālajiem partneriem.  
           Lai nodrošinātu studiju virziena Izglītība studiju  programmu kvalitatīvu īstenošanu, 
JVLMA izstrādāja un 31.08.2011. Senāts apstiprināja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģiju.  
         Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģija ir izstrādāta atbilstoši 
Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā noteiktajiem standartiem. 
Kvalitātes standarti ir definēti dokumentā Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai 
Eiropas augstākās izglītības telpā.  

Studiju kvalitāte JVLMA ir noteikta kā galvenā pamatvērtība. Kvalitātes kritēriji ir tradīcijas, 
izcilība, starptautiskā atpazīstamība, augstākā kvalifikācija, spēja nodrošināt izglītību valsts 
vajadzībām nepieciešamajiem speciālistiem, kuru zināšanas, prasmes un attieksmes atbilst valsts 
izglītības standartos noteiktajām prasībām un profesijas standartos formulētajām kompetencēm.  
      Studiju virziena mērķi ir izglītot valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa 
vispārējās izglītības mūzikas skolotāju un profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju 
sagatavošanu, nodrošinot kvalitatīvas studijas, lai jaunie speciālisti, kuri ir apguvuši pedagoģijas 
un mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, 
praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un 
ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā,  būtu 
kompetenti, motivēti nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, izpētē, sekmētu laikmetīgās 
mākslinieciskās jaunrades attīstību.  
      Kvalitatīvas, ilgtspējīgas un uz daudzveidīgu starptautisku sadarbību vērstas darbības 
rezultātā, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM),  JVLMA mērķtiecīgi veidojas par nozīmīgu 
mūzikas izglītības augstskolu Eiropā, kas nodrošina studējošo un mācībspēku mobilitāti un 
konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, pētniecībā un izglītojošajā darbībā. 
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2. Studiju virziena un programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas interešu 
viedokļa. 

        JVLMA ir Latvijas valsts dibināta augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kuras 
uzdevums īstenot profesionālās bakalaura, akadēmiskās un profesionālās maģistra un doktora 
studiju programmas mūzikā un skatuves mākslā, pedagogu izglītībā,  nodarboties ar pētniecību un 
māksliniecisko jaunradi, lai izglītotu un sagatavotu profesionālos mūziķus, horeogrāfus, mūzikas 
nozares skolotājus un mākslas zinātniekus.  

JVLMA ir mūzikas augstskola, kas līdztekus mūzikas studiju programmām, ilgstoši un 
kvalitatīvi īsteno arī studiju virziena Izglītība studiju programmas, nodrošinot profesionālu 
speciālistu sagatavošanu Latvijas izglītības institūcijām (par programmu īstenošanas kvalitāti 
liecina starptautisko ekspertu vērtējums). JVLMA sekmīga darbība ir priekšnoteikums 
Latvijas profesionālās mūzikas un mūzikas pedagoģijas pastāvēšanai un izaugsmei, kā arī 
kultūras sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. 

Mūzikas akadēmijas absolventi un arī vairākums studentu jau studiju laikā strādā 
vispērējās izglītības (pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, interešu centros) un 
profesionālajās vai profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestādēs.  JVLMA absolventi – 
profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāji  ir sasnieguši izcilu māksliniecisku līmeni, viņu 
mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu mākslinieciskais devums ir atzīts gan Latvijā, 
gan ārpus tās (par to liecina audzēkņu un pedagogu iegūtie apbalvojumi starptautiskajos 
konkursos, kā arī Kultūras ministrijas piešķirtās balvas par sasniegumiem starptautiskajos 
projektos u.c.). Vispārējās izglītības mūzikas skolotāju studiju programmas absolventi, 
strādājot vispārējās izglītības iestādēs, veic nozīmīgu darbu kultūrizglītojošajā jomā gan skolā 
gan ārpus tās, vada korus, pūtēju orķestrus, ansambļus, sniedz publiskus koncertus, tādejādi 
piedalās mūžizglītības procesos, veicina vietējās kultūrvides attīstību. 

JVLMA studiju virziena Izglītība studiju programmu īstenošana ir saistīta ar valsts 
pasūtījumu, lai nodrošinātu valstij nepieciešamo profesionālo mūziķu - pedagogu, zinātnieku 
un kultūras darbinieku sagatavošanu.  
         Analizējot Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldību 
amatpersonu un izglītības iestāžu vadītāju atzinumus par JVLMA studiju virziena Izglītība 
studiju programmu īstenošanas lietderību, speciālistu sagatavošanas kvalitāti, kā arī 
programmu attīstības nepieciešamību, jāsecina, ka JVLMA darbība noris, respektējot 
sabiedrības intereses, ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām, darba devējiem un 
absolventiem. 

 

3. Studiju virziena attīstības plāns. 

JVLMA ir mūsdienīgs profesionālo un akadēmisko studiju centrs, kas saistībā ar 
izglītojošo, mākslinieciski radošo darbību un pētījumiem mākslas un mūzikas pedagoģijas 
zinātnēs, sniedz dažāda veida un līmeņa augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu 
valstu iedzīvotājiem.  

JVLMA ir izšķiroša loma sabiedrības kultūrizglītības tradīciju, mūzikas izglītības, 
profesionālās mūzikas kultūras un kultūrvides attīstībā.  
 Plānojot savu attīstību ilgtermiņā, JVLMA ir ņēmusi vērā un balstījusies uz ES un Latvijas 
attīstības plāniem un plānošanas dokumentiem. 

JVLMA augstākā izglītība, mākslinieciski radošā un pedagoģiski metodiskā darbība ir 
starptautiski atzīta, nozīmīga valsts tēla daļa.  
     JVLMA līdzdarbojas izglītības kvalitātes pilnveidošanā Latvijas kultūrizglītības jomā. 
Sadarbības rezultātā pieaug izglītības virziena profesionālā bakalaura studiju programmu 
pieprasījums, tiek attīstītas tālākizglītības, mūžizglītības un interešu izglītības programmas.  
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JVLMA akadēmiskajā darbībā ir ieviesti un tiek izmantoti vienotās kvalitātes vadības 
principi.  

Īstenojot izglītības virziena profesionālās bakalaura studiju programmas, kā arī 
nodarbojoties ar māksliniecisko jaunradi un pētniecību, JVLMA darbības pamatprincipus 
nosaka: 
- tradīcijas; 
- akadēmiskajā vidē un mijiedarbībā ar sociālajiem partneriem noteiktās tendences; 
- spēja uztvert laikmeta tendences un fleksibli atsaukties uz piedāvātajiem izaicinājumiem; 
- Latvijas valstiskās attīstības intereses, kuras tiek izteiktas valsts pasūtījuma veidā; 
- brīvās konkurences izglītības tirgus, kuru veido arī maksātspējīgais pieprasījums; 
- JVLMA spēja un ieinteresētība sniegt kvalitatīvu pakalpojumu izglītības un inovāciju jomās; 
- akadēmiskā darba kvalitāte ir studiju, mākslinieciskās jaunrades un  zinātnes vienotībā.  

JVLMA pārvaldes darba un vadības pamatu veido koleģialitātes princips stratēģisku 
lēmumu pieņemšanā un individuālas atbildības princips par darbību. Visu līmeņu lēmumu 
pieņemšanā JVLMA iesaista sabiedrības pārstāvjus un sociālos partnerus.  
 JVLMA studiju virziena Izglītība attīstības  virzieni: 
 studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība;  
 iekšējās kvalitātes vadības pilnveide; 
 akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide;  
 valsts kultūras un izglītības attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu 
speciālistu sagatavošanas pilnveide; 
 starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana; 
 finansējuma un infrastruktūras nodrošinājums. 
Studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība  
-  pilnveidot esošās studiju programmas atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011.grozījumiem, 
aktualizēt studiju saturu un pilnveidot pasniegšanas metodes, izmantojot inovatīvās 
tehnoloģijas:  
- sekmēt mākslinieciskās daudzveidības attīstību; 
- turpināt  pilnveidot studiju programmu Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un Profesionālo 
mūzikas priekšmetu skolotājs pedagoģisko studiju kursu saturu;  
- nodrošinot studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību, pilnveidot 
pedagoģiskās un mākslinieciskās prakses īstenošanu;  
- bagātinot Latvijas reģionu kultūras dzīvi, īstenot pedagoģiski māksliniecisko praksi reģionu 
kultūrizglītības iestādēs, interešu centros un citās kultūras institūcijās; 
- nodrošinot profesionālo vidi zinātniski pētnieciskā darba veikšanai studējošajiem, sekmējot 
jauno zinātnieku, tai skaitā studentu iekļaušanos nacionālā mūzikas kultūras mantojuma 
apzināšanā un pētniecībā, Zinātniskās pētniecības centram pilnveidot sadarbību ar mūzikas 
skolotāju katedru, tādejādi nodrošinot  saikni starp JVLMA īstenotajām studiju programmām un 
zinātnisko darbību mūzikas pedagoģijas jomā; 
- dažādojot studiju satura apguves metodes, nodrošināt mācību līdzekļu pieejamību, ieviest 
studiju kursu apguves procesā e-studijas un plašāk izmantot citas elektroniskās tehnoloģijas. 
Iekšējās kvalitātes vadības pilnveide 
- pilnveidot  izstrādāto JVLMA kvalitātes politiku un iesniegt Senātam apstiprināšanai; 
- atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studiju programmu iekšējās kvalitātes 
nodrošināšanas stratēģijai, katra akadēmiskā gada studiju virziena Izglītība attīstības plānu pārskatīt 
un aktualizēt atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām;  
- nodrošināt iekšējās kvalitātes sistēmas ieviešanu, veicinot labvēlīgus apstākļus studiju, 
pētniecības un pedagoģiski radošās darbības līdzsvarotai attīstībai. JVLMA kvalitātes vadību 
īstenot, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas balstīts uz personāla interešu izzināšanu 
un ievērošanu, partnerattiecībām ar studējošajiem, izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, 
personāla izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās procesos; 
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- nodrošinot atklātu un ticamu  studiju programmu pašnovērtēšanu par katru akadēmisko gadu, 
darbības novērtēšanā plašāk iesaistīt studējošos, absolventus un darba devēju pārstāvjus; 
- izstrādāt iekšējās kvalitātes vadības audita pasākumu plānu katram akadēmiskajam gadam. 
Akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide  

JVLMA izmanto visas iespējas augstākās kvalifikācijas intelektuālā potenciāla piesaistei 
starptautiski atpazīstamu speciālistu piesaistei galvenajos darbības virzienos. Īsā laikā, 
izmantojot dažādu finansējuma avotu piesaisti, tostarp arī ES fondu līdzekļus, un rosinot īpašas 
valsts atbalsta shēmas izveidi, tiek radītas programmas, lai veicinātu kvalificēta akadēmiskā 
personāla reemigrāciju no ārzemēm  un neakadēmiskām darbības jomām Latvijā, kā arī 
piesaistītu augsti kvalificētu ārvalstu akadēmisko personālu.  

Akadēmiskā personāla vēlēšanām izvirzāmi vienoti, īpašas pieejas  kritēriji, no kuriem 
nozīmīgākie ir starptautiskie panākumi mūzikas profesionālajā mākslinieciskajā un 
pedagoģiskajā darbībā. Kvalifikācijas kritēriju ievērošanu akadēmiskā personāla (īpaši 
profesoru un asociēto profesoru) ievēlēšanā kontrolē JVLMA pieaicināti neitrāli eksperti.  

Optimālā JVLMA personāla struktūra izriet no JVLMA darbības uzdevumiem un var būt 
atšķirīga pa specializācijām. Kopumā JVLMA misiju nodrošinošajā akadēmiskajā personālā 
2015. gadā jābūt: vismaz 50% profesoru un asociēto profesoru, 30% docentu, ne vairāk kā 20% 
lektoru  un asistentu. 
Uzdevumi, kas tieši saistīti ar  akadēmiskā personāla konkurētspēju: 
- izveidot reāli funkcionējošu akadēmiskā personāla aprites un akadēmiskā personāla atjaunošanas 
un profesionālās pilnveides sistēmu, kas veicina kvalificētāko mācībspēku piesaisti, stimulējot 
gados jaunu speciālistu ievēlēšanu akadēmiskajos amatos, turpināt veikt akadēmiskā personāla 
darba pašnovērtēšanu, būtisku nozīmi piešķirot studējošo aptaujas rezultātiem;  
- nodrošināt akadēmiskā personāla profesionālo pilnveidi vismaz 160 akadēmisko stundu apjomā 
vienā ievēlēšanas periodā, ietverot profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko 
mobilitāti, piedalīšanos konferencēs, semināros, meistarklasēs. 
Valsts kultūras attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu speciālistu 
sagatavošanas pilnveide 
- turpināt sadarbību ar kultūrizglītības iestādēm, lai sekmētu: 
* studējošo piesaisti, nodrošinot uzņemšanas konkurssituāciju,  
* pedagoģiski metodiskās domas attīstību, 
* satura apguves pēctecību, 
* kultūrvides attīstību reģionos;  
- pilnveidot sadarbību ar kultūras institūcijām, profesionālajām nevalstiskajām organizācijām un 
absolventiem, lai šīs sadarbības rezultātā JVLMA piedāvātā izglītība būtu kvalitatīva, 
ilgtspējīga, mūsdienīga un atbilstu darba tirgus prasībām; 
- turpināt palielināt valsts budžeta vietu skaitu  vispārējās izglītības mūzikas skolotāju  
sagatavošanai, kuri prot un spēj strādāt arī ar amatieru koriem, pūtēju orķestriem, ansambliem, 
kā arī profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju (īpaši stīgu instrumentu spēles, 
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles skolotāju) sagatavošanai Latvijas attālāko 
reģionu mūzikas skolām un mūzikas vidusskolām. 
Starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana 
- apmaiņas programmu ietvaros turpināt nodrošināt studiju, prakses un pētniecības darba 
iespējas ārvalstu augstskolās (vidēji 7 līdz 11 studējošie akadēmiskajā gadā); 
- sekmēt JVLMA mācībspēku profesionālās meistarības pilnveidi  ārvalstu augstskolās (vidēji 3 
līdz 5 docētāji akadēmiskajā gadā); 
- sekmēt ārvalstu augstskolu mācībspēku piesaisti darbam JVLMA (vidēji 3 - 5 docētāji 
akadēmiskajā gadā); 
- sekmēt studējošo piesaisti no ārvalstīm (vidēji 6 studējošie akadēmiskajā gadā).  
Finansējuma avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
1) materiālās bāzes pilnveide kvalitatīvai studiju programmu  apguvei un profesijas ieguvei: 
- nodrošināt telpu (īpaši metodiskā kabineta) aprīkojuma pilnveidi un modernizāciju;  
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- nodrošināt studējošos ar mācību un patstāvīgā darba veikšanai nepieciešamo telpu pieejamību;  
- nodrošināt visas auditorijas ar video/audio aprīkojumu, kurās plānotas grupu un lekciju 
nodarbības; 
- attīstīt informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību un metodisko materiālu izstrādē, kā arī 
turpināt docētāju apmācību datortehnikas lietošanā un apmācību moderno informācijas tehnoloģiju 
izmantošanai konkrētā studiju kursa apguvei;  
- modernizēt bibliotēkas aprīkojumu, paplašināt fondus ar pedagoģijas nozares izziņas literatūru 
un materiāliem; 
- nodrošināt studiju procesu ar kvalitatīviem mūzikas instrumentiem; 
2) daudzveidīgu finanšu avotu piesaistes un izmantošanas uzlabošana:  
- nodrošināt valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem taupīgu un racionālu 
izmantošanu;  
-  paplašināt finansējuma piesaistīšanu no starptautiskajiem avotiem; 
-  nodrošināt finansējuma piesaisti zinātniskajiem projektiem; 
- palielināt pašu ieņēmumus no saimnieciskās darbības, nodrošinot profilam atbilstošu 
saimnieciskās darbības mērķtiecīgumu un atklātumu.   

 
4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un 
izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju programmu 
absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti 

        Atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011. grozījumiem,  kas saistās ar 5.panta Augstskolu 
uzdevumi  kompetences paplašināšanu augstskolām, JVLMA uzsāka vākt un analizēt informāciju 
par absolventu nodarbinātību. Tika izstrādāti sadarbības līgumi starp JVLMA un absolventiem, 
iekārtots absolventu nodarbinātības reģistrs.  
    2011./2012.akadēmiskajā gadā studiju virziena Izglītība  studiju programmas par valsts budžeta 
līdzekļiem pabeidza 8 studējošie, visi ir  otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs absolventi.   

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

Pāvels Veličko strādā: 
• Rīgas Puškina licejs – mūzikas skolotājs,  skolas kora diriģents  
• Koncertorganizācijas Ave Sol koris Motus – diriģents  
• Farmaceitu biedrības koris Metera – diriģents  
• Ādažu novada kultūras centra koris Jumis – diriģents  
Agnese Meždreija  
• Bērnu un jauniešu centrs Rīgas skolēnu pils – mūzikas skolotāja  
• SIA Mūsu namiņš ( privātais bērnudārzs, sākumskola – mūzikas skolotāja  
Astra Gilnere  
• Rīgas 6. Vidusskola - sākumskolas mūzikas skolotāja  
Kristīne Štamere  
• Jelgavas mūzikas vidusskola - vokālais pedagogs 
Vera Lavrentjeva  
• Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola – mūzikas teorijas skolotāja  
Jānis Andžāns  
• Rīgas Latviešu biedrības nama koris Ars Longa – diriģents  
• Jūrmalas mūzikas vidusskola - solo dziedāšanas pedagogs 
Juta Grebeža  
• Jāzepa Mediņa Rīgas 1 mūzikas skola – mūzikas teorijas skolotāja  
Artūrs Saveļjevs   
• Daugavpils 11.viduskola - mūzikas skolotājs, kora diriģents, Mūzikas 

vidusskolas diriģēšanas pedagogs  
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Lai saņemtu patiesu un atklātu informāciju par absolventu sagatavošanas kvalitāti, studiju 

virziena Izglītība īstenošanas novērtēšanas procesā  2011.gada oktobrī – novembrī, nemot vērā 
starptautisko ekspertu prasības, JVLMA organizēja tikšanos ar vispārizglītojošo skolu vadītājiem – 
Rīgas 6.vidusskola, Rīgas 45.vidusskola, Rīgas 3.Internātskola, Rīgas 47.vidusskola, Talsu 
ģimnāzija,   Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministriju pārstāvjiem, mūzikas skolu un 
mūzikas vidusskolu vadītājiem – Jūrmalas mūzikas vidusskola, Rīgas Jāzepa Mediņa 1.mūzikas 
skola, Mārupes mūzikas un mākslas skola, Klavieru skolotāju asociācijas un Mūzikas izglītības 
iestāžu direktoru asociācijas pārstāvjiem. 

Raksturojot mūsu absolventu zināšanas, prasmes un atbildību, absolventu iegūtās kompetences  
konkrētajā specialitātē tika atzīmēts mūzikas izglītības skolotāju  augsts profesionālisms, vēlme 
savā darbībā būt inovatīviem, papildināt savu profesionālo meistarību,  aktīvi iekļaujas radošajos 
projektos. 

Vienlaikus tika atzīmētas ierobežotas komunikāciju spējas svešvalodās. Svešvalodu studiju 
kursu apguve tika izvērtēta rektorātā, kurā piedalījās arī Vispārējo studiju kursu katedras vadītāja. 
Tika pieņemts svešvalodu apguves pasākumu plāns. 
 
5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
Veicot SVID analīzi tika izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas. 
5.1.Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vieta Latvijas augstākajā izglītībā un zinātnē: 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 
Stiprās puses 
JVLMA vārds lielā daļā Latvijas sabiedrības 
tiek asociēts ar kvalitatīvu izglītību, nozīmīgu 
mākslinieciski radošu darbību un nopietnu 
pētniecību.  
JVLMA sniedz Latvijā visplašāko piedāvājumu 
mūzikas, horeogrāfijas un mūzikas pedagoģijas 
studiju un pētniecības jomu daudzveidības ziņā. 
Studijas JVLMA ir saistītas ar mūziķu, 
horeogrāfu un mūzikas pedagogu izglītošanu, kā 
arī ar  pētniecisko darbību. 
JVLMA strādā Latvijas izcilākie mūzikas 
skolotāji,  mūziķi, mūzikas zinātnieki. 
 
 

Iespējas 
JVLMA savā darbībā ir autonoma, ir tiesīga 
patstāvīgi izlemt daudzus savas attīstības 
jautājumus. 
JVLMA ir tiesīga rīkoties ar īpašumiem 
Satversmes noteikto uzdevumu izpildes labā.  
JVLMA var izmantot dažādas sadarbības formas ar 
sociālajiem partneriem un saviem absolventiem, 
kuri pārstāv sociālo partneru intereses, nodrošinot 
resursus attīstībai, pieprasījumu pēc speciālistiem 
un lietišķiem pētījumiem. 
JVLMA mācībspēki un pētnieki sadarbojas un 
nereti sniedz lielu ieguldījumu citu kultūras un 
izglītības institūciju darbā Latvijā un ārvalstīs.  
JVLMA personāls piedalās daudzu valsts un 
pašvaldību institūciju darbā. 
JVLMA var sniegt mūzikas, horeogrāfijas un 
mūzikas pedagoģijas izglītību par valsts budžeta 
līdzekļiem lielam studentu skaitam,  nodrošinot 
studiju iespējas personām arī par studiju maksu. 

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

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

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas
Stiprās puses 
JVLMA ir partneri un sadarbības līgumi 
visā pasaulē. 
JVLMA pasaulē  ir pazīstama ar tās 
personāla  augstu māksliniecisko, radošo, 
akadēmisko un zinātniski pētniecisko 
līmeni.   
JVLMA potenciālu kopējā Eiropas izglītības 
telpā apliecina JVLMA docētāju un 
studējošo sasniegumi starptautiskajos 
projektos, pieprasījums Eiropas valstu darba 
tirgū.  
JVLMA trīspakāpju akadēmiskās izglītības 
sistēma (bakalaurs, maģistrs, doktors) ir 
salīdzināma ar ES valstu izglītības 
sistēmām. Tiek izmantotas kredītpunktu 
pārneses iespējas, vienotais diploma 
pielikums. 
Piešķirtie grādi un kvalifikācijas tiek atzītas 
ES valstīs.  
 

Iespējas 
Iekļaušanās Eiropas vienotajā izglītības un 
pētniecības telpā sekmē visa veida resursu, tai 
skaitā arī pētnieku un studentu, piesaisti no ES 
un  visas pasaules. Sakarā ar vecuma 
ierobežojuma atcelšanu ir labvēlīgi apstākļi 
latviski runājošo pensionēto akadēmisko spēku 
reemigrācijai. 
Iepriekšējos gados izveidojušies JVLMA 
mācībspēku starptautiskie sakari ir pamats 
tālākai sadarbībai un to sekmējošu finanšu 
resursu piesaistei. 
 
Laikā, kad ES kopējās izglītības telpā vērojams 
pieaugošs finansējuma deficīts, JVLMA 
unikālā pieredze, darbojoties daļēji valsts, 
daļēji izglītības tirgus pieprasījuma regulētas 
augstskolas statusā, var sekmēt papildu resursu 
piesaisti. 

Vājās puses 
JVLMA studijas un pētniecības darbs ir 
orientēts pārsvarā uz Latvijas tirgus 
pieprasījumu. 
Netiek motivētas atskaņotājmākslinieku un 
radošo profesiju pārstāvju studijas 
doktorantūrā. Latvijā nav iespējas iegūt 
profesionālā doktora grādu mūzikā vai 
mūzikas pedagoģijā.  
JVLMA ir nepietiekama akadēmiskā 
personāla un pedagoģijas nozares studentu 
mobilitāte, ir mazs ārzemju pastāvīgo 
studentu un viesprofesoru skaits. JVLMA 
personālam nereti nav pietiekamu 
svešvalodu zināšanu, lai aktīvi darbotos 
starptautiskajā akadēmiskajā apritē. 
Samērojot ar ES valstu vidējiem rādītājiem, 
JVLMA akadēmiskā darba un īpaši 
pētniecības finansējums ir nepietiekams.  

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

JVLMA ieņēmumi

Ieņēmumu veids 
 

2011.g. 2012.g. 
Plāns 
 

Fakts 
 

Plāns 
 

samazinājums % 
pret iepriekšējo gadu  

Dotācija-pamatbudžets 1 654 819 1 654 819 1654819 0% 
Pašu ieņēmumi 85 000 98 493 98 493 0% 
ERASMUS 123 567 146 141 147 501  
Zinātniskā centra 
finansējums 3 590 3 590 984 -72 % 
Ziedojumi  71 000 124 761 50 500 
ESF Doktorantūras atb. 
projekts 76 787 81558 66 405 
ESF Maģistrantūras atb. 
projekts 81 270 66362 36 238 
KKF 18 000 8 427 8500 
Norvēģijas projekts 77 445 150 983  
ERAF projekts 739 577 345 441 336157 
IEŅĒMUMI - kopā 2 931 408 2 409 126 

2012. gada pamatbudžeta dotācija pret faktisko 2011.gadā ir saglabāta esošajā līmenī. 
Kopējais Akadēmijas budžeta plāns ir samazinājies 2012. gadā, kas ir uz ERAF projekta rēķina.  
Pašu ieņēmumos nav plānots palielinājums, pastāv risks ka ieņēmumi varētu samazināties uz 
patstāvīgo telpu īrnieku rēķina. 
Zinātniskās pētniecības centra finansējums, kas pēc būtības ir atalgojums centra darbiniekiem, 
2012. gadā samazinājums ir par 72%, tāpēc JVLMA ir spiesta ieguldīt savus līdzekļus no Pašu 
ieņēmumiem. 
Norvēģijas projekta realizācijā no Akadēmijas brīvajiem līdzekļiem ir ieguldīts (2011.gads) 
Pašu ieņēmumi - 40 000 Ls 
Ziedojumu aizdevums - 20 000 Ls  
Budžeta aizdevums – 15 000 Ls  
Kopā šobrīd neatgūtais aizdevums no Norvēģijas projekta veido 13.689,71 Ls  
2011./2012.gadā ziedojumi: 
- Ērģeļu būvei  kopējā ziedotā summa ir 56.226. LVL;  
- saņemts ziedojums no Swedbankas 1500 Ls Mūzikas akadēmijas gada balvas pasniegšanai;  
- saņemts ziedojums no LMT – 56.866 LVL klavieru iegādei;   
ERAF projekta realizācijai ir ieguldīts akadēmijas līdzfinansējums  
2011. gadā - 42 000.- Ls. 
 2012.gadā – 25616.- LVL  
(Nauda ir atgūstama 2012.gada laikā) 
ESF Doktorantūras un Maģistrantūras atbalsta projektos JVLMA ir ieguldījusi 25 699.- (Nauda tiks 
atgūta 2012 -213. gada laikā) 
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Projektu vadības darbība 

Vispārējā situācija 
Pilnībā noslēgts, gala atskaites saskaņotas un visas izmaksas attiecinātas diviem projektiem: 
 Norvēģijas valdības divpusējās sadarbības finanšu instrumenta projektam „JVLMA e-studiju vides 
izveide studiju procesu modernizēšanai” 
Baltijas – Vācijas Augstskolu biroja atbalstītais projekts „Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles senās 
nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija” 
Īsteno 4 projektus:  
ERAF „JVLMA telpu, bibliotēkas un aprīkojuma modernizēšana studiju programmu uzlabošanai un 
studiju pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem”,  
2 ESF projekti: atbalsts maģistru un doktorantūras studiju programmu īstenošanai, paredzot 
ikmēneša mērķstipendijas atbalstītajiem JVLMA doktorantiem un maģistrantiem, 
Līdzdarbojas 1 projektā kā partneris: Zinātniski pētnieciskais centrs kā partneris ir iesaistīts 
Izglītības un zinātnes ministrijas ERAF projektā „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā 
pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” 
Ir sagatavots projekta pieteikums, tiek gaidīta gala atbilde projekta tālākai virzībai:  
Kā partneris Latvijas Radio kora projektā „TENSO jauniešu kamerkoris” Rīgas – Eiropas Kultūras 
galvaspilsētas (2014) ietvaros. 
Gatavo jaunus projekta pieteikumus: 
Šveices finanšu instrumentam Šveices profesoru un viesprofesoru piesaistei (projektu skaits atkarīgs 
no piesaistāmo viesprofesoru skaita); 
Krievijas - Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
sadarbības projekts – bibliotēku vienota digitalizēta fonda veidošana 
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JVLMA projektu kopējā finansējuma atspoguļojums sadalījumā pa finanšu 
avotiem: 

 

2011./2012. akadēmiskā gada ietvaros pabeigtie projekti: 
Detalizēta atskaite par Norvēģijas valdības divpusējās sadarbības finanšu instrumenta projektu 
„JVLMA e-studiju vides izveide studiju procesu modernizēšanai” un tajā sasniegtajiem rezultātiem 
sniegta pie 2010./11. gada atskaites; 

Baltijas – Vācijas Augstskolu biroja atbalstītais projekts „Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles 
senās nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija”. Piesaistot nozaru ekspertus, 
Leipcigas universitātes kolēģus un studentus, kā arī studentus no JVLMA, profesores Lolitas 
Fūrmanes vadībā ir inventarizēts un daļēji digitalizēts Liepājas SV.Trīsvienības katedrāles nošu 
kolekcija, sistematizējot tur esošo unikālo nošu krājumu, kā arī nodrošinot tā pieejamību plašākai 
publikai un izveidota datu bāze par unikālo kolekciju. 

Šobrīd procesā esošie projekti 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības projekts, par kura 
īstenošanu vienošanās ar uzraugošajām iestādēm tika parakstīta 2010.gada 19.maijā.  
Projekta finansējums:  
ERAF – 977 388,00 LVL (85%); Valsts budžeta finansējums – 82 446,00 LVL (7,17%); JVLMA 
pašfinansējums – 90 035,00 LVL (7,83%).  
Kopā projekta izmaksas – 1 149 869,00 LVL.  

Ņemot vērā, ka projekta uzsākšanai valsts budžets nodrošināja nepieciešamo 
priekšfinansējumu, JVLMA nebija jāpiesaista papildus kredītlīdzekļi projekta finansēšanai un 
projekta īstenošana jau norit saskaņā ar sākotnējo īstenošanas plānu.  
Uz šo brīdi ir noslēgti būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.  Ar telpu 
prezentāciju 2012.gada 23.janvāŗī telpas tiek izmantotas studiju procesā. Projekts ir noslēdzies, 
šobrīd tiek gatavotas projekta gala atskaites un saskaņošanas akti.  
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Projektā sasniegtie rezultāti:  
- izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
- jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
- izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
- izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
- modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un audiovizuālais 
aprīkojums,  
- iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
- renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
- centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 

 

Tiek īstenoti 2 Eiropas Sociālā fonda projekti  
(projekti ilgst līdz 2011./2012. akadēmiskā mācību gada beigām).  

ESF mērķstipendiju piešķiršana maģistrantiem (Projekta kopējās izmaksas 269904,00 LVL). 
Pēdējās stipendijas tiks izmaksātas 2012.gada jūnijā. Kopā stipendijas izmaksātas 77 
maģistrantiem (85% no tiem abus gadus pēc kārtas).; 

ESF mērķstipendiju piešķiršana doktorantiem (Projekta kopējās izmaksas 236568,00 LVL). 
Pēdējās stipendijas izmaksātas 2012.gada jūlijā. Kopā projekta ietvaros stipendijas izmaksātas 11 
doktorantiem (6 no tiem atkārtoti vairākus gadus). 

Uz šo brīdi JVLMA ir iesaistījusies kā sadarbības partneris projektā ERAF apakšaktivitātē 
„Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai 
darbībai” projekts „Latvijas akadēmiskā pamattīkla izveide” (projektu īsteno IZM). Projektā 
plānotās aktivitātes: Eiropas un starptautisko akadēmisko tīklu pieslēgumu pieejamība, 
aprīkojumu iegāde un savienojuma uzturēšana datu un pētījumu bāžu uzturēšanai, centrālo tīklu 
mezglu modernizēšana, programmatūras iegāde pētniecisko darbu veikšanai, piekļuves iespējas 
starptautiskajām digitālajām datubāzēm un bibliotēkām u.c. uz šo brīdi JVLMA jau ir nodrošināta 
piekļuve vairākām datu bāzēm un programmatūrai. 
  JVLMA bibliotēkas darba nozīmīgākie fakti 
 2011. gada 19. decembrī Bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem. Bibliotēkas akreditācijas 
atzinums ir pozitīvs, bibliotēkā paveiktais ir augstu novērtēts. 
ERAF projekta ietvaros renovēta Bibliotēkas Audiovizuālo ierakstu nodaļa, iekārtota moderna 
Klausītava, darbiniekiem ierīkotas atbilstošas darbavietas, atjaunota Bibliotēkas IKT bāze ar 15 
jauniem datoriem un programmām.  
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Attīstīta attālināta pieeja bibliotēkas resursiem - ir izveidota iespēja autorizētiem lietotājiem 

skaņu ierakstus klausīties attālināti. Šo datubāzi pilnvērtīgi plānots sākt izmantot nākamajā studiju 
gadā.  
Šajā mācību gada laikā studenti, mācībspēki un citi interesenti izmanto vairākas datu bāzes Grove 
Music, EBSCO, LURSOFT. Tuvākajā laikā tiks nodrošināta pieeja JVLMA tīklā vēl divām datu 
bāzēm SCOPUS un Science Direct, kuras Latvijas augstskolas saņēma Akadēmiskā tīkla ietvaros.  
 Bibliotēkas krājums 2011./2012. studiju gada laikā papildinājies gan ar jauniem iepirktiem 
materiāliem, gan dāvinājumiem. Lielākais nozīmīgākais dāvinātājs šajā studiju gadā ir Latvijas 
evaņģēliskās luteriskās Baznīcas Lutera Akadēmija – bibliotēka saņēma gan J. S.Baha nošu 
tekstus, gan Baha mūzikas analīzes, kopā 5771,- latu vērtībā.  

Bibliotēka turpina restaurēt retus iespieddarbus, tehniski labot pieprasītākos nošu izdevumus, 
attīstīt krājumu kopumā, īpašu uzmanību veltot attālinātai krājuma pieejamībai.  

Elektroniskajā katalogā ir pieejama informācija par 72965 vienībām (notis, grāmatas, ieraksti, 
pētnieciskie darbi) un ~ 6500 skenētiem materiāliem, kopā 79645 vienībām, kas ir apmēram 1/6 
daļa no visa Bibliotēkas krājuma. 

Nošu nodaļas darbinieki sagatavojuši koncertu repertuāru materiālus JVLMA kolektīviem: 
Studentu simfoniskajam orķestrim un koriem.  
JVLMA IT daļas darbība 
būtiskākās norises ir:  
I - Lietotāju  atbalsts,  datora tīkla, sistēmas un tehnikas uzturēšana  
II –jauno projektu izstrāde un ieviešana 
III – IT daļas pārziņā nonākušas jaunas tehnikas vienības: 
Stacionārie datori (komplekti – monitors, sistēmbloks, ievadierīces) – 15 gab. 
drukas iekārtas – 1 gab. 
Bezvadu maršrutētāji – 3 gab. 
Multimediju projektori un ekrāni – 1 gab. (231. Auditorija, nomainīts š.g. aprīlī) 
Auditoriju audio vizuālās prezentācijas tehnika - 6 dažādi komplekti 
Citas aktivitātes 
Sadarbībā ar KM izveidoti 2 virtuālie serveri, kas darbojas kā Windows Deployment Service un 
Testa serveri. Pārnestas  Active directory un Domēna kontrolieris uz jauno serveri 

 
8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 
     Lai sekmētu Augstskolu likumā noteiktās akadēmiskās brīvības iespēju nodrošināšanu, 
JVLMA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas 
akadēmiju, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Daugavpils Universitāti. 
Starptautiskā sadarbība  
 JVLMA  darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un vispirms uz 
integrāciju Eiropas mūzikas izglītības sistēmā, lai veicinātu studentu un docētāju apmaiņu un 
nodrošinātu augstu kvalitāti mūzikas izglītībā. 
 Studentu un mācībspēku apmaiņa galvenokārt notiek ES Mūžizglītības programmas ERASMUS 
ietvaros, kas piedāvā unikālu iespēju pavadīt mācību periodu no 3 mēnešiem līdz  mācību gadam 
partneru augstskolās, kā arī NORDPLUS ietvaros. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus jau ar 
apm. 80 Eiropas mūzikas augstskolām. 
2011/2012 māc. gadā partneru augstskolās mācījās JVLMA 41 students.  Pie mums – 7. 
Uz nākošo mācību gadu ir saņemti   12  ERASMUS studentu pieteikumi. 
 JVLMA 18 docētāji  vadīja meistarklases  partneru augstskolās: Udinē, Triestē,  Stokholmā, 
Helsinkos, Viļņā, Tallinā, Vroclavā, Kopenhāgenā, Brno, Komo, Orhusā, Cvollē 
         JVLMA tika organizēti ārvalstu augstskolu profesūras vairāk  nekā  55 daudzveidīgi projekti 
dažādās specializācijās. Mākslinieciskus, izglītojošos un pētniecības projektus īstenoja mācībspēki 
no Londonas, Tallinas, Romas, Milānas, Kopenhāgenas, Manheimas,   
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Štutgartes, Ķelnes, Hamburgas, Jeruzalemes, Udines, Triestes, Varšavas, Maskavas, Francijas, 
Beļģijas, Dienvidāfrikas, Austrijas u.c. 
ERASMUS PRAKSES PROGRAMMAS ietvaros  (JVLMA docētāji, vadība, vispārējais personāls)  
tika organizēti  55 braucieni ( semināri, konferences, konkursi,stažēšanās, iepazīšanās ar partneru 
augstskolu darba procesu). 

 
 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, 
iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju, 
atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas stratēģijai 

 
Studiju 

programma/izglītības 
programmas kods 

Apjoms 
LV/ECTS 

kredītpunktos 

Studiju 
veids 

Iegūstamais 
grāds 

Iegūstamā profesionālā 
kvalifikācija 

 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs 
(42141) 

160/240 Pilna 
laika 

Profesionālais 
bakalaura grāds 

mūzikas pedagoģijā 

Mūzikas skolotājs 

Profesionālo mūzikas 
priekšmetu skolotājs 
(42212 ) 

160/240 Pilna 
laika 

 
Profesionālais 

bakalaura grāds 
mūzikas pedagoģijā 

Instrumenta spēles 
(atbilstošās 
specializācijas) 
skolotājs (piem.: 
klavierspēles skolotājs, 
vijoļspēles skolotājs, 
klarnetes spēles 
skolotājs u.t.t.) vai 
mūzikas teorētisko 
priekšmetu skolotājs, 
5. profesionālās 
kvalifikācijas līmenis 

 
 

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

Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras 

kompetencē 
nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas 

daļa 

Mārtiņš 
Boiko 

Muzikologs, 
Dr.philol. 

prof. Muzikoloģijas 
katedra, 

etnomuzikoloģijas 
klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Obligātie 

studiju kursi 
un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

 

Anda 
Beitāne 

Muzikologs, 
Dr.art. 

prof. Muzikoloģijas 
katedra, 

etnomuzikoloģijas 
klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Obligātie 

studiju kursi 
un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Lolita 
Fūrmane 

Muzikologs, 
Dr.art. 

prof.  Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi 

 
 
 

Ilma 
Grauzdiņa 

Muzikologs, 
Dr.art. 

prof. Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Obligātie 

studiju kursi 
 
 

Juris 
Kalnciems 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Klavieru katedra Profesionālās 
bakalaura studiju 

programma 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi  
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Vārds, 
uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā 
īsteno katedras 

kompetencē 
nodotos studiju 

kursus 

Studiju 
programma 

Studiju 
programmas 

daļa 

Selga Mence Komponists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Kompozīcijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 
izvēles un 

brīvās izvēles 
studiju kursi 

 

Georgs 
Pelēcis 

Muzikologs, 
Dr.art. 

prof. Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 
 

Artis 
Sīmanis 

Saksofonists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Pūšaminstrumentu 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

 

Imants 
Sneibis 

Flautists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Pūšaminstrumentu 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Gunta 
Sproģe 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof.  Kameransambļa 
un 

klavierpavadījuma 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Normunds 
Vīksne 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Vispārējā klavieru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi , 

brīvās izvēles 
studiju kursi  
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Vārds, 
uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā 
īsteno katedras 

kompetencē 
nodotos studiju 

kursus 

Studiju 
programma 

Studiju 
programmas 

daļa 

Ventis 
Zilberts 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof.  Klavieru katedra Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Inese Bite Muzikologs, 
Dr.art. 

asoc.prof. Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Aira Birziņa Diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Kora diriģēšanas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 

Vita 
Kalnciema 

Ērģelnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Klavieru katedras 
Ērģeļu klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

Brīvās izvēles 
studiju kursi 

Sigvards 
Kļava 

Diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof.  Kora diriģēšanas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Māris Kupčs Diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Senās mūzikas 
katedra, Mūzikas 

tehnoloģiju 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

Brīvās izvēles 
studiju kursi 
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Vārds, 
uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā 
īsteno katedras 

kompetencē 
nodotos studiju 

kursus 

Studiju 
programma 

Studiju 
programmas 

daļa 

Jānis 
Matulis 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Vispārējā klavieru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi, 
brīvās izvēles 
studiju kursi  

Arvīds 
Platpers 

Mūzikas 
skolotājs/diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Kora diriģēšanas 
katedra, mūzikas 
skolotāju katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi  

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Guntars 
Prānis 

Diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Senās mūzikas 
katedra, ērģeļu 

klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Jānis Puriņš Trompetists/orķest
ra diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Orķestra 
diriģēšanas 

katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kurs, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Maija Sīpola Pianists, Dr.art. asoc.prof. Vispārējā klavieru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Arigo Štrāls Altists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Stīgu instrumentu 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 
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Vārds, 
uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras 

kompetencē 
nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas 

daļa 

Romans 
Vanags 

Mūzikas 
skolotājs/diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Kora diriģēšanas 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. Vispārējās 
izglītības mūzikas 

skolotājs  

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Andris 
Vecumnieks 

Komponists/diriģe
nts, profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. 
 

Kompozīcijas 
katedra, orķestra 

diriģēšanas 
katedra, 

muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Ligita 
Zemberga 

Čellists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Stīgu instrumentu 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Jānis Bulavs Vijolnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docents Stīgu instrumentu 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Ināra 
Brīnuma 

Altists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā  

docents Stīgu instrumentu 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Andžella 
Goba 

Vokāliste, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docente Vokālā katedra Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Teiksma 
Jansone 

Koklētājs, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Viesdoc. Stīgu instrumentu 
katedras kokles 

klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, 
uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju 
kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas 

daļa 

Baiba 
Jaunslaviete 

Muzikologs, Dr.art. docente Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Jānis Kudiņš Muzikologs, Dr.art. docents Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Obligātie 

studiju kursi  
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Rolands 
Kronlaks 

Komponists, 
profesionālais maģistra 
grāds mūzikā 

docente Kompozīcijas 
katedra, Mūzikas 

tehnoloģiju katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Janīna 
Martinsone 

Horeogrāfs, 
profesionālais maģistra 
grāds horeogrāfijā 

docente Horeogrāfijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Ilona Meija Flautists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docente Pūšam- 
instrumentu 

katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Jānis 
Retenais 

Tubists/eifonists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Docents 
 

Pūšam- 
instrumentu 

katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 
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Vārds, 
uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā 
īsteno katedras 

kompetencē 
nodotos studiju 

kursus 

Studiju 
programma 

Studiju 
programmas 

daļa 

Jurijs Rižovs Akordeonists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docents Klavieru katedras 
akordeona klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Edgars 
Saksons 

Sitaminstrumentālist
s, profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Docents 
 

Pūšam-
instrumentu 

katedras sitam-
instrumentu klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Atis Stepiņš Pianists/ērģelnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Docents 
 

Vispārējā klavieru 
katedra, klavieru 
katedras ērģeļu 

klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Ilze Urbāne Flautists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docente Pūšam-
instrumentu 

katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Māra 
Vanaga 

Koklētājs, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docente Stīgu instrumentu 
katedras kokles 

klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 
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Vārds, 
uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju 
kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas 

daļa 

Viesturs 
Vārdaunis 

Mežradznieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Docents 
 

Pūšaminstrumentu 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Indriķis 
Veitners 

Klarnetists/ 
saksofonists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Docents 
 

Džeza mūzikas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

 
Brīvās izvēles 
studiju kursi 

Juris 
Žvikovs 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docents Klavieru katedra Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Ilze Arne Komponists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore Mūzikas skolotāju 
katedra, 

koncertmeistaru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas 

priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Liene Batņa Mūzikas skolotājs, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Lektore 
 

Mūzikas skolotāju 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi  

Jeļena 
Bugajenko 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi  

Ilze Dzērve Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 
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Vārds, 
uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras 

kompetencē 
nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas 

daļa 

Ieva Dzērve Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Andreja 
Jevsjukovs 

Mūzikas 
skolotājs/ģitārists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikas pedagoģijā 

lektors Džeza mūzikas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Jūlija 
Jonāne  

Muzikologs, Dr.art. lektors Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Arvīds 
Kazlausks 

Saksofonists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Pūšam-
instrumentu 

katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Baiba 
Kurpniece 

Muzikologs, 
humanitāro zinātņu 
maģistra grāds 
mākslā 

lektors Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Mārtiņš 
Klišāns 

Diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Ida  
Losberga 

Svešvalodu 
skolotājs, 
Izglītības zinātņu 
maģistra grāds 
pedagoģijā 

lektore Vispārizglītojošo 
studiju kursu 

katedras 
svešvalodu klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras 

kompetencē 
nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas 

daļa 

Dace Medne Psihologs, Dr.ped. lektore Mūzikas skolotāju 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 
 

Obligātie 
studiju kursi 

 
 

Veneta 
Miķelsone 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi 

un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Ilze Nakase Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi 

un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Irēna 
Nelsone 

Diriģents/Mūzikas 
skolotājs, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore Mūzikas skolotāju 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

 
Obligātie 

studiju kursi 
 
 

Toms 
Ostrovskis 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors  Klavieru katedra Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi 

un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Inguna 
Puriņa 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra, vispārējā 
klavieru katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

 
Obligātie 

studiju kursi 
 
 

Andis 
Pētersons 

Vokālists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 
katedras 

dziedāšanas klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

 
Obligātie 

studiju kursi 
 
 

Ilze Rubiķe Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

 
Obligātie 

studiju kursi 
 
 

   



30 
 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras 

kompetencē 
nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas 

daļa 

Ieva 
Rozenbaha 

Muzikologs, 
humanitāro zinātņu 
maģistra grāds 
mākslā 

lektore Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 
 

Obligātie 
studiju kursi 

 
 

Kristīne 
Stumbure 

Flautists/blokflautist
s, profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore  
 

Senās mūzikas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

 
 

Obligātie 
studiju kursi 

 
 

Zoja 
Sļivkina 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi 

un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Ramona 
Umblija 

Mākslas vēsturniece, 
humanitāro zinātņu 
maģistra grāds 
mākslā 

lektore Vispārizglītojošo 
studiju kursu 

katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 

Obligātie 
studiju kursi 

Solvita 
Vanaga 

Pianists, ērģelnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Vispārējā klavieru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi 

un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Ilze Vilde Mūzikas skolotājs, 
profesionālais  
maģistra grāds 
mūzikas pedagoģijā 

lektore Mūzikas skolotāju 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi, 

prakse  
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Dzīntra 
Vīcupe 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi  

Antra Vīksne Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi 

un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, 
uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā 
īsteno katedras 

kompetencē 
nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas 

daļa 

Natālija 
Zandmane 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie 
studiju kursi 

un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi
Terēze 
Zīberte-
Ijaba 

Vijolnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore  Stīgu instrumentu 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs, 

Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi 
Ierobežotās 

izvēles 
studiju kursi 

Veronika 
Rinkule 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asistente Koncertmeistaru 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Vispārējās 

izglītības mūzikas 
skolotājs 

Obligātie 
studiju kursi 
Ierobežotās 

izvēles 
studiju kursi 

 
11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pedagoģiskā, 
mākslinieciski radošā un pētnieciskā darbība, tās ietekme uz studiju darbu, studējošo 
iesaistīšana mākslinieciskajos un pētniecības projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu 
institūciju finansētajos projektos atskaites periodā. 

Akadēmiskā personāla pedagoģiskā un mākslinieciski radošā darbība noris atbilstoši docētāju 
darba plāniem,  kurus katram akadēmiskajam gadam pieņem katedras sēdē un apstiprina JVLMA 
zinātniskā un radošā darba prorektors.  Pētnieciskā darbība noris atbilstoši JVLMA Zinātniskajā 
padomē apstiprinātajiem zinātniski pētnieciskā darba virzieniem.   
Zinātniskā pētniecība ir viens no JVLMA darbības pamatvirzieniem, priekšplānā izvirzot mūzikas 
dažādo izpausmju detalizētu izpēti teorētiskā, vēsturiskā un sociālās nozīmības uztveres kontekstos. 
Sekmīga pētniecības procesa nodrošināšanai JVLMA darbojas Zinātniskās pētniecības centrs, 
akadēmijas Zinātniskā padome, Doktorantūras padome, Promocijas padome un Muzikoloģijas 
katedra. Dažādu pētījumu rezultāti tiek apkopoti zinātniskos semināros un konferencēs, publicēti 
dažādos izdevumos, kuru vidū viens no nozīmīgākajiem ir periodiskais izdevums Mūzikas 
akadēmijas raksti. Šī izdevuma mērķis ir iesaistīt zinātnisko pētījumu veikšanā gan pieredzējušus 
akadēmijas docētājus un pētniekus, gan topošos zinātniekus no bakalaura, maģistra un doktora 
studiju programmām. 
Atbildīgā amatpersona par akadēmijas zinātniskās pētniecības darba stratēģiju, izvirzīto mērķu 
īstenošanu un sasniegto rezultātu kvalitāti ir zinātniskā un radošā darba prorektors, kurš vada 
Zinātnisko padomi un Doktorantūras padomi, doktora studiju programmu, un kura tiešā vadībā 
strādā Zinātniskās pētniecības centra vadītājs. Kopš 2008. gada prorektora amata pienākumus pilda 
Dr. art. Anda Beitāne. 
JVLMA pētniecības mērķi ir sekojoši: 
1) pētījumi (materiāli) topošajai Latvijas mūzikas vēsturei; 
2) etnomuzikoloģijas pētījumi saistībā ar Latvijas tradicionālo mūziku (latviešu un Latvijā 
dzīvojošu cittautu kopienu tradicionālā mūzika); 
3) jaunas metodoloģijas izstrāde, analīze, problemātika, aktuālu metožu aprobācija muzikoloģijā, 
Eiropas klasiskā mantojuma analīze; 
4) muzikoloģiskie starpnozaru pētījumi. 
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Visos pētījumu virzienos veikto darbu mērķis ir:  
Uz zinātnisko pētījumu rezultātiem balstītu priekšlikumu sagatavošana politikas un programmatisko 
dokumentu pamatnostādnēm.  
Sabiedrības informēšana par jaunākajām zinātniskajām atziņām un pētījumu rezultātiem. 
Zinātnisko pētījumu transformēšanas iespēja jaunu mācību materiālu izstrādē visu mūzikas 
izglītības līmeņu vajadzībām. 
Īstenojot pētniecības darbu formulētos mērķus, JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs (saīsin. ZPC) 
izstrādā zinātniskās izpētes projektus ar  īstenošanas pierodu no 3 līdz 5 gadiem. Galvenais 
zinātniskās izpētes projektu uzdevums ir izstrādāt materiālus, kas aktīvi tiek reprezentēti dažāda 
formāta publikācijās, starptautiskajās datubāzēs un sasniegumu apmaiņas formātos (starptautiskās 
konferencēs, semināros u.c.). Tiek nodrošināta JVLMA ZPC pamata izdevuma – periodiskā 
zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas akadēmijas raksti izdošana (vidēji 2 izdevumi gada laikā), 
iesaistot tā izveidē gan Latvijas, gan ārzemju speciālistus un cenšoties maksimāli iepazīstināt ar tajā 
atspoguļotajiem pētījumiem starptautisko interesentu auditoriju. Dažādu virzienu projektu izstrādē 
JVLMA ZPC sadarbojas ar citām zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārzemēs, līdztekus bāzes 
finansējumam piesaistot finansējumu no valsts grantu projektiem, Eiropas Savienības 
struktūrfondiem un citiem avotiem. 

Muzikoloģijas katedras zinātniskās darbības rezultāti atskaites periodā  
2011. gadā JVLMA ZPC ir īstenojis zinātniskās pētniecības projektu Dažādu laikmetu mūzika 
kritiķu, muzikologu un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes 
paradigmu meklējumi. Projekta mērķis - pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam 
Mūzikas akadēmijas raksti septītā laidiena izstrādāto pētījumu materiālu izstrādei un publicēšanai, 
kā arī citu zinātnisko publikāciju izstrādei, piesaistot akadēmisko personālu, studējošos un 
pētniekus no citām zinātniskajām institūcijām. Projekta īstenošanā tika izdota 21 zinātniskā 
publikācija. 
2011. gada augustā-septembrī JVLMA ZPC īstenoja starptautisku projektu Liepājas Sv. 
Trīsvienības katedrāles senās nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija. 
Projekta idejas autore un vadītāja - profesore Lolite Fūrmane (JVLMA).  Projekts tika izstrādāts 
sadarbībā ar Leipcigas Universitātes Muzikoloģijas institūtu. Projekta mērķis ir aktualizēt Eiropas 
mūzikā līdz šim bibliogrāfiski neapzinātu, bet vērtīgu 18.–19. gadsimta mūzikas rokrakstu un 
iespieddarbu krājumu, kas sen glabājas Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē. Projektu atbalstīja 
Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta līdzekļiem.  Projekta 
īstenošanā tika iesaistīti attiecīgo nozaru eksperti: muzikoloģijas profesore, Dr. art.  Lolita Fūrmane 
(JVLMA), Dr. chem. Rudīte Kalniņa (RTU, viņas vadībā tika veikta seno nošu papīru korekta 
apstrāde tālākai saglabāšanai), Dr. Ūve Volfs (Uwe Wolf) no Leipcigas Baha arhīva. Projektā 
piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļas vadītāja Daina Gauja, JVLMA 
postdoktorante ērģelniece Rudīte Līvmane-Lindenbeka, kuras zinātniskās intereses saistītas ar 
ērģeļmūziku Latvijas teritorijā 18. gadsimtā, kā arī vairāki JVLMA un Leipcigas Universitātes 
studējošie. Projekta ietvaros tika izstrādāti pamati datu bāzei par Liepājas Sv. Trīsvienības 
katedrāles unikālo nošu kolekciju (ar daudziem 18. gadsimta Saksijas mūzikas autoru 
manuskriptiem), iekļaujoties starptautiskajā mūzikas avotu leksikonā RISM (Répertoir 
international des sources musicales), kas nodrošinātu sabiedrības informētību par šo nozīmīgo 
kultūras mantojumu, kā arī veicinātu vērtīgā vēsturiskā mantojuma padziļinātu zinātnisko izpēti 
nākotnē. Proekta ietvaros veiktie izpētes rezultāti tika apspriesti zinātniskā seminārā, kurā piedalījās 
projekta dalībnieki no Latvijas un Vācijas. Seminārs notika 2011. gada 29. Augustā.  
Akadēmiskā personāla individuālā iesaiste projektos: 
Dalība Leipcigas Universitātes (Vācija) zinātniskajā projektā Musica migrants III (2010-2011), 
projektā darbojas ZPC pētniece Dr. art. Lolita Fūrmane. 
Dalība starptautiskajā (Ziemeļvalstu) pētniecības projektā Nordic Music Theory Network 
(www.normuth.org), JVLMA ZPC pārstāvis eksperta statusā projektā – pētniece Dr. art. Baiba 
Jaunslaviete.  
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Dalība Daugavpils Universitātes ESF Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības (Lat-Lit) programmas 
2007.-2013.gadam  starptautiskajā projektā The Promulgation of Latvian-Lithuanian Chamber 
Musical Culture by Cross-border Youth Events (PRELUDIA) / Izpētes materiālu izstrāde par tēmu 
The history of Latvian chamber music (from the last third of the nineteenth century till the middle of 
the twentieth century) un to prezentēšana. JVLMA ZPC pētnieks Dr. art. Jānis Kudiņš. 
Akadēmiskā personāla dalība zinātniskajās konferencēs 
 
Lolita Fūrmane: Starptautiska konference Mūzika un daba ( sadarbībā ar Ķelnes Universitāti). 
Referāts The icelandic music as a cultural canon. Reikjavīkā (Islande), 2011. gada 18.–21. maijs. 
 
Baiba Jaunslaviete: 23. starptautiskais Baltijas seminārs Musik im Baltikum  Lineburgā (Vācijā). 
Referāts Das Schaffen von Alfrēds Kalniņš (1879–1951) aus der Sicht der deutschen Musikkritik. 
2011. gada 11. novembris. 
 
Jānis Kudiņš: Starptautiska konference Principles of Music Composing: National Romanticism and 
Contemporary Music. Referāts The Tendency of Neo-Romanticism in the Symphonic Music of Latvian 
Composers in the Early 21st Century. Several Aspects of the Local Stylistic Traditions in the Symphonic Works 
by Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs Maskats. Viļņā (Lietuva), 2011. gada 19.–21. oktobris.  
 
Jānis Kudiņš: Starptautiska conference The Musical Work as a Sign. Referāts The Tendency of Neo-
Romanticism in the Symphonic Music of Latvian Composers in the early 21st Century. Several 
Aspects of the Stylistic Synthesis and Intertextuality in the Symphonic Works by Pēteris Vasks, Juris 
Karlsons and Artur Maskats. Bidgoščā (Polija), 2011. gada 22.– 23.  novembris. 
 
 Mūzikas skolotāju katedras docētāju zinātniskais, pedagoģiskais un radošais darbs:  
 
Lektore Irēna Nelsone  

 
Zinātniskās publikācijas 
(2011./2012.ak.g.) 

Satura un metožu realizācija studiju procesā mūzikas skolotāju 
izglītībā augstskolā (publikācijas līdzautore).  

Piedalīšanās konferencēs, 
dalība iestudējumos  

Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē Daugavpilī 
Problems in music pedagogy, darba grupas vadīšana, 
meistarklases vadīšana Laikmetīga mūzikas stunda (22.09.-
24.09.). 
Dalība EAS starptautiskajā zinātniskajā konferencē Hāgā 19.04.-
21.04. (Nīderlandē).  

Meistarklašu, projektu, 
kursu vadīšana  

Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības kursu vadīšana 
programmā Mūzikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko 
kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošanaLatvijā (Rīga, 
Limbaži, Alūksne, Rēzekne, Ludza, Cēsis visu gadu) 

Darbs koncerta, 
konkursa, festivāla, 
semināru u.c. pasākumu 
organizēšana 

1.Mūzikas olimpiādes nolikuma izstrāde, olimpiādes 
organizēšana un vadīšana Latvijā (17.01. 6.vidusskolā I kārta, 
16.02. Rīgas starptautiskajā skolā II kārta, 08.03. Mūzikas 
akadēmijā III kārta).  

Darbs žūrijās  Darbs žūrijas komisijā mazo mūzikas kolektīvu novadu skatēs 
Latvijā (Smiltenē 23.03., Līvānos 24.03., Rīgā 29.03., Bauskā 
30.03., Saldū 31.03.). 
Dalība 1.starptautiskajā mūzikas olimpiādes žūrijā Tallinā (26.-
28.04.). 
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Lektore Ilze Vilde  

Zinātniskās publikācijas 
(2011./2012.ak.g.) 

Latvijas Universitātes 70.zinātniskā konference, Pedagoģijas 
zinātnes sekcijā piedalīšanās ar referātu Augstskolu docētāju 
profesionālā pilnveide: pieredze un izaicinājumi, Rīgā: Latvijas 
Universitātē, 2012.gada 16.februārī. 
9. 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija un praksei 
mūsdienu sabiedrības izglītībā” piedalīšanās ar referātu Topošā 
skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti, Rīga: Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,2012.gada 29.- 
31.martā. 
10. 5th scientific conference The Changing Face of Music and Art 
Education: Yesterday, Today, Tpmorrow, Creativity, musicality 
and wellbeung, CFMAEYTT2012, piedalīšanās ar referātu 
Evaluation criteria and indicators of pupils developmental 
musicality at primary school, Tallinn University, April, 12-
13,2012. 
Publikācijās vispāratzītos recenzējamos izdevumos  
Batņa, L., Medne, D., Nelsone, I., Vilde, I., Satura un metožu 
realizācija studiju procesā mūzikas skolotāju izglītībā augstskolā, 
(raksts iedots recenzēšanai) 
Direktorenko, I., Vilde, I. Topošā skolotāja radošā potenciāla izpētes 
rezultāti, Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā,  
6.starptautiskā konference. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,2012,65,-71.lpp.ISBN 
978-9934-8215-9-2 
Vilde.I., Direktorenko, I., Evaluation criteria and indicators of pupils 
developmental musicality at primary school., Interdisciplinary Jornal 
for Music and Art Pedagody, The Changing Face of Music and Art 
Education, Creativity, Musicality, Well-Being (1) CFMAE, Volume 
4/1-2012, 29-40 p. ISSN 2228-0715 
Vilde, I., Anspoka, Z. Several Aspects of Music School Teacher 
Professionalism and Their Rple in Facilitanting Socio-Cultural 
competences of Pupils: issues and solutions, Lithuania University 
of Education Sciences. Spring University. Changing education in 
changing society. Lithuania:  Klaipeda University.2012. p. 253-
258 ISSN 1822-2196 

Darbība zinātniskajos un 
akadēmiskajos projektos, 
programmās   

Latvijas Universitātes 70.zinātniskā konference, Pedagoģijas 
zinātnes sekcijā piedalīšanās ar referātu Augstskolu docētāju 
profesionālā pilnveide: pieredze un izaicinājumi, Rīgā: Latvijas 
Universitātē, 2012.gada 16.februārī. 
9. 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija un praksei 
mūsdienu sabiedrības izglītībā” piedalīšanās ar referātu Topošā 
skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti, Rīga: Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,2012.gada 29.- 
31.martā. 

Koncertdarbība  Māk   Mākslinieciskā darbība ar Mārupes vidus  2.-4.klašu kori un  
                                                                         3.-4. klašu ansambli 
I  pakāpes diplomi 3.,4.klašu ansamblim Pierīgas pašvaldību skolu 
vokālās mūzikas konkursā „Balsis” un Zemgales novads vokālās 
mūzikas konkursā „Balsis” pusfinālā., I pakāpes diploms 2.-
4.klašu korim Pierīgas koru skatē , dalība Rīgas bērnu un jauniešu 
Dziedāšanas svētkiem  “Mēs – pilsētai ceRīgai”  
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Lektore Liene Batņa  
 

Mācību grāmatas, mācību materiāli   2011.g. DVD 10 pieredzes stāsti interaktīvam un radošam 
mācību procesam, Activeboard apgāda Lielvārds izdots 
mācību paraugmateriāls 

Koncertdarbība  2011. gadā jauniešu koris Via Stella Starptautiskajā koru 
konkursā Sudraba zvani Daugavpilī,  kategorijas laureāts, 
Grand Prix  izcīņā trešās vietas ieguvējs. 

2011.gada jūlijā koris VIA STELLA II vietas ieguvējs 
Starptautiskajā Habaneru koru konkursā Torrevjehā 
(57.Certamen International de Habaneras y Polifonia)  

2011.gada oktobrī vokālais ansamblis LUAR piedalījies 
Starptautiskajā konkursā Tolosā  (43.Certamen Coral de 
Tolosa) 

2011.g. 25.aprīlī , Rīgas Franču Liceja jauktais koris 
konkursā Mēs lidosim 1. pakāpes ieguvējs 

Piedalīšanās konferencēs, dalība 
iestudējumos  

2012.gada 19.-22. aprīlī dalība XX EAS/ISME 
konferencē Craftmanship & Artistry, Hāgā (Nīderlande) 
2012.gada 16.februārī dalība LU 70. rīkotajā konferencē 
Augstskolu docētāju karjera: individuālā un 
institucionālā sinerģija ar referātu Satura un metožu 
realizācija studiju procesā mūzikas skolotāju izglītībā 
augstskolā (I.Nelsone, I.Vilde, L.Batņa)  
2011.g. 26. oktobrī piedalīšanās IZM rīkotajā konferencē 
Konkurētspējīgs pedagogs: personība, kompetence, 
iedvesma (Rīga) 
2011.g. 2.-3.decembrī dalība starptautiskajā konferencē 
Rīgas Domskola un Izglītības pirmsākumi Baltijā ar 
referātu Mūzika: no skolas pirmsākumiem cauri 
gadsimtiem  
2011.g. maijā dalība EAS/ISME konference Teching and 
learning processes, Gdaņskā (Polija) 
 

Meistarklašu, projektu, kursu 
vadīšana  

Tālākizglītības kursu vadīšana Dobelē, Ventspilī, Cēsīs, 
Rēzeknē, Daugavpilī, Latvijas Mūzikas skolu Mūzikas 
teorētisko priekšmetu skolotājiem, Eiropas Struktūrfondu 
rīkotajos projektos.  

Darbs koncerta, konkursa, festivāla, 
semināru u.c. pasākumu 
organizēšana 

1.Mūzikas olimpiādes nolikuma izstrāde, olimpiādes 
organizēšana un vadīšana Latvijā (08.03. Mūzikas 
akadēmijā III kārta). 

Audio, DVD u.c. ieraksti  2010.g. jūlija koncerta (DVD) Latvijas Televīzijas 
koncertieraksts Radītprieks 
 

Eksperta darbība Latvijā (sadarbība 
ar IZM  

2012.g. 24.janvārī ieguvusi ESF „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” Valsts līmeņa ekspertu 
(5.līmenis) 

 
 
 
 



36 
 

 
 
 Lektore Dace Medne  
 

Zinātniskās publikācijas 
(2011./2012.ak.g.) 

Medne, Dace (2012). Pedagoģisko vērtību interpretācija 
žurnālā „Mans mazais”.// LU rakstu sērija Pedagoģija un 
skolotāju izglītība Nr. 781. 231.: 174. - 185. ISBN 978-
9984-45-499-3. 
Medne, Dace (2011). Audzināšana ģimenē līdzdalības 
demokrātijas perspektīvā.//Pedagoģija: teorija un prakse. 
Zinātnisko rakstu krājums VI. Izglītība un pilsoniskā 
sabiedrība. - Liepāja: LiePA. 814: 474-487. ISSN 1407-
9143. 
Medne, Dace (2011). Traditions as Upbringing method in 
Modern Latvian Families.//Society, Integration, 
education. Proceedings of the International Scientifical 
Conference. Volume I. – Rēzekne: Rēzeknes augstskola. 
695: 437. – 445. (pieejams: 
www.isiwebofknowledge.com) 
Medne, Dace (2011). Life Scenarios of Hyperactive 
Children at School.// A Child in school Setting. 1 (1). – 
Torun: Uniwersytet Zielonogórski and Wydawnictwo 
Adam Marszałek. 335: 296-311., ISBN 978-83-7611-
906-9. 
 

Konferenču tēzes Priedīte, Vēsma; Cibule, Lolita; Medne, Dace; Trapša, 
Evita; Ūdre, Zane; Toropkina, Olga (2011). A 
Multiprofessional habilitation Team – a Child’s Resource 
or Solutogenesis.// Journal of rehabilitation medicine 
Vol.43. No9. 845-846. ISSN 1650-1977 
 

Piedalīšanās konferencēs , dalība 
iestudējumos  

2012. gada 17. maijs 15. Starptautiskā zinātniskā 
konference “Sabiedrība un kultūra: mainīgais un 
nemainīgais cikliskumā” ar referātu “bērnu sociālās 
aprūpes institūcijas (BSAC) multiprofesionālās 
komandas prakses refleksija”. Apliecinājums. 
2011. gada 25. novembris III. Starptautiskā LPPA 
konferencē “Laulāto Savstarpējās attiecības. Vecāku 
loma. Psiholoģiskias darbs ar mūsdienu ģimenes 
problēmām”.  
2011. gada 23. maijā uzstāšanās 13th Annual 
International Conference on Education ar referātu  
“Upbringing Phenomena in Contemporary Latvian 
Families”. Sertifikāts. 
2011. gada 17. februārī uzstāšanās Mediju pedagoģijas 
sekcijas sēde LU 69. konferencē „Mediju kultūras 
izaicinājumi izglītībai un audzināšanai” ar referātu 
„Audzināšanas vērtību interpretācija žurnālā „Mans 
mazais””. 
 

Darbs žūrijās  Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas katedras 
bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja 
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Vieslektore Elīna Lūse 

 
Koncertdarbība  Nozīmīgākie koncerti 

Dublinas latviešu Kora „eLvē” jubilejas koncerts 
Dublinā, Īrijā (sastāvs Zvanu ansamblis)  
Dalība Valsts izglītības satura centra organizētajā 
konferencē „Metodisko materiālu izstrādne” (sastāvs 
Rīgas Kultūru vidusskolas A cappella ansamblis)  
Dalība Itāļu kultūras dienās Rīgas biržā 2011.gada 
oktobrī (sastāvs Rīgas Kultūru vidusskolas A cappella 
ansamblis)  
 

Meistarklašu, projektu, kursu 
vadīšana  

2011.gada oktobris Lektore Valsts izglītības un satura 
centra organizētajos kursos 
2011. gada oktobris Lektore  
NETRDICIONĀLĀS KARLA ORFA    MŪZIKAS 
MĀCĪŠANAS METODES, 24stundas (organizators 
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs) 
2012. gada maijs Lektore   
NOŠU RAKSTĪŠANA DATORPROGRAMM 
FINALE PRINT MUSIC, 12stundas (organizators 
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs) 
2012. gada jūnijs Lektore  
vieslekcijās VOKĀLISTU ASOCIĀCIJAS konferencē 

Darbs koncerta, konkursa, festivāla, 
semināru u.c. pasākumu 
organizēšana 

Organizētie Rīgas pilsētas mēroga koncerti 
2011.gada dec. „Ziemassvētki Kastē”, „Iezvani 
Ziemassvētkus” (Rīgas baptistu Vīlandes baznīcā)  
2012. gada maijs „Dziesmu galerija” (Teātra muzejā) 

 
Vieslektore Madara Strazdiņa  
 

Mācību grāmatas, mācību 
materiāli 

2012.g. 23.maijs Maģistru darbs „Bērna attieksmes pret mūziku 
veidošanās” 

Koncertdarbība  2012.g. 3.maijs Pirmsskolas dziedāšanas svētki Talsos 
„Dziesmu skola” 

Meistarklašu, projektu, 
kursu vadīšana  

2011.g. 26.novembris Meistarklase Ķekavas pašvaldības PII 
„Avotiņš” skolotājiem- Elementārā muzicēšana metodes  

Darbs koncerta, konkursa, 
festivāla, semināru u.c. 
pasākumu organizēšana 

2011.g. 18.oktobris Seminārs Ķekavas pašvaldības PII 
„Avotiņš” vecākiem „Mūzikas nozīme bērna ikdienā” 
2012.g. 27.maijs Pirmsskolas vecuma sadziedāšanas svētki 
Doles salā „Es atnācu dižoties, nāciet tautas klausīties” 
2012.g. 19.maijsĶekavas pašvaldības PII „Avotiņš” pirmsskolas 
interešu izglītības koncerts 

Darbs žūrijās  2012.g. 16.marts Mazo dziedātāju konkurss „Cālis-2012”BJC 
Rīgas Skolēnu pils 
2012.g.aprīlis Mazo vokālistu konkurss „Odziņa” 
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Mūzikas skolotāju katedras docētāju dalība starprautiskajās konferencēs 
 
 Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē Daugavpilī Problems in music 
pedagogy, darba grupas vadīšana, meistarklases vadīšana Laikmetīga mūzikas stunda 
(22.09.-24.09.) (Nelsone) 
 Dalība EAS starptautiskajā zinātniskajā konferencē Hāgā 19.04.-21.04. 
(Nīderlandē). (I.Nelsone, L.Batņa, D.Geidmane) 
 2012. gada 17. maijs 15. Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: 
mainīgais un nemainīgais cikliskumā” ar referātu “bērnu sociālās aprūpes institūcijas 
(BSAC) multiprofesionālās komandas prakses refleksija”. Apliecinājums. (D.Medne) 
 2011. gada 25. novembris III. Starptautiskā LPPA konferencē “Laulāto Savstarpējās 
attiecības. Vecāku loma. Psiholoģiskias darbs ar mūsdienu ģimenes problēmām”. 
(D.Medne) 
 2011. gada 23. maijā uzstāšanās 13th Annual International Conference on Education 
ar referātu “Upbringing Phenomena in Contemporary Latvian Families”. 
Sertifikāts.(D.Medne)  

 2011. gada 17. februārī uzstāšanās Mediju pedagoģijas sekcijas sēde LU 69. 
konferencē „Mediju kultūras izaicinājumi izglītībai un audzināšanai” ar referātu 
„Audzināšanas vērtību interpretācija žurnālā „Mans mazais””. (D.Medne) 

 Latvijas Universitātes 70.zinātniskā konference, Pedagoģijas zinātnes sekcijā 
piedalīšanās ar referātu Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide: pieredze un izaicinājumi, 
Rīgā: Latvijas Universitātē, 2012.gada 16.februārī. (L.Batņa, I.Nelsone, D.Medne) 

 9. 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija un praksei mūsdienu sabiedrības 
izglītībā” piedalīšanās ar referātu Topošā skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti, Rīga: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,2012.gada 29.- 31.martā. (I.Vilde) 

 10. 5th scientific conference The Changing Face of Music and Art Education: 
Yesterday, Today, Tpmorrow, Creativity, musicality and wellbeung, CFMAEYTT2012, 
piedalīšanās ar referātu Evaluation criteria and indicators of pupils developmental musicality 
at primary school, Tallinn University, April, 12-13,2012. (I.Vilde) 
 
Kompozīcijas katedras profesūrai aizvadītais akadēmiskais gads bija bagāts ar 
radošiem sasniegumiem   
Asoc. prof Andra Vecumnieka jaundarbi: 
2011 Venēcijas sentiments (Quasi valse pūtēju orķestrim versijas diviem pianistiem adaptācija 
diviem pianistiem, divām flautām un sitaminstrumentiem) 
Zinātniskās publikācijas: Sids Jura Karlsona mūzikā (Krājums Vēsture teātrī un drāmā, sast. 
S. Radzobe; LU Akadēmiskais apgāds Rīga, 2011) 
 

Profesores Selgas Mences jaundarbi un pirmatskaņojumi: 
Dialogs ērģelēm. Pirmatskaņojums Rīga Domā 9. martā, ērģelniece Larisa Bulava, 
atskaņojums Holandē – augustā. 
Stīgu kvartets. Pirmatskaņojums 22. martā Komponistu savienības organizēto jaunās mūzikas 
dienu ietvaros Spīķeru koncertzālē, Simfonietta Rīga stīgu kvartets. 
Trīs dziesmas ar latīņu tekstu sieviešu korim. 
Koncertīno viendabīgam korim Campanelli 
Vasaras smaržas flautai un stīgu trio, pirmatskaņots 06.08.2011. Dita Krenberga un Rix 
kvartets.  
Docenta Rolanda Kronlaka  Pirmatskaņojums 2011. gada decembrī – skaņdarbs Sinhroni 
vijolei un klavierēm, kurš tika pasūtīts A.Dombrovska konkursam vijoļu vecākajai grupai. 
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      Klavieru katedras, ērģeļu klases un akordeona klases docētāju radošā/zinātniskā un 
organizatoriskā  darbība: 
Pateicoties docētāju un studējošo aktivitātei studiju laikā realizēti daudzi radoši, mākslinieciski 
projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un ārvalstīs, īpaši cenšoties 
nodrošināt prakses iespējas topošiem pianistiem un pedagogiem. Katedras docētāji dažādās 
formās sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm, Latvijas mūzikas vidusskolām, mūzikas 
skolām. Tika organizētas arī docētāju meistarklases dažādās Latvijas pilsētās visa līmeņa 
pianistiem un arī klavierspēles pedagogiem. Prof. S.Osokins darbojas Emīla Dārziņa Mūzikas 
vidusskolā, J. Rižovs ir pedagogs J.Mediņa Mūzikas vidusskolā. Prof. J.Kalnciems ir Latvijas 
Klavieru skolotāju asociācijas prezidents,  lekt. T.Ostrovskis – asociācijas valdes loceklis. Doc. 
J. Žvikovs ir kamerorķestra Sinfonietta Rīga pianists. Visi docētāji aktīvi sadarbojas ar 
koncertaģentūru Latvijas Koncerti un ar vadošajiem Latvijas mūziķu kolektīviem. Sadarbībā ar 
Latvijas mūzikas vidusskolām, JVLMA docētāji piedalās studiju programmu īstenošanā 
diplomeksāmenu komisiju locekļu kapacitātēs un vadot meistarklases. Sakarā ar Katedras 
docētāju ciešo saikni ar klavierspēles un klavierspēles pedagoģijas darba tirgu, studējošie iegūst 
nepastarpinātu un kvalitatīvu informāciju par profesijas aktualitātēm, darba iespējām un karjeras 
attīstības potenciālu. 
  
 Akordeona spēles doc. J. Rižovs strādājis valsts eksāmenu komisijās akordeona spēles 
specializācijā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, Daugavpils Mūzikas vidusskolā un 
Jelgavas Mūzikas vidusskolā, piedalījies profesionālās tālākizglītības kursos „Daudzveidīgas 
mācību metodes profesionālās ievirzes un profesionālā vidējā izglītības programmā 
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle” 36 stundu apjomā. P. Jurjāna mūzikas skolā (12.-
15.03.2012.), kā arī 3. Starptautiskajā zinātniski – praktiskajā konference. Docētāja raksts 
„Akordeona spēles attīstības Latvijā” publicēts krājumā „ Orthodox History and Traditional 
culture” (Tambova, 2012.“Print-Service”, Krievija). Noritējusi sadarbība ar mācībspēkiem no 
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Itālijas, Baltkrievijas un Krievijas augstskolām. 
  
 Sadarbība ar Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu pedagogiem 

Visus gadus noticis regulārs metodiskais darbs ar Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu 
kameransambļu pedagogiem, piedalījušies metodiskā seminārā kameransambļu skolotājiem Jāz. 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā un vadījuši meistarklases, kas ietilpst ikgadējā Starptautiskā 
kameransambļu konkursa – festivāla Muzicēsim kopā ar draugiem sagatavošanā.  

 
Prof. G. Sproģe vadījusi pedagogu profesionālās pilnveides programmu Seminārs – 

meistarklases kameransambļu skolotājiem X Starptautiskā konkursa – festivāla Muzicēsim kopā 
ar draugiem ietvaros /31.05.-2.06.2012./, bijusi X Starptautiskā konkursa – festivāla Muzicēsim 
kopā ar draugiem žūrijas priekšsēdētāja Jāz. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā /31.05.-2.06.2012./,  
piedalījusies X Starptautisko Latviešu jauno mūziķu radošo meistarkursu vadīšanā Siguldā 
/14.06.-23.06.2012./  
 
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 Sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas Mūzikas augstskolām Starptautisko mūzikas augstskolu 
studentu kameransambļu festivālu organizēšanā. Starptautiskajā mūzikas augstskolu studentu 
kameransambļu festivālā Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā Tallinā /4.-6.05.2012./ mūsu 
akadēmiju pārstāvēja prof. J. Maļecka klases studentu un maģistrantu Klavieru kvartets Elīna 
Gaile (klavieres), Marta Jagmane (vijole), Zane Kalniņa (alts) un Dace Zālīte (čells).  
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Docētāju radošie/zinātniskie komandējumi 

Prof. G. Sproģe ERASMUS prakses projekta ietvaros piedalījās Starptautiskās Eiropas 
kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences darbā Amsterdamā /15.10-
17.10.2011./, vadīja meistarklases kameransamblī un žūrijas darbu 11. Lietuvas komponistu 
kamermūzikas izpildītāju konkursā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā Viļņā /1.-3.12.2011./;  
piedalījās 1. Polijas duetu konkursā ar klavierēm F. Šopēna Mūzikas universitātē Varšavā kā 
klausītāja /1.-7.02.2012./, vadīja meistarklases kameransamblī un piedalījās Starptautiskajā 
Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu festivālā, kas notika Starptautiskās Eiropas 
kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences ietvaros Igaunijas Mūzikas un teātra 
akadēmijā Tallinā /4.-6.05. 2012./.  
Prof. J. Maļeckis vadīja meistarklases Sonoro Interferente izglītības programmas ietvaros 
Četate (Rumānijā, 2012.g. aprīlī) un (Čehija), vadīja meistarklases kameransamblī un Janāčeha 
Mūzikas akadēmijā Brno (Čehija, 2012.g.maijā), vadīja meistarklases kameransamblī un 
piedalījās Starptautiskajā Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu festivālā, kas notika 
Starptautiskās Eiropas kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences ietvaros 
Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā Tallinā /4.-6.05. 2012./;  
 
Stīgu instrumentu katedras, kokles klases  docētāju un studentu sasniegumi: 
Visi katedras docētāji ir radoši mākslinieki.  
Katedras docētāju individuālie mākslinieciskie projekti: 
Lekt. T. Zīberte-Ijaba – 09.10.11. Koncerts Spānijas pasāžas ģitārai un vijolei LBN Minsteres 
zālē. Kopā ar  Massimo Felici /ģitāra/ (Monopoli Konservatorija, Itālija) un kamerorķestri 
Sinfonia Concertante, dir. A. Vecumnieka vadībā.  Dalība koncertā - pasaules pirmatskaņojums 
Anitras Tumševicas jaundarbam Passage de La Coruña (La Coruña pasāža), dalība emerit. prof. 
J.Švolkovska vijoles klases studentu un absolventu koncertā sv. Pētera baznīcā, piedalīšanās  
kamermūzikas koncertā Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā kopā ar G.Kuzmu /klarnete/ un  
A.Egliņu /klavieres/, koncertā Kontrasti LĢ Minsteres zālē kopā ar LNSO stīgu kvartetu  
/S.Šteinbergs, T.Zīberte-Ijaba, K.Krašauska-Krauze, A.Paukšēns/, G.Kuzmu /klarnete/,  
A.Egliņu /klavieres/. Dalība pasaules pirmatskaņojuma koncerta programmā un Latvijas Radio 
fondu ierakstā - Georgs Pelēcis Rundāles kvintets   
Asoc. Prof. A. Štrāls – koncertmeistars Nordic Symphony projektā Tallinā un Dzintaros.  
LNSO kamermūzikas ietvaros Dž. Verdi kvarteta un B. Bartoka klavieru kvinteta atskaņojums 
Siguldā un LĢ Minsteres zālē, cikla Meistari un mācekļi koncerts ar Sinfonia Concertante. 
Doc. I. Brīnuma – Latviešu kamermūzikas koncerti Valkas mūzikas skolā, JVLMA kamerzālē, 
Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Madonas mūzikas skolā, dalība kamermūzikas koncertā LĢ 
Minsteres zālē,  H. Ores kamermūzikas koncertā Valkas mūzikas skolā.  
Emerit. prof. J. Švolkovskis – koncerts Latviešu mūzikas svētkos Madonā ‘Retumi un 
atradumi’, dalība H. Ores kamermūzikas koncertā Valkas mūzikas skolā  
 
Organizatoriskā darbība:  
L.Zemberga - uzņemšanas komisijas locekle, senatore, M.Doles stipendiju komisijas locekle, 
Jauno čellistu konkursa žūrijas priekšsēdētāja Bolderājas mūzikas un mākslas skolā, 
A.Dombrovska Starptautiskā jauno stīdzinieku konkursa žūrijas priekšsēdētāja. 
T. Zīberte-Ijaba – 19.05.-21.05 dalība VI Inovatīvās Konservatorijas /6th Innovative 
Conservatoire seminar/ rīkotajā seminārā Dartingtonā /Anglija/. Iegūtā pieredze tiks izmantota 
pedagoģiskā darba organizācijas dažādās formās. 
 
Kvalifikācijas komisiju priekšsēdētāji:  A.Štrāls – JMMS, Cēsis, Ventspils, Liepājā, Daugavpilī, 
T. Zīberte-Ijaba – EDMV, A.Sprūdža – komisiju locekle JMMS, EDMV. J. Švolkovskis 
kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs Lietuvas Mūzikas un teātra Akadēmijā 2012. gada jūnijā.   
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Meistarklases: Docētāju A.Sprūdžas, S.Šteinberga, J.Švolkovska, D.Ozoliņas vadītas 
meistarklases Biržos, Cvollē, Brno, Šauļos. E. Bindere – 2012.gada augstā Liepājā.  
S. Zariņa vadīja baroka vijoles meistarklases Rēzeknē, bet Rīgā bija tālākizglītības kursu lektore. 
Docētāji  L.Zemberga, D.Ozoliņa, A.Sprūdža, T.Zīberte-Ijaba vadīja lekcijas mūzikas skolu un 
vidusskolu pedagogu tālākizglītības kursos Rīgā, Daugavpilī. Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, 
Rēzeknē,  I.Brīnuma vadīja meistarklases Rēzeknes mūzikas vidusskolā. 
T. Zībertes-Ijabas lasīja lekcijas par Inovācijām stīgu instrumentu tehnikā Rīgā un Ventspilī. 

Kokles klases docētāju  radošie projekti 
Docente M.Vanaga ir koklētāju ansambļu koncerta M.Lasmanis Pasakas par koklētāju 

un B.Skultes balets Koklētājs un velns (4.11.2011. Rīgas Latviešu biedrības namā) 
mākslinieciskā vadītāja, Rīgas kokļu grupas virsdiriģente, Latvijas koklētāju ansambļu skašu 
žūrijas locekle. Ar koncertprogrammu mākslinieciskās grupas sastāvā piedalījusies 
9.Starptautiskā etnisko kultūru kongresa kultūras programmā Haridvārā, Indijā (martā). Veikusi 
organizatorisko, māksliniecisko darbu un virsdiriģenta pienākumus Kokļu kvarteta „Kārta” 30 
gadu jubilejas koncertā (2012. g. 31. maijā). 
Ar kokļu kvartetu „Kārta” piedalījusies Latvijas Vēstniecības organizētajā LR Neatkarības 
gadadienas svētku koncertā Ankarā, Turcijā (2011.g. novembrī), iedalījusies Starptautiskā 
daudzstīgu tautas instrumentu simpozijā Braunau am Innā, Austrijā (2012.g. jūnijā).  

Docente T.Jansone ar koklētāju ansambli piedalījusies Starptautiskā daudzstīgu tautas 
instrumentu festivālā-konkursā Maskavā, Krievijā (2012.g. jūnijā). 
Organizatoriskā darbība    

M.Vanaga ir Rīgas koklētāju ansambļu virsvadītāja, organizēja Rīgas reģiona kokļu 
ansambļu skati-koncertu 15.04.2012. Kopš 2003. gada M.Vanaga piedalās J.Vītola LMA 
Satversmes sapulces darbā.  
Docente M.Vanaga veica kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājas pienākumus A.Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolā. 

M.Vanaga ir pievērsusies kokles spēles metodikas izstrādei - izstrādāja mācību 
metodisko materiālu „Daudzveidīgas mācību metodes un profesionālo mūzikas mācību 
priekšmetu programmas izveides metodika 1. daļa Kokles spēles specialitātē” (skat.: 
http://kriic.lv/kat/esf-projekts/kursu-materiali). 

T.Jansone ir Kurzemes un Zemgales reģiona koklētāju ansambļu virsvadītāja,  veica 
kokļu kopansambļa virsdiriģenta pienākumus Latvijas Kokļu dienās Jūrmalā ’12  noslēguma 
koncertā un organizatorisko darbu Kokļu dienu sagatavošanā un realizācijā. 

Dalība meistarklases   
M.Vanaga piedalījās un vadīja meistarklases Starptautiskā daudzstīgu tautas instrumentu 
simpozijā Braunau am Innā, Austrijā (2012.g. jūnijā).  
T.Jansone piedalījās konferencē un vadīja meistarklases 9.Starptautiskajā daudzstīgu tautas 
instrumentu konferencē Pēterburgā (2011.g. 6-8.oktobrī) un Starptautiskā daudzstīgu tautas 
instrumentu festivālā-konkursā Maskavā, Krievijā (2012.g. jūnijā). 

Pūšaminstrumentu katedras docētāju mākslinieciskā un organizatoriskā darbība 
      Meistarklašu vadīšana 

A.Kazlausks vadīja meistarklases Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā, Džoela Dīgerta 
/Joel Diegert/ vizītes ietvaros (2012.g. marts, Viļņa/Lietuva), meistarklases starptautiskajā 
studentu programmā “Brass & Jazz” JVLMA  (2011.g. augusts), meistarklases Triestes 
konservatorijā (2011.g. novembris, Trieste/Itālija), meistarklases Udīnes konservatorijā (2011.g. 
novembris, Udīne/Itālija), piedalījās Starptautiskajā  saksofonu nedēļu (2012.g. marts, 
Amsterdama/Holande) 

Lektors Guntis Kuzma (klarnete) no 18.10.2011. līdz 21.10.2011. lasīja lekcijas 
"Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes izglītības programmā Pūšaminstrumentu 
spēle” profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība projekta ietvaros. 
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Asoc.prof. Jāņa Retenā (tuba,eifonijs) darbs meistarklašu organizēšanā un vadīšanā 

2012 – Trešais Rīgas Brass simpozijs 2012, mākslinieciskais vadītājs; 
2011 – Otrais Rīgas Brass simpozijs 2011, mākslinieciskais vadītājs; 
2011 – Starptautiskais Brass festivāls - Holande, Enchede - pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
2011 - ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz, pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
2011 - Latvijas Brass Band sastāvā vadīja meistarklases Auces mūzikas skolā (13. maijs) un 
Siguldas mūzikas skolā (24. maijs); 
2011- Trombonu kvarteta Brassa Nova sastāvā vadīja meistarklases Daugavpils  mūzikas 
vidusskolā (10. maijs) un Gulbenes mūzikas skolā (23.maijs); 
2011 - Tubu kvarteta Tubalogia sastāvā vadīja meistarklases Balvu mūzikas skolā (27. aprīlis un 
Ventspils mūzikas skolā (28. aprīlis); 
2011 - Trombonu kvarteta Brassa Nova sastāvā vadīja meistarklases Saldus mūzikas skolā;  
2011 – Meistarklašu vadīšana Starptautiskā metālpūšaminstrumetu Festivālā Holandē (Enshede); 
Citas aktivitātes 
Pirmā Starptautiskā diksilendu festivāla  „Diksilends Umurgā 2012” mākslinieciskais vadītājs; 
Trešā Rīgas Brass simpozija 2012  mākslinieciskais vadītājs; 
Otrā Rīgas Brass simpozija 2011 mākslinieciskais vadītājs; 
2011 - ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz, pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
Kopš 2011 - Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
katedras vadītājs, kopš 2012. gada augusta PO Rīga Tubu grupas koncertmeistars. 
Darbs žūrijā 
2012 – Latvijas Brass asociācijas rīkotajā konkursā mūzikas skolu audzēkņiem – tubu/eifoniju 
grupā strādāja žūrijas komisijā. 
2012 – Konkursa Yamahas stipendija 2012 veica žūrijas priekšsēdētāja pienākumus; 
2011 - E.Dārziņa mūzikas vidusskolā strādāja  DE komisijas sastāvā; 
2011 - konkursā Talants Latvijai bija  konkursa žūrijā; 
2011 – Latvijas Brass asociācijas rīkotajā konkursā mūzikas skolu audzēkņiem – mežragu, 
trompešu, trombonu grupā veica žūrijas priekšsēdētāja pienākumus. 

Profesora Arta Sīmaņa (saksofons) dalība festivālos/konforencēs 
2011. gada 22. – 25. septembris –dalība ABAM (Asociation of Baltic Academies of Music) 
konferencē Krakovā (Polija); 
2011. Gada 10.-12. novembris – dalība AEC (Eiropas Konservatoriju asociācija) kongresā  
Valensijā (Spānija); 
2012. gada 13. – 16. marts – dalība VIII Starptautiskā saksofonmūzikas nedēļā (Amsterdamas 
Mūzikas akadēmija) 
Meistarklašu vadīšana 
2011. gada 6.,7. novembris – Udines konservatorija (Itālija) 
2011.gada 8.,9. novembris – Triestes konservatorija (Itālija) 
Darbs žūrijas komisijā 
Valsts Diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētājs pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
specialitātē 2012.gadā:  Cēsu mūzikas vidusskolā,  Ventspils mūzikas vidusskolā,  Rēzeknes 
mūzikas vidusskolā. 
Apbalvojums 
2011. gada oktobrī - Polijas Kultūras ministrijas diploms par izcilu pienesumu dižā komponista 
Frederika Šopēna muzikālā mantojuma popularizēšanā, kas veido poļu kultūras pamatu. 

Lektora Riharda Zaļupes –(sit. instr.) meistarklašu vadīšana 
Koncertlekcija par marimbas spēli Adelaidē (Austrālijā),  
ES fondu finansētā projekta ietvaros nolasītas lekcijas Latvijas mūzikas skolu pedagogu 
profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos;  
Perkusiju meistarklases Jelgavas mūzikas skolā; 
Meistarklases Igaunijas mūzikas skolu sitaminstrumentu konkursā. 
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Darbs žūrijas komisijā 
Žūrijas loceklis Igaunijas mūzikas skolu sitaminstrumentu konkursā 
Organizatoriskais darbs 
Kopā ar JVLMA studentiem vairāki marimbas skaņdarbu pirmatskaņojumi JVLMA 
Sagatavoti studenti dažādiem starptautiskiem konkursiem 
Ar JVLMA nošu bibliotēkas atbalstu papildināta sitaminstrumentu nošu bibliotēka: metodes, 
skaņdarbi. 

Docenta Edgara Saksona (sit.instr.) meistarklases 
Vadītas 2 starptautiskas meistarklases – Arhusā ( Dānija), 2012.g.februārī;  2012.g. martā, 
Ziemeļvalstu sitaminstrumentālistu forumā un Ukmerges (Lietuva) starptautiskajā 
sitaminstrumentālistu festivālā. 
Organizētas meistarklases JVLMA - 2011.g. oktobrī Emanuela Sežarnē (Francija) un Ludviga 
Alberta (Beļģija) , 2012.g. martā Havjera Nandajapas (Meksika), bet  Džonatana Hāsa  (ASV) 
meistarklases organizētasVentpils mūzikas skolā.  
           Docentes Ilonas Meijas  (flauta) meistarklašu organizēšana, apmeklēšana, vadīšana 
1.-6.aug.2011.meistarklases - nometne Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem Salacgrīvā; 
19.- 21. septembris Laszlo Hadady meistarklašu organizēšana JVLMA (Francija,oboja); 
26.septembris Mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu nodaļas vadītāju sanāksmes organizēšana 
JVLMA; 19.oktobris Rhonda Larson(ASV, flauta) meistarklašu apmeklēšana Jelgavas MV; 
26.oktobris pūšaminstrumentu  un sitaminstrumentu  katedras studentu un maģistrantu koncerta 
organizēšana LMA; 16.-18. decembris Flautu dienu organizēšana Giedrius Gelgotas (flauta, 
Lietuva); 20.-21.februāris Janos Balint (flauta,Ungārija)meistarklašu organizēšana JVLMA; 9.-
13.aprīlis Daniela Troiani(flauta,Itālija) meistarklašu organizēšana JVLMA. 
Darbs žūrijas komisijā 
Valsts kvalifikācijas eksāmenu priekšsēdētāja Em.Melngaiļa Liepājas MV 
18.-20.apr. žūrijas locekle Kārļa Štrāla 13.starpt. konk. Jaunais flautists 

Vispārējās klavieru katedras akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās mākslinieciskajā un 
organizatoriskajā darbībā. 
Katedras vadītāja asoc prof. Jāņa Matuļa mākslinieciskā un organizatoriskā 
darbībadarbība 

Veicot Latvijas Universitātes vīru kora Dziedonis koncertmeistara pienākumus, regulāra 
piedalās koncertos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Atskaņoja solo programmu katedras organizētajā 
koncertā JVLMA. Motivē citu specialitāšu studentus klavierskaņdarbu apguvi 
koncertatskaņojuma līmenī, sekmē studentu piedalīšanos koncertos. 
Bija JVLMA Satversmes sapulces loceklis, Akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvis. 
Profesora Normunda Vīksnes  mākslinieciskā un organizatoriskā darbība 

N.Vīksne mākslinieciskie projekti saistās ar klavieru dueta koncertiem. Klavieru dueta 
(Normunds Vīksne un Antra Vīksne) koncertu programma ir daudzšķautnaina, stilistiski bagāta, 
programmas atskaņojums visos koncertos ir spilgts, mākslinieciski augstvērtīgs. Mākslinieki 
piedalījās Romualda Jermaka autorkoncertā, Romualda Kalsona jubilejas koncertā, Māras Doles 
piemiņas koncertā, atskaņoja pilna koncerta programmu  Ave Sol koncertzālē. 

N.Vīksne bija iesaistīts žūrijas darbā starptautiskajā konkursā – festivālā Armēnijā un 
jauno pianistu konkursā Rīgā. 

Profesors ir ievēlēts JVLMA Satversmes sapulces, Profesoru padomes un Senāta sastāvā, 
pilda Akadēmiskās padomes  priekšsēdētāja pienākumus, ir Valsts pārbaudījumu komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. 
Doc. Vita Vēriņa piedalījās PMP koncertā Pavasara meditācijas 
Doc. Atis Stepiņš spēlēja ērģeļmūzikas koncertos Latvijā, Ukrainā, Krievijā, ir uzrakstījis 
kompozīciju klavierēm – Prelūdija, meditāvija un fūga, kas atskaņota JVLMA ērģeļzālē. 
Lekt. Solvita Vanaga regulāri piedalās ērģeļkoncertos Sv. Ģertrūdes baznīcā. 
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12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 
publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts atskaites periodā. 
Zinātniskās publikācijas 
Mūzikas akadēmijas raksti VIII  (Rīga: JVLMA, 2011) 
1st theme. Music and Identities: The Baltic Sea Region in the 21st Century 
Max Peter Baumann: Ethnicity, National Identity, and Transcultural Awareness  
Dan Bendrups: Lai atskan dziesmas: Latvian Music and Cultural Identity in Twenty-First 
Century New Zealand 
Martin Knust: The ‘Finnish Tone’ – Phenomenon or Fact? Some Remarks about Einojuhani 
Rautavaara’s Music and Aesthetics 
Ulrich Morgenstern: Dynamics of Identity in Russian Instrumental Folk Music Culture 
Guntars Prānis: New Approaches in Research of Gregorian Chant: Ethnomusicological Aspect 
Svetlana Sintsova: Conceptualisation of Karelian and Finnish Runic Heritage: A Case Study 
(Based on Musical Material of the Cantata Kanteletar by Edward Patlaenko and the Oratorio 
Kalevala by Roman Zelinsky) 
Ilze Šarkovska-Liepiņa: Latvian Women Composers: Gender Identity and Research Perspective 
Anu Veenre: Changes in Estonian Music and Composer’s Identity in the Last Decade of the 
Soviet Period  
Kalliopi Stiga, Eva-Maria von Adam-Schmidmeier: The ‘National Soul’ of an ‘Ecumenical’ 
Music, Through the Time…  
Judita Žukienė: Signs of Identity in Lithuanian Music of the Beginning of the 21st Century 
2nd theme. New Approaches to Music Analysis 
Oana Andreica: Psychoanalytical Inquires on Music. Gustav Mahler’s Orchestral Songs 
John Kefala-Kerr: Reading Music: Further Adventures in Creative Musicology 
Marina Chernaya: Computer Technologies on Serve to Texture Analysis for a Performer 
Mart Humal: Towards an Analytical Theory of Harmonic Counterpoint  
Imants Mežaraups: The Applicability of 20th-Century Analytical Methods for Music of Any Style, 
Including Jazz  
Markos Lekkas: From Mind to Ear, Music in Transit 
Jānis Petraškevičs: Aspects of Form-Building of Pierre Boulez’s Tombeau in the Context of 
Aural and Score Analysis 
Gundega Šmite: Towards the Analysis of Verbal Text Intelligibility in Contemporary Vocal 
Music  
Ieva Gintere: The Study of Conceptualism in the Latvian Music of the Early 21st Century. 
Terminological Issue  
Konstantin Zenkin: Alexei Losev’s Approach to the Meaning and Language of Music  
Jaunslaviete, B. Das Musikleben in Riga aus der Sicht deutscher, russischer und lettischer 
Musikkritik (1873–1914). In: Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner 
Musikkulturen. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2011, S. 45–59.  
 
Medne, Dace (2012). Pedagoģisko vērtību interpretācija žurnālā „Mans mazais”.// LU rakstu 
sērija Pedagoģija un skolotāju izglītība Nr. 781. 231.: 174. - 185. ISBN 978-9984-45-499-3. 
Medne, Dace (2011). Audzināšana ģimenē līdzdalības demokrātijas perspektīvā.//Pedagoģija: 
teorija un prakse. Zinātnisko rakstu krājums VI. Izglītība un pilsoniskā sabiedrība. - Liepāja: 
LiePA. 814: 474-487. ISSN 1407-9143. 
Medne, Dace (2011). Traditions as Upbringing method in Modern Latvian Families.//Society, 
Integration, education. Proceedings of the International Scientifical Conference. Volume I. – 
Rēzekne: Rēzeknes augstskola. 695: 437. – 445. (pieejams: www.isiwebofknowledge.com) 
Medne, Dace (2011). Life Scenarios of Hyperactive Children at School.// A Child in school 
Setting. 1 (1). – Torun: Uniwersytet Zielonogórski and Wydawnictwo Adam Marszałek. 335: 
296-311., ISBN 978-83-7611-906-9. 
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Publikācijās vispāratzītos recenzējamos izdevumos  
Batņa, L., Medne, D., Nelsone, I., Vilde, I., Satura un metožu realizācija studiju procesā 
mūzikas skolotāju izglītībā augstskolā, (raksts iedots recenzēšanai) 
 
Direktorenko, I., Vilde, I. Topošā skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti, Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības izglītībā,  6.starptautiskā konference. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,2012,65,-71.lpp.ISBN 978-9934-8215-9-2 
 
Vilde.I., Direktorenko, I., Evaluation criteria and indicators of pupils developmental musicality 
at primary school., Interdisciplinary Jornal for Music and Art Pedagody, The Changing Face of 
Music and Art Education, Creativity, Musicality, Well-Being  
(1) CFMAE, Volume 4/1-2012, 29-40 p. ISSN 2228-0715 
 
Vilde, I., Anspoka, Z. Several Aspects of Music School Teacher Professionalism and Their 
Rple in Facilitanting Socio-Cultural competences of Pupils: issues and solutions, Lithuania 
University of Education Sciences. Spring University. Changing education in changing 
society. Lithuania:  Klaipeda University.2012. p. 253-258 ISSN 1822-2196 
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13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā struktūrvienību (katedru, profesoru grupu, 
laboratoriju institūtu u.c.) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un 
konkrētu studiju programmu īstenošanā. 
Studiju virziena īstenošanā ir iesaistītas šādas akadēmiskās struktūrvienības: 
- 17 katedras ar 13 klasēm; 
- Zinātniskās pētniecības centrs. 
13.1. JVLMA katedra ir studiju un pētnieciskā darba pamatvienība, kura pārstāv apstiprināta 
studiju virziena noteiktu specializāciju un apvieno specializācijas studiju kursu īstenošanā 
iesaistīto akadēmisko personālu. Katedras darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums. 
Katedras galvenais uzdevums ir veidot JVLMA mērķiem un līmenim atbilstošas programmas 
studiju kursu saturu, nodrošināt satura kvalitatīvu īstenošanu un kontrolēt tās kompetencē 
ietilpstošo studiju kursu attīstību. 

 
JVLMA katedru/klašu un vadītāju uzskaitījums 
 

Klavieru katedra Prof. Juris Kalnciems 

Ērģeļu klase Asoc. prof. Vita Kalnciema 

Akordeona klase Doc. Jurijs Rižovs 

Vispārējo klavieru katedra Asoc. prof. Jānis Matulis 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra Prof. Gunta Sproģe 

Džeza mūzikas katedra Doc. Indriķis Veitners 

Koncertmeistaru katedra Asoc. prof. Dace Kļava 

Stīgu instrumentu katedra Lekt. Terēze Zīberte-Ijaba 

Kokles klase Viesdoc. Teiksma Jansone 

Pūšaminstrumentu katedra Asoc.prof. Jānis Retenais 

Metāla pūšaminstrumentu klase Asoc.prof. Jānis Retenais  

Koka pūšaminstrumentu klase Lekt. Guntis Kuzma 

Sitaminstrumentu klase Doc. Edgars Saksons 

Senās mūzikas katedra Asoc. prof. Māris Kupčs 

Kora diriģēšanas katedra Pieaic. docētājs Māris Sirmais 

Dziedāšanas klase Lekt. A. Sauka 

Orķestra diriģēšanas katedra Doc. Mārtiņš Ozoliņš 

Orķestra klase Asoc. prof. Andris Vecumnieks 

Vokālā katedra Lekt. Zigrīda Krīgere 

Operdziedāšanas klase Prof. Viesturs Gailis 

Mūzikas skolotāju katedra Lekt. Liene Batņa 

Kompozīcijas katedra Prof. Selga Mence 

Mūzikas tehnoloģiju katedra Doc. Rolands Kronlaks 

Muzikoloģijas katedra Doc. Jānis Kudiņš 

Mūzikas vēstures klase Doc. Jānis Kudiņš 

Mūzikas teorijas klase Prof. Ilma Grauzdiņa 

Etnomuzikoloģijas klase Prof. Anda Beitāne 

Horeogrāfijas katedra Asoc. prof. Zita Errs 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra  Ieva Devjatņikova 

Svešvalodu klase Pieaic. docētāja Valentīna Bērziņa 
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Katedru uzdevumi studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

1) Klavieru  katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā         
  

 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
Klavieru 
katedra 
 
 
 
 
 
 
 

 Vispārējā metodika/taustiņ-
instrumentu spēles metodika 

  
B3 

  Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs 

Klavierspēles metodika  B3 
 
 

 
 
 
 

Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs 

Klavierspēles pedagoģiskā 
prakse 

 B3 
 
 
 

 
 
 
 

Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs 

Akordeona 
klase 

Akordeona spēle  B3  Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs 

Akordeona spēles 
metodika 

  
B3 

 
 

Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs 

Akordeona spēles 
pedagoģiskā prakse 

 B3  Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs 

Akordeona spēle  +  Profesionālo 
mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 
specializācija  
Akordeona spēles 
skolotājs 

Ansambļa spēle  +  
Akordeona  spēles 
mācīšanas metodika 

 +  

Akordeona spēles vēsture 
un mūzikas literatūra 

 +  

Akordeona spēles mācīšanas 
pedagoģiskā prakse 

 +  

Ansambļa darba prakse  +  
Bakalaura diplomreferāta 
izstrāde un aizstāvēšana 

 +  

Instrumenta uzbūve, apkope 
un remonts 

  + 

Klavieru 
katedra 
 

Klavierspēles 
skolotāju 
studiju klase 

Klavierspēle  +  Profesionālo 
mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs: 
specializācija  
Klavierspēles 
skolotājs 

Ansambļa spēle  +  

Koncertmeistara klase  +  

Klavierspēles metodika    

Pianisma vēsture un 
mūzikas literatūra 

 +  

Koncertmeistara prakse  +  

Ansambļa darba prakse  +  

Bakalaura 
diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 
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2) Vispārējās klavieru katedras kompetence studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Studiju 
kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles)

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
 
Vispārējā 
klavieru 
katedra 

Klavierspēle +   Vispārējās izglītības Mūzikas 
skolotājs Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Profesionālo mūzikas priekšmetu 
skolotājs Klavierspēle   + 

 
3) Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras kompetence  studiju kursu 
īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts pārbaudī-

jumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles)

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
Kamer-
ansambļa un 
klavier-
pavadījuma 
katedra 

Kameransamblis 
/jauktais/ 

  + Profesionālo mūzikas 
priekšmetu skolotājs 

Klavierpavadījums   + Profesionālo mūzikas 
priekšmetu skolotājs 

 
4) Džeza mūzikas katedras kompetence studiju kursu īstenošanā 

 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles)

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
Džeza mūzikas 
katedra 

Džeza mūzika   + Visas prof. bakalaura studiju 
programmas Džeza improvizācija   + 

 
5) Koncertmeistaru katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 
Koncert-
meistaru 
katedra 
 
 

Kora diriģēšana +    
Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs 

Dziedāšana +  + 
Ritmika +   
Blokflautas spēle   + 
Orķestra diriģēšana   + 
Koris +   
Instrumenta spēle 
(stīgu, 
pūšaminstrumentu, 
sitaminstrumentu) 

+   Profesionālo mūzikas 
priekšmetu skolotājs  

Instrumenta spēle   + 
Diriģēšanas pamati   + 
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6) Stīgu instrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā            

 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
 
Stīgu 
instrumentu 
katedra 
 
 
 
 
 
 

 Stīgu instrumenta spēle  +   
 
 
 
Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs 
 
 

Stīgu instrumenta spēle   + 
Vispārējā metodika/ stīgu 
instrumentu spēles metodika 

 B3  

Vijoļspēles/alta spēles metodika  B3  
Čella spēles metodika  B3 

 
+ 

Kontrabasa spēles metodika  B3 
 

+ 

Arfas spēles metodika  B3 
 

 

Vijoļspēles/alta spēles 
pedagoģiskā prakse 

 B3  

Čella  spēles pedagoģiskā 
prakse 

 B3 
 

+ 

Kontrabasa spēles pedagoģiskā 
prakse 

 B3 
 

+ 

Arfas spēles pedagoģiskā prakse  B3 
 

 

Kokles 
klase 
 
 
 
 

Kokles spēle  +  
Kokles spēle   + 

Kokles spēle  +  Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

Kokles spēles vēsture un 
mūzikas literatūra 

 +  

Ansambļa spēle    
Kokles spēles mācīšanas 
metodika 

   

Bakalaura referāta vadīšana  +  
Kokles spēles metodika  + 

B3 
 

 Kokles spēle, 
Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs 

Kokles spēles pedagoģiskā 
prakse 

 + 
B3 

 Kokles spēle, 
Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs 

Stīgu 
instrumentu 
katedra 
 
 
 

Stīgu instru-
mentu 
katedras 
Skolotāju 
studiju klase 
 
 

Stīgu instrumentu (vijole, 
alts, čells, kontrabass, 
ģitāra, arfa) spēle 

 +   
Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 
skolotājs Ansambļa spēle  +  

Stīgu instrumentu spēles 
(pa specializācijām)  
mācīšanas metodika 

   

Stīgu instrumentu spēles 
vēsture un mūzikas literatūra 

 +  

Stīgu instrumentu spēles  
(pa specializācijām) 
mācīšanas pedagoģiskā 
prakse 

 +  

Ansambļa darba prakse  +  
Bakalaura diplomreferāta 
izstrāde un aizstāvēšana 

 +  
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7) Pūšaminstrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
Pūšam-
instrumentu 
katedra 
 

 Vispārējā metodika/ 
pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu spēles 
metodika 

 B3  
 
 

Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs 

Pūšaminstrumenta 
spēles metodika  
(atsevišķi pa 
specializācijām) 

 B3  Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs 

Pūšaminstrumenta 
spēles pedagoģiskā 
prakse 

 
 

B3  Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs 

Koka pūšam-
instrumentu 
klase 

Koka pūšaminstrumenta 
spēle 

 B3  Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs Koka pūšaminstrumenta 

spēle 
  + 

Metāla 
pūšam-
instrumentu 
klase 

Metāla 
pūšaminstrumenta spēle 

 B3  Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs Metāla 

pūšaminstrumenta spēle 
  + 

Sitam-
instrumentu 
klase 
 
 

Sitaminstrumenta spēle  B3  Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs  

Sitaminstrumenta spēle   + 

Sitaminstrumentu spēles 
metodika 

  
B3 

 
 
 

Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs 

Sitaminstrumentu spēles 
pedagoģiskā prakse 
 

  
B3 

 Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs 

 
Pūšam-
instrumentu 
katedra 
 
 

Pūšam- 
instrumentu 
katedras 
Skolotāju 
studiju klase 

Pūšamnstrumentu/ 
sitaminstrumentu spēle 
(galv. instr.) 

 +   
Profesionālo 
mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

Papildinstrumenta spēle 
un metodika 

 +  

Galvenā instrumenta 
spēles mācīšanas 
metodika 

 +  

Pūšaminstrumentu/ 
sitaminstrumentu spēles 
vēsture un mūzikas 
literatūra 

 +  

Bakalaura 
diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 +  

Pedagoģiskā prakse  +  
Ansambļa darba prakse   +  

Papildinstr. spēle    + 
Papildinstr. spēles  
metodika 

  + 

Papildinstr. spēles 
pedagoģiskā 
prakse 

  + 

Instrumenta 
uzbūve un apkope 

  + 
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8) Senās mūzikas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
Senās mūzikas 
katedra 

 Senās mūzikas 
ansamblis 

  + Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs Latīņu valoda +   

 
9) Kora diriģēšanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
Kora 
diriģēšanas 
katedra 

 Kora diriģēšana un 
partitūras spēle 

+   Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs Kora mācība/kora darba 

metodika 
+   

Kora diriģēšana  B5  
Kora literatūra un 
stilistika 

 B5  

Koris un kora darba 
prakse 

+    

Vispārējā metodika/ 
diriģēšanas metodika; 
Vispārējā metodika/ 
kora diriģēšanas 
metodika 

  C1  
 

Kora diriģēšanas 
mācīšanas metodika 

  C1   

Kora diriģēšanas 
pedagoģiskā prakse 

  C1 

Dziedāšanas 
klase 
 

Mūsdienu mūzikas 
vokālās tehnikas 

  C3 
 

C4 
 

Vokālā prakse   C4 
Dziedāšana un vokālā 
darba metodika 

+ +  

Solo dziedāšana  B2  
 
Dziedāšana un vokālā 
metodika 

  
+ 

 Profesionālo 
mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 
specializācija 
Mūzikas teorētisko 
priekšmetu 
skolotājs 
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10) Orķestra diriģēšanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, valsts 

pārbaudījumus
) 

B 
daļa 

(ierobež
. izvēles) 

 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
Orķestra 
diriģēšanas 
katedra 

Oķestra diriģēšana   + Visas prof. 
bakalaura studiju 
programmas   

Orķestra diriģēšanas pamati   + 

11) Vokālās katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 

Katedra 
 

Klase 
 

Studiju kurss 
Studiju kursa tips  

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
 
Vokālā 
katedra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vispārējā (vokālā) metodika 
 

 
 

 
 

B2 ,C3 Vispārējās izglītības 
mūz. skolotājs 

Vokālā metodika 
 
 

  B2   Vispārējās izglītības 
mūz. skolotājs 

Balss nostādīšanas metodika 
(bērnu, zēnu un jauniešu 
balss nostād.) 

 
 

 
 

C3 Vispārējās izglītības 
mūz. skolotājs 

Kora vokālā pedagoga balss 
nostādīšanas prakse 

 
 

 
 

C3   Vispārējās izglītības 
mūz. skolotājs 

Solo dziedāšanas 
pedagoģiskā prakse 

  B2 Vispārējās izglītības 
mūz. skolotājs 

Operdziedā-
šanas klase 

Skatuves runa +   Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs/ 
Mūzikas teorētisko 
priekšmetu 
skolotājs

12) Mūzikas skolotāju katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
Studiju programma A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
 
 
Mūzikas 
skolotāju  
katedra 
 
 

Psiholoģija  +   Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs, 
 Profesionālo mūzikas 
priekšmetu skolotājs 

Pedagoģija  +   
Pedagoga ētika  +   
Izglītības vadība  +   
Mūzikas pedagoģija   +   
Mūzikas mācīšana un  skolas kora darba 
metodika (+ aranžēšana,  
+ improvizācija) 

+    
Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs 
 Pedagoģiskā prakse: mācību stundas 

Mūzika vadīšana, kolokvijs specialitātē   
+   

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

+   

Skolas kora darba prakse  +   
K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle 
(kokle, blokflauta, sitaminstrumenti) 

+   

Informācijas tehnoloģijas pedagoģijā 
 

+   

Ritmika +   Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs, 
Mūzikas teorētisko 
priekšmetu skolotājs 
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13) Kompozīcijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
Kompozīcijas 
katedra 

Partitūras spēle  B5  Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs 

Kompozīcija   + Studiju kursu var izvēlēties 
visu studiju programmu 
studenti 

Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas 

  + 

Aranžēšana 
 
 
 
 

 +  Profesionālo mūzikas 
priekšmetu skolotājs 

Improvizācija    Profesionālo mūzikas 
priekšmetu skolotājs 
 
specializācija 
Mūzikas teorētisko 
priekšmetu skolotājs 

Kompozīcijas 
pamati 

   

Orķestra stilu 
vēsture 

   

Instrumentu mācība    
Kompozīcijas 
mācīšanas metodika 

   

Kompozīcijas 
mācīšanas 
pedagoģiskā prakse 

   

Kompozīcija   + 
 
14) Mūzikas tehnoloģiju katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 

Mūzikas 
tehnoloģiju 
katedra 

Spec. programma Sibelius   + Studiju kursu var 
izvēlēties visu 
studiju programmu 
studenti  

Elektroakustiskā mūzika   + 
    

 
15) Muzikoloģijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 

 
Katedra 

 
Klase 

 
Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju 
programma A daļa 

(obligātā
) 

B daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

Muzikoloģijas 
katedra 
 
 
 
 
 

 Kolokvijs mūzikas vēsturē 
un teorijā 

Valsts 
pārbaud. 

  Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs,  

 
Mūzikas vēsture un teorija 

 
+ 

  Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs, 
Prof. mūz. priekšm 
skolotājs 

 
Mūzikas 
vēstures 
klase 
 
 

Mūzikas vēsture/Ievads 
mūzikas vēsturē 

+   Profesionālo 
mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs, 
Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs

Latvijas mūzikas vēsture +   
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
Studiju 

programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, valsts 

pārbaud.) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
 
Muziko-
loģijas 
katedra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mūzikas 
teorijas klase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mūzikas teorija un analīze +   Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs, 
Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

Solfedžo +   

Vispārējā metodika/ 
mūzikas teorētisko priekšmetu 
mācīšanas metodika 

 B4 C2  
Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs 

Mūzikas teorētisko priekšmetu 
mācīšanas metodika/ 
Solfedžo un mūzikas literatūras 
mācīšanas metodika/ 
Mūzikas teorētisko priekšmetu 
mācīšanas metodika 

  
B4 

 
C2 

Solfedžo un mūzikas literatūras 
ped.prakse  

 B4  

Mūzikas teorētisko priekšmetu 
pedagoģ. prakse  

  C2 

Solfedžo +   Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

Mūzikas teorija +   
Harmonija +   
Polifonija +   
Mūzikas forma +   
Harmonija  +  

Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 
skolotājs 
specializācija 
 
Mūzikas teorētisko 
priekšmetu skolotājs 

Polifonija  +  
Formas mācība  +  
Mūzikas teorētisko priekšmetu 
mācīšanas metodika 

 +  

Solfedžo pasniegšanas pedagoģiskā 
prakse 

 +  

Mūzikas literatūras pasniegšanas 
pedagoģiskā  prakse 

 +  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 +  

Etno-
muzikoloģijas 
klase 

Tradicionālā mūzika +   Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs, 
Profesionālo 
mūzikas priekšmetu 
skolotājs 

16) Horeogrāfijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
Horeogrāfijas 
katedra 

Dejas pamati 
 

 B1  Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs 
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17) Vispārizglītojošo studiju kursu  katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
 

B 
daļa 

(ierobežotā 
izvēle)

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
 
 
 
Vispārizglītojošo studiju kursu  
katedra  
 
 
 
 

Vispārizglītojošie studiju kursi  
Vispārējās 
izglītības mūzikas 
skolotājs, 
Profesionālo 
mūzikas 
priekšmetu 
skolotājs 

Latviešu valodas 
kultūra 
(lietišķie raksti) 

+   

Ievads kultūras 
analīzē 

+   

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

+   

Literatūra mūzikā +   
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

+   

Mākslas vēsture +   
Filosofija un estētika +   
Informācijas 
tehnoloģijas 

  + 

Skatuves uzvedības 
kultūra 

  + 

 
Vispārizglītojošo 
studiju kursu  
katedra  
 
 

Svešvalodu 
klase 
 
 
 
 

Svešvaloda 
(vācu, angļu, franču) 

+  + 
 
 

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

Krievu valoda   + Visu bakalaura 
studiju progr. 
studenti, t.sk. 
Skaņu režija 

 
 13.2. Zinātniskās pētniecības centra kompetence studiju programmu īstenošanā 

 
ZPC veic fundamentālus pētījumus Mākslas zinātnes nozares Muzikoloģijas apakšnozarē, 

realizē Latvijai nozīmīgus mūzikas kultūras attīstības projektus, kā arī piedalās aktuālu 
zinātniskās pētniecības jautājumu risināšanā un projektu īstenošanā. 
         ZPC nodrošina saikni starp JVLMA īstenotajām izglītības programmām un zinātnisko 
darbību mūzikas un mūzikas pedagoģijas jomā, sekmē jauno zinātnieku iekļaušanos nacionālā 
mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas pedagoģijas pētniecībā, 
starpdisciplināru pētījumu īstenošanā. 
       Vienojoties ar attiecīgajām katedrām, ZPC piedalās bakalauru, maģistru, doktora studiju 
programmu pilnveidē (jaunu studiju programmu, jaunu kursu izstrādē, studijām nepieciešamu 
materiālu un mācību līdzekļu sagatavošanā u.tml.). 
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14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, 
norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 

JVLMA mācību palīgpersonāls savas darbības jomā ir augsti kvalificēts, visi darbinieki 
ir ieguvuši augstāko izglītību, intensīvi piedalās savas profesionālās meistarības pilnveidē, ir 
apguvuši vai arī apgūst jaunāko tehnoloģiju pielietošanu.  

  Mācību palīgpersonāls ir apvienots struktūrvienībās, tās ir: 
Studiju programmu direkcija ir JVLMA struktūrvienība, kas plāno, koordinē un kontrolē 

studiju programmu īstenošanas procesu, izveido, uztur un analizē informatīvo bāzi par 
studējošajiem, studiju programmām, studiju programmu apguves sasniegumiem, sadarbībā ar 
studējošajiem, katedru un nodaļu vadītājiem nodrošina studiju programmu pašnovērtēšanas 
ziņojumu izstrādi, sekmē docētāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi. 

Studiju programmu direkcijas ietvaros ir izveidotas 3 nodaļas (bakalaurantūra, 
maģistrantūra, doktorantūra). Nodaļa ir struktūrvienība, kas izveidota studējošo akadēmiskās 
darbības organizēšanai vienā vai vairākās specializācijās vai profilos. Nodaļas uzdevums ir 
organizēt un vadīt studējošo studiju procesu.  

Bibliotēka nodrošina studējošos un docētājus ar studiju programmas satura apguvei 
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem (literatūra, nošu materiāli, video un audio materiāli) un citu 
informāciju.   
         Informācijas tehnoloģijas daļa nodrošina atbilstošo studiju kursu apguvi ar nepieciešamo 
elektronisko tehnoloģiju un informācijas pieejamību (e-studiju vide, interneta pieeja, datoru 
izmantošas pieejamība patstāvīgā darba procesā u.c). 

Sporta centrs nodrošina studējošajiem iespējas nodarboties ar sportu 
 
15. Informācija par ārējiem sakariem: 

 15.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 
Produktīvu un mērķtiecīgu sadarbību ar darba devējiem nodrošina noslēgtie sadarbības līgumi, 
kuru sadarbības priekšmets ir pedagoģiskās un mākslinieciski radošās prakses īstenošana, 
koncertprakses, docētāju un profesionālās meistarības pilnveides nodrošināšana. 
JVLMA prakses un sadarbības līgumus ir noslēgusi: 
- ar 146 izglītības iestādēm; 
- ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru; 

Sadarbības līgumi ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
JVLMA piedalās vairāku starptautisku organizāciju darbā: 

AEC (Association Europeenne des Conservatoire) www.aecinfo.org 
ABAM (Association of the Baltic Academies of Music) www.abam.dk 
ELIA (European League of Institutes of the Arts) www.elia-artschools.org 
NICA (Network of International Cooperation in Arts) 
EPTA (European Piano Teacher Association) 
ESTA (European String Teacher Association) 
EVTA (European Vocal Teacher Association) 
ECMTA (European Chamber Music Teacher Association) 

15.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un 
līdzīgas studiju programmas 

JVLMA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas augstskolām: Latvijas Kultūras akadēmiju, 
Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Daugavpils 
Universitāti. 

Sadarbība notiek šādās jomās:  
- studenti klausītāja statusā apgūst brīvās izvēles studiju kursus; 
- studējošie klausītāja statusā apgūst atsevišķas studiju programmas daļas studiju kursus, piem.: 
LKA – profesionālo bakalaura studiju programmu studenti brīvās izvēles studiju kursus 
svešvalodās), LU – pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursus; 
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- docētāji profesionālās meistarības pilnveides nolūkā klausās GURU lekcijas; 
- tiek īstenoti kopīgie pedagoģiki metodiskie un mākslinieciski radošie projekti; 
- tiek īstenoti kopīgie zinātniskās pētniecības projekti (konferences, publikācijas, promocijas 
darbu priekšaizstāvēšana un aizstāvēšana, docētāju piesaiste doktorantūras studiju kursu 
īstenošanai) 

JVLMA un ārvalstu augstskolu sadarbība virzīta uz īstermiņa aktivitātēm (viesprofesoru 
meistarklases, lekcijas, semināri, darbs valsts pārbaudījumu komisijās), studentu un docētāju 
apmaiņu, dažādiem pasākumiem (koncerti, konkursi, festivāli, konferences, individuālie pētījumi, 
studiju procesa īstenošanas aspekti un programmu satura salīdzināšana), dažādu ES projektu 
realizāciju, Akadēmisko Programmu Aģentūras pārvaldītajām programmām, vēstniecību 
projektiem, kas tiek realizēti ar Eiropas valstu diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un 
transnacionālām programmām – Yamaha, USA Fulbright. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus 
jau 80 Eiropas mūzikas augstskolām. 

Atskaites periodā JVLMA 18 docētāji sniedza meistarklases ārvalstu augstskolās, bet JVLMA 
notika vairāk nekā 55 projekti (meistarklases, lekcijas, koncerti, valsts pārbaudījumu komisiju 
priekšsēdētāja pienākumu veikšana). JVLMA personāls un sadarbības partneri atzīst, ka šādu 
projektu īstenošana ir sevišķi auglīga, jo tieši praktiskajā darbībā notiek iegūto zināšanu un prasmju  
apguves salīdzināšana, sasniegumu novērtēšana, konkurētspējas noteikšana, akadēmiskās darbības 
motivēšanas aspektu noskaidrošana u.t.t.  

15.3. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros, norādot 
apmaiņas programmu un valsti 
 

ERASMUS studenti 2011/2012    
N.p.k. Vārds, uzvārds Studiju 

programma 
Specializācija Valsts 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

1. Ričards Furs Instrumentālā 
mūzika 

B daļas – 
instrumenta spēles 
pedagoga tiesību 
ieguves ietvaros 

Klavierspēle  Polija/Vroclava 
2. Vita Gajevska Vācija/Diseldorfa 
3. Madara Pētersone  

Stīgu instrumentu 
spēle 

Dānija/Kopenhāgena 
4. Austeja Juškaityte Dānija/Kopenhāgena 
5. Jevgenija Frolova Dānija/Kopenhāgena 
6. Agate Bidiņa Nīderlande/Zwolle 
7. Jānis Pauls Somija/Helsinki 
8. Agnese Stalidzāne Ungārija/Budapešta 
9. Māra Botmane Ungārija/Budapešta 
10. Rasa Kumsāre Nīderlande/Roterdama 
11. Konstantins 

Paturskis 
Itālija/Milāna  

12. Lauma Ilsuma Pūšaminstrumentu 
spēle 

Somija/Helsinki 
13. Edgars Kalniņš Nīderlande/Roterdama 
14. Jānis Tretjuks Vācija/Trosingena 
15. Jana Kļevicka Itālija/Udine 
16. Arta Asare Nīderlande/Māstrihta 
17. Sniedze Prauliņa Nīderlande/Māstrihta 
18. Maija Kļaviņa Nīderlande/Māstrihta 
22. Rita Birzule Diriģēšana 

B daļas – 
diriģēšanas 
pedagoga tiesību 
ieguves ietvaros 

Kora diriģēšana Austrija/Grāca 
23. Margarita Dudčaka Igaunija/Tallina 
24. Viesturs Galenieks Pūtēju orķestra 

diriģēšana 
Nīderlande/Enšede 
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25. Līva Suitiņa Mūzikas vēsture 
un teorija 
B daļas – mūzikas 
teorētisko 
priekšmetu 
pedagoga tiesību 
ieguves ietvaros 

Mūzikas vēsture 
un teorija 

Austrija/Zalcburga 
26. Viktorija Zubairova Vācija/Leipciga 
27. Agata Meļņikova Nīderlande/Amsterdama
28. Aiga Sprindža Etnomuzikoloģija Ungārija/Budapešta 
29. Kristīne Ādmine Zviedrija/Ingesunda 

30. Gabija Bīriņa Horeogrāfija 
B daļas – deju  
pedagoga tiesību 
ieguves ietvaros 

Deju horeogrāfija Dānija/Kopenhāgena 

31. Rihards Millers Vokālā mūzika 
B daļas – vokālā   
pedagoga tiesību 
ieguves ietvaros 

Akadēmiskā 
dziedāšana 

Itālija/Roma 
32. Madara Ivane Viļņa 

 
15.4. ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā Izglītība kopumā, kā arī sadalījumā pa 
studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti  
Atskaites periodā studēja  6 studējošie, kuri apguva studiju virziena Izglītība atsevišķus 
studiju kursus: Instrumenta spēles vai kora diriģēšanas vai  deju mācīšanas metodika  

Ārvalstu studējošo 
skaits pa studiju 

programmām 

Studiju programma Studiju ilgums Valsts 

3 Instrumentālā mūzika /bakalaura 
līmenis/ 

4 gadi Lietuva 

1 Horeogrāfija bakalaura līmenis 4 gadi Ķīna 
1 Instrumentālā mūzika /bakalaura 

līmenis/ Erasmus apmaiņas 
programma 

1 gads Beļģija 

1 Instrumentālā mūzika /bakalaura 
līmenis/ Erasmus apmaiņas 

programma 

1 gads Norvēģija 

 

Rektors                                                                   profesors A.Sīmanis
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Studiju virziena Izglītība pašnovērtējuma ziņojums  
 

 
II.  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas 

studiju programmu raksturojums 
 

par 2011./2012.akadēmisko gadu 
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2.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas 
„Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs“ 

kods 42141   
 

raksturojums 
 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Mūzikas skolotāju katedras vadītāja lektore L.Batņa 
Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 
Muzikoloģijas katedras vadītājs doc. J.Kudiņš 
Vokālās katedras vadītāja lektore Z.Krīgere 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  

2.1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, 
JVLMA Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā 
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.   
Mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa vispārējās izglītības 
mūzikas skolotāju sagatavošanu, kuri ir apguvuši pedagoģijas un mūzikas zinātņu teorētiskajos 
pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās 
zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai 
attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, 
balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas 
darbības un mūsdienīguma principiem, ievēro Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā 
kultūras apritē, saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 
Uzdevumi 
- motivēt studentus iegūt sistematizētas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas mūzikas 
skolotāja pienākumu veikšanai visās vispārējās izglītības pakāpēs – pirmsskolas, pamata un 
vidējās izglītības pakāpēs; 
- sniegt studentiem skolas kora diriģenta pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās 
zināšanas un prasmes, lai skolas koru augstvērtīga darbība sekmētu Latvijas Dziesmu un deju 
svētku tradīciju  saglabāšanu un attīstību, kas ir latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa; 
- motivēt studentus apgūt pamatzināšanas un iemaņas zinātniskās pētniecības darbā mūzikas 
pedagoģijas nozarē;  
- radīt motivāciju profesionālai attīstībai un tālākizglītībai atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un 
psiholoģijas atziņām un aktivitātēm mūzikas skolotāja un kora diriģenta profesijā, kuri, 
integrējoties profesionālo mūziķu  izglītošanas vidē, būtu motivēti starptautiski atzīta Latvijas 
nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saglabāšanā 
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2.1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim 
Zināšanas (zināšanas un izpratne)  
Rezultāti:     otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  
A un B daļas - pedagoģijas un mūzikas nozares teorētisko  studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, 
Izglītības vadība, Informācijas tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā 
mūzika, Mūzikas un skolas kora darba metodika) apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 
izpratni tādā līmenī, lai veiktu vispārējās izglītības mūzikas skolotāja pienākumus. kas atbilst 
5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skolotāja profesijas standartā iestrādātajām prasībām, t.i.:  
- zināšanas par pedagoģiskā procesu vispārējās izglītības visu pakāpju iestādēs, t.sk.: par mācību un 
audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta Mūzika pedagoģiskā procesa 
plānošanu un vadību, drošas un atbalstošas mācību vides nodrošināšanu, izglītojamā personības 
izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, izglītojamo zinātkāres un 
izziņas intereses mācību priekšmetā rosināšanu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģiju, 
mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās 
pētniecības metodēm, skolotāja profesionālo ētiku;  
- zināšanas par mācību priekšmeta satura apguves metodēm, satura izvēles principiem, skaņdarbu 
analīzes tehnoloģiju, mūzikas notācijas apguvi un muzikālās dzirdes attīstības paņēmieniem,  
izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes 
līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to 
daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām.  
Kompetence: iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas 
zinātnes nozarei un mūzikas skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo 
zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās pētniecības metodēs, 
mūzikas vēsturē un teorijā,  mūzikas nozīmi vispārējās izglītības sistēmā, tās attīstības tendencēs, 
izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mūzikas 
pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs,  turklāt daļa zināšanu - mūzikas 
mācības un kora darba metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim.  
Speciālists spēj parādīt mūzikas skolotāja profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību 
izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes 
līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to 
daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām. 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti: students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 
svešvalodas, pedagoga  ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares teorētiskos  
un praktiskos studiju kursus (pedagoģiskā prakse, instrumenta spēle, dziedāšana, kora darba prakse, 
improvizācija, aranžēšana, kā arī bakalaura diplomreferāta izstrāde) ir ieguvis prasmes, kas ir 
nepieciešamas vispārējās izglītības mūzikas skolotāja pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa Skolotāja profesijas standartā prasmju daļā iestrādātajām prasībām, t.i. ieguvis 
prasmes: pielietot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normas vispārējās 
izglītības programmu īstenošanas jomā, radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot 
izvirzītos mērķus un uzdevumus, noteikt izglītojamo individuālās īpatnības, motivēt un ieinteresēt 
izglītojamos mācību darbam, veidot pozitīvas izglītojamo savstarpējās attiecības vadīt mācību 
priekšmeta Mūzika un skolas kora nodarbības, analizēt skaņdarbus, noteikt mūzikas izteiksmes 
līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, izvēlēties un novērtēt skaņdarbu atbilstību izglītojamā 
spējām, atlasīt un piemērot to mācību programmas sastādīšanai, atšifrēt, lasīt un pierakstīt nošu tekstu, 
saglabāt atmiņā un reproducēt dzirdētos skaņdarbu fragmentus, atsevišķus mūzikas izteiksmes 
līdzekļus, skaņdarbu kopumā, ar balsi un mūzikas instrumentu demonstrēt mācību materiālu 
(dziesmas solo, korim vai ansamblim, instrumentālie skaņdarbi),  iemācīt to izglītojamajiem,  

  



62 
 

 

panākt augstvērtīgu skaņdarba atskaņojumu solo, ar kori, ansambli vai orķestri, piemērojot 
skaņdarba interpretācijas prasībām atbilstošas vokālās  vai instrumenta spēles prasmes, atbilstošu 
diriģenta manuālo tehniku, strādāt ar bērnu un jauniešu balsīm, izkopt vokālās prasmes, veidot kora 
dinamisko, ritmisko, intonatīvo un tembrālo ansambli, aranžēt skaņdarbus dažādiem kolektīvās 
muzicēšanas sastāviem, improvizēt ar balsi un ar instrumentu, prast izglītojamos iesaistīt 
improvizācijas procesā. Students ieguvis komunicēšanās prasmes saziņas līmenī, kā arī lietot mūzikas 
profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, vispārējās prasmes, kas saistās ar 
vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, 
piedaloties organizētajos projektos. 
risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās 
svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 
Kompetence 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas skolotāja 
pienākumus, analizēt, vērtēt un izstrādāt mūzikas mācību priekšmeta programmas, atlasīt un veidot 
mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību 
stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās 
zināšanas un prasmes, patstāvīgipatstāvīgi iestudēt, demonstrēt un publiski atskaņot vidējās 
sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu, stilu un žanru kora skaņdarbus, iemācīt izglītojamajam 
dažādu laikmetu un stilu skaņdarba satura atklāsmei komponista pielietotos mūzikas izteiksmes 
līdzekļus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, 
analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un pedagoģijas zinātnes nozarē 
un skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar 
nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu tālāku 
mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties 
atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt 
lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts 
valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba 
aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 
 
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
Rezultāti: studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, 
Mūzikas teorija un vēsture, Mūzikas priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Izglītības 
vadība, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un prasmes iegūt un 
atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, kas 
nodrošina mācību priekšmeta Mūzika apguves procesā nepieciešamās informācijas iegūšanu, 
apstrādi un lietošanu - informācijas meklēšana ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD 
programmu, elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, mācību materiālu prezentēšana, 
izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 
teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt 
problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir 
ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas 
pedagoģijas nozarē. 
Kompetence 

Minēto studiju kursu apguves rezultātā absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 
informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas 
mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē mūzikas skolotāja profesijā, parādīt, ka izprot 
pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt vispārējās izglītības mūzikas skolotāja profesionālās darbības 
ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties vispārējās  izglītības mūzikas jomas attīstībā. 
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2.1.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu 

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

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

 
 

Kontakt-
stundu skaits 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A daļa–159 ECTS KP 
I. Profesionālie studiju kursi  - 129  ECTS KP 
1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 33  ECTS KP 
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 
- attīstības; 
- personības ; 
- pirmsskolas 
bērnu attīstības 
psiholoģija 

7,5 P/G 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 
-Vispārējā;  
- Sociālā; 
- Pirmsskolas un 
skolas;  
- Pedagoģiskā 
psiholoģija; 
- Pedagoģisko 
pētījumu metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 
1,5 

30iv/3 30E/3     

Pedagoga ētika 1,5 G 25 15     15i/1,5    
Izglītības vadība 1,5 P 25 15        15i/1,5  
Informācijas 
tehnoloģijas 
pedagoģijā 

1,5 G 25 15        15i/1,5  

Mūzikas 
pedagoģija  

1,5 G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Mūzikas 
mācīšanas un 
kora darba 
metodika: 
- Mūzikas  
mācīšanas 
metodika; 
- Skolas kora 
darba metodika; 
- Mūzika 
pirmsskolā 
Praktiskā daļa:  
- Improvizācija 
 
- Aranžēšana 

12 
 

G/I 160 150/10  
 
 
 
 

15iv/ 
1,5 

 
 
 
 
 

30iv/ 
1,5 

 
 
 
 
 

15iv/ 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15iv/1,5 

  

 
6 

 
G 

 
85 

 
75 

1,5 
 

G 10 
 

30 
    

30iv/ 
1,5 

  
  

 
1,5 

 
G 

 
25 

 
15     

15iv/ 
1,5 

 
  

1,5 G/I 20 15/5        15/5i/ 
1,5 

1,5 G/I 20 15/5       15/5i/1,5 

1.2. Mūzikas nozares studiju kursi –  96 ECTS KP 
Praktiskā daļa – 46,5 ECTS KP 
Diriģēšana un 
partitūras spēle 

16,5 I 258 182 30i/ 
1,5 

33E/3 33E/3 33E/3 33 
E/3 

20 E/3   

K.Orfa sistēmas 
instrumentārija 
spēle: 

 
4,5 

 
I 

 
45 

 
75 

        

Kokle     15iv
/ 

1,5 

  

Blokflauta      15  
i/ 

1,5 

15 i/ 
1,
5 

Sitam-instrumenti      15 15 

Ritmika 3 G 20 60 30i/1,5 30i/1,5       
Klavierspēle 12 I 215 105 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/ 

1,5 
15i/
1,5 

15iv/ 
1,5 

15E/3  

Dziedāšana un 
vokālā darba 
metodika 

 
10,5 

 
I/G 

 
160 

 
90/30 

 

15i/ 
1,5 

15i/ 
15i 
/ 

1,5 

15i/ 
15i 
/ 

1,5 

15i/ 
1,5 

15i/
1,5 

15E/3   
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Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

Teorētiskā daļa – 49,5 KP 
Skatuves runa 1,5 G 10 30       30i/1,5  
Kora mācība/ 
kora darba 
metodika 

1,5 G 10 30 30i/ 
1,5 

       

Latīņu valoda 1.5  25 15  15i/1,5       
Solfedžo 9 G 60 180 30i/ 

1,5 
30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

  

Tradicionālā 
mūzika 

1,5 G 10 30 30i/ 
1,5 

       

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,
5 

       

Mūzikas teorija un 
analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 
3 

30iv/ 
1,5 

60iv/ 
4,5 

60iv/9 30iv/ 
1,5 

30/kolok
vijs E/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3     

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15iv/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību 
pamati, vides 
aizsardzība, civilā 
aizsardzība) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i 
/1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un 
estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 
1,5 

30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     

 
B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  13,5 KP 
B1 - Ritmikas pedagoga studiju kursi 
Dejas pamati 4,5 G 90 30      15i/ 

1,5 
15E/3  

Vispārējā 
metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Ritmikas metodika 3 G 65 15      15DE/3   
Pedagoģiskā 
prakse  

4,5 I 90 30       15i/ 
1,5 

15DE/3 

B2  - Solo dziedāšanas pedagoga studiju kurss 
Solo dziedāšana 4,5 I 90 30      15i/ 

1,5 
15E/3  

Vispārējā 
metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Vokālā metodika 3 G 65 15      15DE/3   
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 
1,5 

15DE/3 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

B3 -  Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai “Instrumentālā mūzika” 
mūzikas vidusskolas prasību līmenī) Studentiem, kuri izvēlas B3 daļas studiju kursus jau no 1.semestra jāizvēlas C-brīvās izvēles 
daļā studiju kursu „Instrumenta spēle”  ECTS 9 KP apjomā. 
Instrumenta 
spēle 

4,5 I 90 30      15i/ 
1,5 

15E/3  

Vispārējā 
metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Instrumenta 
spēles 
metodika 

3 G 65 15      15DE/3   

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 
1,5 

15DE/3 

B4 -  Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai “Mūzikas 
teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 
Mūzikas teorija 4,5 G 90 30      15i/ 

1,5 
15E/3  

Vispārējā 
metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Solfedžo un 
mūzikas 
literatūras 
mācīšanas 
metodika 

3 G 65 15      15DE/
3 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 
1,5 

15DE/
3 

B5 -  Kora diriģenta studiju kursi 
Kora diriģēšana  3 I 70 10      10E/3   

Partitūras spēle 1,5 I 25 15        15i/ 
1,5 

 

Kora literatūra 
un stilistika 

6 G 100 60     15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

Senā baznīcas 
mūzika 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

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

diriģēšana 
4,5 I 75 45     15iv/ 

1,5 
15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Pūtēju orķestra 
darba metodika 

4,5 G 90 30     15i/ 
1,5 

15DE/
3 

  

Pūtēju orķestra 
diriģēšana un 
orķestra darba  

prakse 

4,5 I 80 40       20i/ 
1,5 

20 
DE/3 

 
C5  - vispārējais izvēles kurss 

 Instrumenta 
spēle 

*) 9 I 150 90 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

*) Studentiem, kuri izvēlas B6 daļas studiju kursus.  
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Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

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

C1– profesionālās izglītības kora diriģēšanas  pedagoga studiju kursi   
Vispārējā 
metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Kora 
diriģēšanas 
metodika 

3 G 65 15      15 
DE/ 3 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 
1,5 

15 
DE/3 

C2 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss 
Vispārējā 
metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Mūzikas 
teorētisko 
priekšmetu 
mācīšanas 
metodika 

3 G 65 15      15 
DE/ 3 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 
1,5 

15 
DE/3 

C3 - kora vokālā pedagoga studiju kurss 
Vispārējā 
metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Balss nostādīšanas 
metodika 
(darbs ar: 
 bērnu balsīm,  
zēnu balsīm, 
jauniešu balsīm)  

3 G 65 15      15 
DE/ 3 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 
1,5 

15 
DE/3 

C4 - kora dziedātāja studiju kurss 
Mūsdienu mūzikas 
vokālās tehnikas 

4,5 G 90 30     15 
i/1.5 

15 
E/ 3 

  

Vokālā prakse 4,5 I 90 30       15i/1,5 15DE/3 

C5  - vispārējais izvēles kurss 
Latvijas un 
Baltijas 
tradicionālā 
mūzika 

3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Ansamblis 3 G 50 30      15i/1,5 15i/1,5  
Tradicionālā 
dziedāšana 

1,5 G 25 15     15i/1,5 
 

   

Tradicionālā 
instrumenta spēle 

1,5 G 25 15      15i/1,5   

Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   
Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Improvizācija 3 G 50 30        15i/1,5 15i/ 1,5 
Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 50 30        15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

Orķestra 
diriģēšana 

3 I 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Kompozīcija 3 I 50 30       15i/1,5 15i/1,5  
Instrumenta spēle 3 I 50 30        15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

*) 9 I 150 90 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5   

*) Studentiem, kuri izvēlas B3 daļas studiju kursus.   
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Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 
Prakse –  40,5 KP 
Meiteņu koris un 
kora darba prakse  
piezīme: *) 
kolektīvais 
patstāvīgais darbs 
kontaktstundu 
ietvaros) 

 
 

36 

 
 

G 

 
 

600 

 
 

#)  360 

 
 

90i/ 
10,5 

 
 

90i/ 
4,5 

*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 

B daļas Kora 
diriģenta studiju 
kurss:  
Jauktais koris un 
kora darba prakse 
piezīme: *) 
kolektīvais 
patstāvīgais darbs 
kontaktstundu 
ietvaros) 

 
36 

 
G 

 
600 

 
*360 

 

 
120i 

/ 
10,5 

 
 

 
120E 

/ 
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 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 50 70    25i/ 
1,5 

25i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

  

 
Valsts pārbaudījumi – 18  
Mūzikas 
mācīšanas un 
kora darba 
metodika 

 
3 

 
G 

 
50 

 
30 

      
 

 
30DE/3 

 

Bakalaura 
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 
3 

 
I 

 
60 

 
20 

        
20DE/3 

Pedagoģiskā 
prakse - mācību 
stunda Mūzika   

 
 
 

4,5 

 
 
 
I 

 
 
 

80 

 
 
 

40 

       
20i/1,5 

 
 
 

Pedagoģiskā 
prakse - mācību 
stunda Mūzika  
un kolokvijs 
specialitātē 

        
20 

DE/3 

Kora diriģēšana  
(koncert-
programmas 
daļa) 

 
4,5 

 
I 

 
70 

 
50 

       
30i/ 
1,5 

 
20DE 

/3 

Darbs ar skolas 
kori 

3 I 75 5        5 
DE/3 

 
B5 daļas Kora 
diriģenta studiju 
kurss: Koncert-
eksāmens kora 
diriģēšanā un 
darbs ar  kori 

 
4,5 

 
I 

 
60 

 
60 

       
30 i/ 
1,5 
(5 

stundas 
darbs 

ar 
skolas 
kori) 

 
30 

DE /3 
(5 

stundas 
darbs 

ar 
skolas 
kori) 

 
  



68 
 

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

Studiju kursi 
ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

9 P/G 4 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības 
un sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 
teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 
situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un 
profesionālās darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, 
prot risināt problēmsituācijas; 
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 
audzēkņu personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 
nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē.  

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to 
sasniegšanu; 
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas 
veidošanas principus; 
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un 
sabiedrību: 
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praksē. 

Pedagoga ētika 1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina pedagoga ētikas pamatprincipus; 
* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un 
sadzīves situācijas; 
* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;  
* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.   

Izglītības vadība 1,5 P 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis 
pamatzināšanas: 
* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem, 
izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības 
sistēmā; 
* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par 
izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un 
novērtēšanu, izglītības darbības izvērtēšanu; 
 * iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto 
dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai 
atbilstošajā dokumentā. 

Informācijas 
tehnoloģijas 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students apgūst informācijas tehnoloģiju 
izmantošanas iemaņas, kas nodrošina atbilstoša mācību 
priekšmeta apguves procesā nepieciešamās informācijas 
iegūšanai, apstrādei un lietošanai: 
informācijas meklēšana ABC internetā, interneta informācijas 
veidi, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, 
elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, mācību 
materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT 
programmu. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 
pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 
nostādnes Latvijā un ārvalstīs; 
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās 
didaktikas principus mūzikas pedagoģijā; 
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un 
radošumu, spēj motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas 
pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Mūzikas 
mācīšanas un 
kora darba 
metodika: 
- Mūzikas  
mācīšanas 
metodika; 
 
 
 
 
- Skolas kora 
darba metodika; 
 
 
 
- Mūzika 
pirmsskolā; 
 
 
 
- Improvizācija;  
 
 
- Aranžēšana 

12 G/I 8 sem. DE Studiju kursā students apgūst: 
Mūzikas mācīšanas metodiku visās izglītības pakāpēs vispārējās 
izglītības iestādēs:  
Mūzikas stundas didaktiskos aspektus, mūzikas mācīšanas 
didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, stundu 
modeļus, mūzikas stundu struktūru, organizatoriskos aspektus, 
mūzikas mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, tai skaitā K.Orfa sistēmas instrumentāriju, 
skolēnu sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

- Skolas kora darba metodikā: 
Muzikālās dzirdes tipus un to raksturojumu, skaņveides apguves 
principus, balss aparāta uzbūvi, balsu iedalījumu kora balsu grupās, 
kora mēģinājumu organizācijas principus, skaņdarbu iestudēšanas 
metodiku. 

- Mūzika pirmsskolā: 
 Muzikālās un fonemātiskās dzirdes kopsakarības bērnu dzirdes 
attīstībā, mūzikas stundas organizēšanas metodiskos principus, 
dzirdes un mācību satura apguves metodes darbā ar bērniem. 

- Improvizācija 
Studiju kursa apguve sekmē radošuma attīstību, kursa apguves 
procesā students attīsta improvizācijas prasmes, apgūst 
improvizācijas metodiskos paņēmienus, kas nepieciešami 
daudzveidīgu metožu pielietošanai mācību priekšmeta Mūzika 
mācīšanas procesā. 

- Aranžēšana  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot vokālās un 
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem kora vai ansambļa 
veidiem a cappella, ar klavieru vai citu instrumentu pavadījumu 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 

1,5 
 
 
 
 

1,5 
 
 
 
 

1,5 
 
 

1,5 

  
 

4 sem. 
 
 
 
 
 
 

1 sem. 
 
 
 
 

1 sem. 
 
 
 
 

1 sem. 
 
 

1 sem. 

 
 
 

iv 
 
 
 
 
 
 

iv 
 
 
 
 
 

Iv 
 
 
 
 
i 
 
 
 
i 

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

16,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam 
darbam ar skolas kori, spēj mācīt vadīt un publiski diriģēt skolas 
kori. 
Novērtēt skaņdarba tehnisko un māksliniecisko līmeni. 
Piemērot atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas 
prasībām.  
Studiju kursa saturā apgūst manuālo tehniku dažādu stilu un 
laikmetu kora skaņdarbu interpretācijai, kora darbu partitūru 
spēles un balsu dziedāšanas prasmes skaņdarba demonstrācijas 
nolūkā, tiek sagatavots darbam ar kori.  

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

 
4,5 

 
I 

 
3 sem 

 
i 

Studiju kursa apguves procesā studenti iegūst pamatprasmes 
instrumenta spēlē, kas nepieciešamas mūzikas nodarbību 
vadīšanai vispārējās izglītības iestādēs.  

Ritmika 3 G 2 sem. i Studiju kursā students iegūst dziļāku izpratni par mūzikas valodas 
elementu praktisko izpausmi mūzikā, prasmi atspoguļot mūzikas 
valodas elementus ķermeņa plastiskajā valodā un kustībās. 
Studiju kursa apguves rezultātā students pārzina un spēj realizēt 
ritmikas vingrinājumus ritma izjūtas un kustību koordinācijas 
attīstībai, fantāzijas un iztēles attīstībai, prot izmantot ritmikas 
vingrinājumus un improvizācijas paņēmienus sasaistē ar mūzikas 
raksturu, dinamiku, reģistru, tempu un mūzikas formu. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Klavierspēle 12 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu 
fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika 
mūzikas literatūras tēmu mācīšanai; 
* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju 
kopām.   

Solo dziedāšana 
un vokālā darba 
metodika 

 
10,5 

 
I/G 

6 sem. E Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes 
un vokālā darba metodiskos paņēmienus, kas ir nepieciešami 
mūzikas skolotāja un skolas kora diriģenta pienākumu 
veikšanai. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
Mūzikas mācību priekšmeta satura apguves procesā un skolas 
kora nodarbībās ar balsi demonstrēt vokālos skaņdarbus vai to 
fragmentus, kora balsu partijas, sadzirdēt un novērst 
dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai skaņveides 
neprecizitātes, iemācīt apgūt vokālās prasmes un  lietot tās 
dziedot korī, ansamblī vai solo. 

Teorētiskā daļa – 49,5 KP 
Skatuves runa 1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izpēti, 

vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas 
vingrinājumus kopā ar žestu valodu.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
Realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga 
lietojuma īstenošanu praksē, panākt runas prasmes kultūru, 
runas saliedēšanu ar ķermeņa kustību un izteiksmi. 

Kora mācība/ 
kora darba 
metodika 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas par 
koru tipiem un veidiem, kora balsu īpatnībām, balsu 
diapazoniem un to attīstības paņēmieniem, vokālā darba mācību 
metodēm darbā ar skolas kori, kora nodarbību organizēšanas 
principiem, skaņdarba iestudēšanas paņēmieniem. 

Latīņu valoda 1.5  1 sem. i Studiju kursa saturs ir tieši saistīts ar studiju kursa Diriģēšana 
un partitūras spēle, kā arī studiju kursa Koris plānoto kora vai 
vokālo skaņdarbu apguvi, kuru teksts ir  latīņu valodā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students prot pareizi izrunāt, 
lasīt, tulkot un interpretēt tekstus latīņu valodā, izprot 
skaņdarba saturu. 

Solfedžo 9 G 6 sem. iv Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs 
tiek apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 
2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā 

audzināšana. 
Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt 
mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu 
mūzikas materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, 
pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes, 
apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to 
praktisko pielietojumu skaņdarbu interpretācijā.   

Tradicionālā 
mūzika 

1,5 G 1.sem. i Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un funkcijām, 
par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas folkloras 
īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas folkloras 
kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par tradicionālās 
kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā. 

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 
kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 
romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 
izpratni par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 
reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 
teorija un 
analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par  
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms, 
romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti 
apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu 
mācību disciplīnas to savstarpējā papildinājumā. Kursa apguves 
rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas skaņdarbu 
uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) 
un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 
praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 
 

Laikmetīgās 
mūzikas 
vēsture un 
estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu 
mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko 
tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem 
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 
postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
 

Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar 
mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 
vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 
mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 
mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem. 
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 
izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 
svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 
mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 
Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 
iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 
no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 
tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 
kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 
specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  
specializācijas profesionālās prasmes.  
 

Latvijas 
mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 
un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 
veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 
Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 
mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 
stilistiskos reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 
principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot koptu 
latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, atšķirt 
pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no neiederīga, 
neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un ikdienas darbību 
saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu palīgliteratūru 
tekstveides procesā. 
 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā par 
modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 
galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību dažādās 
reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un kultūrantropologu teorijām 
un to jaunākajām atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas veidojušās 
attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 
 

Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 
starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 
nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 
darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 
pamatprincipiem. 
 

 
Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras vēstures attīstības kontekstā, izcilākajiem 
daiļdarbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā teksta interpretācijas 
iespējām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzekļu 
lietojuma nozīmi skaņdarba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē. 
 

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā savstarpēji 
saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares 
darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības 
modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides būtību 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un 
vadīt mūzikas projekta realizāciju. 

Mākslas 
vēsture 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 
attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules kara; 
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un 
vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt 
savu viedokli. 
 

Filozofija  4,5 P 2 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 
pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 
attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  filozofisko problēmu loku 
mūsdienās, filozofijas attīstības tendencēm Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 
atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 
aktualitāti mūsdienās. 
 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas zināšanas 
un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu komunicēšanos 
svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot jaunākos informācijas 
avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, runāšanas 
un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību C2 līmenim.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  13,5 KP 

B1 - Ritmikas pedagoga studiju kursi 
Dejas pamati 4,5 G 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas ritmikas mācīšanas 

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

Ritmikas 
metodika 

4,5 G 2 sem. DE 

Pedagoģiskā 
prakse  

4,5 I 2 sem. DE 

B2  - Solo dziedāšanas pedagoga studiju kurss 
Solo dziedāšana 4,5 I 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

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

Vokālā 
metodika 

4,5 G 2 sem. DE 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

B3 -  Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai 
“Instrumentālā mūzika” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 
Instrumenta 
spēle 

4,5 I 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 
instrumenta spēles mācīšanas metodikā. Students iegūtās 
teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Instrumenta 
spēles 
metodika 

4,5 G 2 sem. DE 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

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

Solfedžo un 
mūzikas 
literatūras 
mācīšanas 
metodika 

4,5 G 2 sem. DE 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

B5 -  Kora diriģenta studiju kursi 
Kora 
diriģēšana  

3 I 1 sem. E Studiju kursa saturā students apgūst kora diriģēšanas prasmes 
dažādu stilu un laikmetu kora skaņdarbu interpretācijai, tiek 
sagatavots darbam ar amatieru kori. 
 

Partitūras 
spēle 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss apguve studentam attīsta prasmes spēlēt dažādu 
laikmetu, stilu un faktūru kora skaņdarbus, akcentējot prasmi 
panākt skaņdarbu vokālo skanējumu, spēlēt C atslēgās 
pierakstītos kora darbus, attīsta prasmi transponēt skaņdarbus, 
veidot vokāli instrumentālu partitūru klavieru pārlikumus. 
 

Kora 
literatūra un 
stilistika 

6 G 4 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādu laikmetu, stilu un 
žanru pasaules un Latvijas kora mūzikas attīstību,  par jaunām 
kormūzikas kompozīcijas tehnikām, atskaņotājmāksliniekiem 
un izcilākiem kormūzikas autoriem un to daiļradi. 
 

Senā baznīcas 
mūzika 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 

2 sem. 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 

Studiju kursa saturs sniedz teorētiskās zināšanas par neimu 
zīmējumu modifikācijām, to nozīmi, gregorisko dziedājumu 
vēsturi, to kopsakaru ar Rietumu tradīcijas baznīcas liturģiju, 
gregorisko korāļu modoloģiju, viduslaiku mūzikas literatūru. 
Studiju kursa apguves procesā students apgūst gregoriskās 
dziedāšanas prasmes un vienkāršu neimu diriģēšanas prasmes. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

C1– profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi   
Kora 
diriģēšanas 
metodika 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas kora diriģēšanas mācību 
priekšmeta mācīšanas metodikā. Students iegūtās teorētiskās  
zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās 
prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci, 
kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

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

4,5  
G 

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

prakse 
4,5 I 2 sem. DE 

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

4,5  
G 

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

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

C4 - kora dziedātāja studiju kurss 
Mūsdienu 
mūzikas 
vokālās 
tehnikas 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss piedāvā iegūt zināšanas un prasmes mūsdienu vokālās 
mūzikas tehnikās, analizējot vokālo skaņdarbu partitūras, dziedot 
korī vai solo, ar nolūku radīt iespējas kora diriģentam vai mūzikas 
skolotājam paplašināt savu darbības loku, nodrošinot korus ar  
profesionālajiem dziedātājiem. Vokālā prakse 4,5 I 2 sem. DE 

C5  - vispārējais izvēles kurss 
Latvijas un 
Baltijas 
tradicionālā 
mūzika 

3 G 2 sem. i  
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  Ansamblis 3 G 2 sem. i 

Tradicionālā 
dziedāšana 

1,5 G 1 sem. i 

Tradicionālā 
instrumenta 
spēle 

1,5 G 1 sem. i 

Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 2 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija/ko
mpozīcija 

3 I 2 sem. i 

Instrumenta 
spēle 
*) Studentiem, 
kuri izvēlas B3 
daļas studiju 
kursus. 

3 I 2 sem. i 
 

*) 9 
 
I 

 
6 sem. 

 
i 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse –  40,5 KP 

Meiteņu koris 
un kora darba 
prakse  
 

36 G 8 sem. i Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu: praktiskās 
iemaņas dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas 
interpretācijā   - dziedot korī, strādājot ar kori, studējot pasaules 
kora literatūras izcilākos paraugus, iegūtu prasmi iemācīto 
diriģēšanas tehniku pakļaut skaņdarba interpretācijas prasībām 
un mākslinieciskajiem uzdevumiem. 

B daļas Kora 
diriģenta 
studiju kurss:  
Jauktais koris 
un 
kora darba 
prakse 

 
36 

 
G 

 
8 sem. 

 
i 

Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu: praktiskās 
iemaņas dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas 
interpretācijā   - dziedot korī, strādājot ar kori, studējot pasaules 
kora literatūras izcilākos paraugus, iegūtu prasmi iemācīto 
diriģēšanas tehniku pakļaut skaņdarba interpretācijas prasībām 
un mākslinieciskajiem uzdevumiem. 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 3 sem i Pedagoģiskās prakses laikā studējošie pirmsskolas izglītības 
iestādēs, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 
iestādēs iegūst prasmes mācību priekšmeta Mūzika stundu un 
skolas koru nodarbību vadīšanā. 

Valsts pārbaudījumi – 18  
Mūzikas 
mācīšanas un 
kora darba 
metodika 

 
3 

 
G 

 
1sem. 

 
DE 

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

Kolokvijs 
specialitātē, 
mūzikas 
vēsturē un 
teorijā 

3 G  
1 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina zināšanas apgūtajos 
studiju kursos  specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā, kā arī 
pierāda savu kompetenci.  

 

Pedagoģiskā 
prakse - 
mācību stunda 
Mūzika  

 
4,5 

 
I 

 
2 sem. 

 
DE 

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

Kora 
diriģēšana  
(koncert-
programmas 
daļa) un  darbs 
ar skolas kori 

 
4,5 

 
I 

 
2 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģēšanas un 
darba prasmes ar skolas kori, pierādot savas prasmes 
diplomeksāmenā 

B daļas Kora 
diriģenta 
studiju kurss: 
Koncert-
eksāmens 
kora 
diriģēšanā un 
darbs ar kori 

 
4,5 

 
I 

 
2 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģēšanas un 
darba prasmes ar jaukto kori, pierādot savas prasmes 
diplomeksāmenā. 

Bakalaura 
diplom-
referāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 
 

 
3 
 
 
 

 
I 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 
 

 
DE 

 
 
 

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, 
uzziņu un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, 
diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 
un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski 
to aizstāv.  
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2.1.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra 
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un 
zinātnisko atziņu lietošanu pedagoģiski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” prasībām  un JVLMA Senāta  lēmumiem. 

Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā 240 ECTS  kredītpunktu 
apjomā. 

Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 
pārbaudījumā ir pozitīvs. 

Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir 
palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē. 

Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 
procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības 
pret patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,40%  pret 0,60%.  

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 
katedras studējošo pārbaudījumos, prakses norises vietās un koncertprojektos.  

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli 
par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju 
darbu ikgadu pieaug. Šī gada absolventi ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā 
atbilstību un lietderību iegūtajai skokotāja profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju 
kursa īstenošanas pilnveidē. Absolventu secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts 
pieņēma lēmumu iesniegt Senātam apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju 
programmu satura aktualizāciju. 
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

Programmas daļas Studiju kursi 
A daļa - programmas 
obligātā daļa:  
ECTS 159 KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – ECTS 30 KP:  
Latviešu valodas kultūra, Reliģijas vēsture, Literatūras vēsture,  
Mākslas vēsture, Uzņēmējdarbības pamati  
(darba tiesiskās attiecības un projektu izstrādes un vadīšanas pamati) 
 Filozofija, Svešvaloda 

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

Psiholoģija, Pedagoģija, Pedagoga ētika, Izglītības vadība,  
Informācijas tehnoloģijas, Mūzikas pedagoģija,  
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika  
(tematiskās daļas – mūzikas mācīšanas metodika 
, K.Orfa sistēmas instrumentārijs, skolas kora darba metodika, 
mūzika pirmsskolā, improvizācija, aranžēšana). 

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

B1 – Ritmikas pedagoga studiju kursi  
Dejas pamati, Vispārējā metodika, Ritmikas mācīšanas metodika,  
Pedagoģiskā prakse. 
 

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

C daļa - brīvās izvēles 
kursi –  9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās  
atbilstoši studiju programmas specializācijas 
 un profesijas standarta prasībām. 

Prakse – 39 ECTS 
 KP : 

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

Valsts pārbaudījumi – 
18 ECTS KP: 

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika,  
Pedagoģiskā prakse - mācību stunda Mūzika,  
Kora diriģēšana un darbs ar skolas kori  
vispārējās izglītības visās izglītības pakāpēs  
(pirmsskola, pamatizglītība, vidējā),  
bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana,  
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā. 
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Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 
 JVLMA kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas 
balstīts uz studējošo, docētāju un vispārējā personāla interešu izzināšanu un ievērošanu, 
partnerattiecībām ar studējošajiem, uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku 
izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās procesos, procesu vadību, balstoties uz faktiem, 
inovācijām, akadēmijas personāla (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu 
mērķu sasniegšanu. 
 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
- studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 
par aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un 
Senātā, 
- studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
- absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
- studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, 
satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
- ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 
- studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
- akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās 
puses, 
- akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
- akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
- augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 

2.1.6. Prasības uzsākot studiju programmu 
Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 
profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības:    
Kora diriģēšana, kolokvijs kora mūzikas aktualitātēs un klavierspēle, kolokvijs mūzikas 
literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma) mūzikas profesionālās vai profesionālās 
ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma prasību apjomā. 

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 
centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda, 
iegūtais vērtējums nedrīkst būt zemāks par E līmeni, izņemot personas, kuras vidējo izglītību 
ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai 
personas ar īpašām vajadzībām.  

Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas 
centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi. 
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2.1.7. Studiju programmu praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā 
personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ 
mākslinieciski radošajos projektos). 

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 
tika izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu 
un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma 
studentu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, 
kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un 
norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 
pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Katras specializācijas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā 
darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas 
studiju kursa aprakstā. Atsaucoties uz šī brīža prasībām un jaunajām (IT) iespējām, 
aktualizēti programmas obligātās daļas studiju kursa apraksti Pedagoģija, Psiholoģija, Mūzikas 
pedagoģija Karla Orfa sistēmas instrumentārijs, Improvizācija un Aranžēšana, Mūzikas 
mācīšanas un skolas kora darba metodika.  

Turpināts darbs pie studiju formu un metožu daudzveidošanas, aktīvi izmantojot 
dažādas interaktīvās un grupu darba formas, videomateriālus, organizējot diskusijas, 
praktikumus, patstāvīgi iestudēto materiālu apguves demonstrējumu, izstrādājot darba lapas 
un izdales materiālus (D. Medne, R. Kaņepēja, I. Nelsone, I. Grauzdiņa, M.Strazdiņa, I. 
Vilde, L.Batņa, E.Lūse u.c.). 

Mūzikas skolotāja un kora diriģenta izglītošanā liela nozīme ir prakses darba plānošanai un 
tās norisei. Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses  līgumiem, kuros ietverti prakses mērķi un 
uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta 
prakses uzskaites dokumentācija – prakses darba programmas un studentu prakses pārskats 
(dienasgrāmata).  Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, izņemot 
VI semestri, kad pedagoģiskā un skolas kora darba prakse tiek organizēta kā viena mēneša 
nepārtrauktā prakse  tieši izglītības iestādēs.  

Skolas kora diriģenta praktiskās iemaņas studenti apgūst darbā ar Mūzikas akadēmijas 
mācību kori, izglītības iestāžu koriem, vairāki studenti iesaistījušies praktiskajā darbā ar skolu 
koriem, amatieru koriem, praktiskās iemaņas pilnveido arī kā kora dziedātāji.  
Studiju procesa inovācijas: 
    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 
izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 16 studiju kursu saturu, saņemt docētāju 
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedagoģiskā darba zināšanas un prasmes, iegūstot tiesības  strādāt par 
atbilstošās specializācijas pedagogu.   

Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās 
infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 
projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie 
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.   
Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
1) izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
2) jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
3) izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
4) izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
5) modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un 
audiovizuālais aprīkojums,  
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6) iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
7) renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
8) centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba 
iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas 
tehnoloģijas un  specializēts aprīkojums.    
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās 
ietekme uz studiju darbu 
 Akadēmiskā personāla pedagoģiskā un mākslinieciski radošā darbība noris atbilstoši 
docētāju darba plāniem,  kurus katram akadēmiskajam gadam pieņem katedras sēdē un 
apstiprina JVLMA zinātniskā un radošā darba prorektors.   

Analizējot studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs īstenošanā 
iesaistīto  docētāju radošās, pētnieciskās un organizatoriskās darbības  daudzveidīgo spektru, 
jāsecina, ka tās pozitīvi ietekmēja studiju darbu un studējošos motivēja aktīvi iesaistīties 
šajos procesos 

Kora diriģēšanas katedras docētāji paralēli akadēmiskajam darbam ir veikuši arī plašu 
radošo darbību, veidojot koncertprogrammas un piedaloties dažādās Latvijas un pasaules 
mūzikas dzīves izpausmes formās.  

Liela nozīme ir regulārai sadarbībai ar Latvijas Radio kori. Asociētais profesors Sigvards 
Kļava piedāvā studentiem vērojošo praksi kora darbā, kā arī regulāri informē par projektiem, 
kuros būtu ieteicams piedalīties.  

Latvijas Radio kora darbība ir starptautiski atzīta un saikne ar tās māksliniecisko vadību ir 
nenovērtējama pieredze. (Latvijas Radio kora koncertdarbību skat. www.radiokoris.lv )  

Pārskata periodā plašu koncertdarbību ir veicis docētājs, Latvijas Nacionālās operas 
diriģents Andris Veismanis sadarbojoties ar Latvijas profesionālajiem kolektīviem Latvijas 
Nacionālo simfonisko orķestri, Latvijas Nacionālo operu un Liepājas simfonisko orķestri, kā arī 
veicot projektus arī ārpus Latvijas.  
 Asoc.prof. Aira Birziņa ir veikusi daudz dažādu mūzikas dzīves aktuālu projektu no 
kuriem īpaši izceļami J.Kulakova, P.Aigara dramatiskā kantāte „Sarkanais vilciens” Rīgā, 2011; 
VI Ogres mūzikas svētki, Ogre, 2011; Ogres sieviešu kora „Rasa” koncerti un meistarklase 
kordziedāšanā Itālijā, 2011; XII Starptautiskais koru festivāls „Tallinn 2011” – RDKS meiteņu 
kora dalība, 1.vieta bērnu koru grupā, dalība Grand Prix konkursā, Tallina, Igaunija, 2011;  
Ogres sieviešu kora „Rasa” koncerti Trento, Rovereto, Kastelnovo, Itālija, 2011. 

Asociētais profesors Romāns Vanags ir darbojies dažādos projektos no kuriem 
nozīmīgākie ir:  Meistarklases kora diriģēšanā un kora dziedāšanā: 
- meistarklase Conservatorio di Musica G.Verdi, Milano (Italy) 
- meistarklase in Stellenbosch University (South Africa) 
- meistarklase Zagreb ARS CCORALIS conductor symposium (Chroatia) 
- meistarklase Shaoxing World Choir Games conductor symposium (China) 
- meistarklase Nordic Baltic song festival Reykjavik (Iceland) 
- meistarklase Conservatorio di Musica St. Cecilia Rome (Italy) 
 Emeritētais profesors Juris Kļaviņš ir Baltijas valstu studentu Dziesmu svētku 
organizatoriskās komitejas loceklis. 
 Emeritētais profesors Jānis Lindenbergs ir pabeidzis darbu pie Latviešu kora literatūras V 
daļas „Brāļu Mediņu kora daiļrade” un uzsācis darbu pie kordiriģēšanas mācību grāmatas 
izstrādes. Izveidots lekcijas cikls republikas kordiriģēšanas pedagogu kvalifikācijas kursiem par 
tēmu „Taktsfigūru modifikācijas pakļautība mūzikas metriskām un dzejas teksta īpatnībām un 
kora dziesmas analīzes principi vēlākā apmācību periodā” 

Asociētais profesors Arvīds Platpers  ir Latvijas Vispārējo Dziesmu svētku un Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu svētku virsdiriģents.  Mākslinieciski augstvērtīgi strādā ar vīru kori 
„Ķekava”, ar vīru kori „Absolventi”. 
       Lektors Mārtiņš ir Latvijas Vispārējo Dziesmu svētku un Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 
svētku virsdiriģents. Lieli mākslinieciskie panākumi darbā ar Rīgas Doma zēnu kori. 
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Svarīga ir arī katedras docētāju darbība žūrijās un komisijās, kas nav tieši saistītas ar 
JVLMA: Latvijas mūzikas vidusskolu kordiriģēšanas nodaļu gala pārbaudījumu komisija strādā 
docente Aira Birziņa, profesors Jānis Lindenbergs un asociētais profesors Romāns Vanags. 

Vislielāko ieguldījumu katedras docētāji dod Dziesmu svētku kustībā. Kora nozares 
padomē strādā Aira Birziņa, Mārtiņš Klišāns un Romāns Vanags. Apriņķa koru virsdiriģenta 
pienākumus Latvijā veic Aira Birziņa, Arvīds Platpers, Jānis Zirnis, Mārtiņš Klišāns un Romāns 
Vanags.  

Pētnieciskā darbība noris atbilstoši JVLMA Zinātniskajā padomē apstiprinātajiem 
zinātniski pētnieciskā darba virzieniem.   

Zinātniskā pētniecība ir viens no JVLMA darbības pamatvirzieniem, priekšplānā izvirzot 
mūzikas dažādo izpausmju detalizētu izpēti teorētiskā, vēsturiskā un sociālās nozīmības uztveres 
kontekstos. Sekmīga pētniecības procesa nodrošināšanai JVLMA darbojas Zinātniskās 
pētniecības centrs, akadēmijas Zinātniskā padome, Doktorantūras padome, Promocijas padome 
un Muzikoloģijas katedra. Dažādu pētījumu rezultāti tiek apkopoti zinātniskos semināros un 
konferencēs, publicēti dažādos izdevumos, kuru vidū viens no nozīmīgākajiem ir periodiskais 
izdevums Mūzikas akadēmijas raksti. Šī izdevuma mērķis ir iesaistīt zinātnisko pētījumu 
veikšanā gan pieredzējušus akadēmijas docētājus un pētniekus, gan topošos zinātniekus no 
bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām. 

Atbildīgā amatpersona par akadēmijas zinātniskās pētniecības darba stratēģiju, izvirzīto 
mērķu īstenošanu un sasniegto rezultātu kvalitāti ir zinātniskā un radošā darba prorektors, kurš 
vada Zinātnisko padomi un Doktorantūras padomi, doktora studiju programmu, un kura tiešā 
vadībā strādā Zinātniskās pētniecības centra vadītājs. Kopš 2008. gada prorektora amata 
pienākumus pilda Dr. art. Anda Beitāne. 
JVLMA pētniecības mērķi ir sekojoši: 
1) pētījumi (materiāli) topošajai Latvijas mūzikas vēsturei; 
2) etnomuzikoloģijas pētījumi saistībā ar Latvijas tradicionālo mūziku (latviešu un Latvijā 
dzīvojošu cittautu kopienu tradicionālā mūzika); 
3) jaunas metodoloģijas izstrāde, analīze, problemātika, aktuālu metožu aprobācija muzikoloģijā, 
Eiropas klasiskā mantojuma analīze; 
4) muzikoloģiskie starpnozaru pētījumi. 

Visos pētījumu virzienos veikto darbu mērķis ir:  
- uz zinātnisko pētījumu rezultātiem balstītu priekšlikumu sagatavošana politikas un 
programmatisko dokumentu pamatnostādnēm;  
- sabiedrības informēšana par jaunākajām zinātniskajām atziņām un pētījumu rezultātiem; 
- zinātnisko pētījumu transformēšanas iespēja jaunu mācību materiālu izstrādē visu mūzikas 
izglītības līmeņu vajadzībām. 

Īstenojot pētniecības darbu formulētos mērķus, JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs 
(saīsin. ZPC) izstrādā zinātniskās izpētes projektus ar  īstenošanas pierodu no 3 līdz 5 gadiem. 
Galvenais zinātniskās izpētes projektu uzdevums ir izstrādāt materiālus, kas aktīvi tiek 
reprezentēti dažāda formāta publikācijās, starptautiskajās datubāzēs un sasniegumu apmaiņas 
formātos (starptautiskās konferencēs, semināros u.c.). Tiek nodrošināta JVLMA ZPC pamata 
izdevuma – periodiskā zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas akadēmijas raksti izdošana (vidēji 2 
izdevumi gada laikā), iesaistot tā izveidē gan Latvijas, gan ārzemju speciālistus un cenšoties 
maksimāli iepazīstināt ar tajā atspoguļotajiem pētījumiem starptautisko interesentu auditoriju.  

Dažādu virzienu projektu izstrādē JVLMA ZPC sadarbojas ar citām zinātniskajām 
institūcijām Latvijā un ārzemēs, līdztekus bāzes finansējumam piesaistot finansējumu no valsts 
grantu projektiem, Eiropas Savienības struktūrfondiem un citiem avotiem. 
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Muzikoloģijas katedras zinātniskās darbības rezultāti atskaites periodā  
2011. gadā JVLMA ZPC ir īstenojis zinātniskās pētniecības projektu Dažādu laikmetu 

mūzika kritiķu, muzikologu un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes 
paradigmu meklējumi. Projekta mērķis - pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam 
Mūzikas akadēmijas raksti septītā laidiena izstrādāto pētījumu materiālu izstrādei un 
publicēšanai, kā arī citu zinātnisko publikāciju izstrādei, piesaistot akadēmisko personālu, 
studējošos un pētniekus no citām zinātniskajām institūcijām. Projekta īstenošanā tika izdota 21 
zinātniskā publikācija. 
2011. gada augustā-septembrī JVLMA ZPC īstenoja starptautisku projektu Liepājas Sv. 
Trīsvienības katedrāles senās nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija. 
Projekta idejas autore un vadītāja - profesore Lolite Fūrmane (JVLMA).  Projekts tika izstrādāts 
sadarbībā ar Leipcigas Universitātes Muzikoloģijas institūtu. Projekta mērķis ir aktualizēt 
Eiropas mūzikā līdz šim bibliogrāfiski neapzinātu, bet vērtīgu 18.–19. gadsimta mūzikas 
rokrakstu un iespieddarbu krājumu, kas sen glabājas Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē. 
Projektu atbalstīja Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta 
līdzekļiem.  Projekta īstenošanā tika iesaistīti attiecīgo nozaru eksperti: muzikoloģijas profesore, 
Dr. art.  Lolita Fūrmane (JVLMA), Dr. chem. Rudīte Kalniņa (RTU, viņas vadībā tika veikta 
seno nošu papīru korekta apstrāde tālākai saglabāšanai), Dr. Ūve Volfs (Uwe Wolf) no Leipcigas 
Baha arhīva. Projektā piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļas vadītāja Daina 
Gauja, JVLMA postdoktorante ērģelniece Rudīte Līvmane-Lindenbeka, kuras zinātniskās 
intereses saistītas ar ērģeļmūziku Latvijas teritorijā 18. gadsimtā, kā arī vairāki JVLMA un 
Leipcigas Universitātes studējošie. Projekta ietvaros tika izstrādāti pamati datu bāzei par 
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles unikālo nošu kolekciju (ar daudziem 18. gadsimta Saksijas 
mūzikas autoru manuskriptiem), iekļaujoties starptautiskajā mūzikas avotu leksikonā RISM 
(Répertoir international des sources musicales), kas nodrošinātu sabiedrības informētību par šo 
nozīmīgo kultūras mantojumu, kā arī veicinātu vērtīgā vēsturiskā mantojuma padziļinātu 
zinātnisko izpēti nākotnē. Proekta ietvaros veiktie izpētes rezultāti tika apspriesti zinātniskā  
seminārā, kurā piedalījās projekta dalībnieki no Latvijas un Vācijas. Seminārs notika 2011. gada 
29. augustā.  
Akadēmiskā personāla individuālā iesaiste projektos: 
Dalība Leipcigas Universitātes (Vācija) zinātniskajā projektā Musica migrants III (2010-2011), 
projektā darbojas ZPC pētniece Dr. art. Lolita Fūrmane. 
Dalība starptautiskajā (Ziemeļvalstu) pētniecības projektā Nordic Music Theory Network 
(www.normuth.org), JVLMA ZPC pārstāvis eksperta statusā projektā – pētniece Dr. art. 
Baiba Jaunslaviete. 
Dalība Daugavpils Universitātes ESF Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības (Lat-Lit) 
programmas 2007.-2013.gadam  starptautiskajā projektā The Promulgation of Latvian-
Lithuanian Chamber Musical Culture by Cross-border Youth Events (PRELUDIA) / Izpētes 
materiālu izstrāde par tēmu The history of Latvian chamber music (from the last third of the 
nineteenth century till the middle of the twentieth century) un to prezentēšana. JVLMA ZPC 
pētnieks Dr. art. Jānis Kudiņš. 
Akadēmiskā personāla dalība zinātniskajās konferencēs 
Lolita Fūrmane: Starptautiska konference Mūzika un daba ( sadarbībā ar Ķelnes Universitāti). 
Referāts The icelandic music as a cultural canon. Reikjavīkā (Islande), 2011. gada 18.–21. 
maijs. 
Baiba Jaunslaviete: 23. starptautiskais Baltijas seminārs Musik im Baltikum  Lineburgā (Vācijā). 
Referāts Das Schaffen von Alfrēds Kalniņš (1879–1951) aus der Sicht der deutschen Musikkritik. 
2011. gada 11. novembris. 
Jānis Kudiņš: Starptautiska konference Principles of Music Composing: National Romanticism 
and Contemporary Music. Referāts The Tendency of Neo-Romanticism in the Symphonic Music of 
Latvian Composers in the Early 21st Century. Several Aspects of the Local Stylistic Traditions in the 
Symphonic Works by Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs Maskats. Viļņā (Lietuva), 2011. gada 19.–
21. oktobris.  
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Jānis Kudiņš: Starptautiska conference The Musical Work as a Sign. Referāts The Tendency of 
Neo-Romanticism in the Symphonic Music of Latvian Composers in the early 21st Century. 
Several Aspects of the Stylistic Synthesis and Intertextuality in the Symphonic Works by Pēteris 
Vasks, Juris Karlsons and Artur Maskats. Bidgoščā (Polija), 2011. gada 22.– 23.  novembris. 
 Mūzikas skolotāju katedras docētāju zinātniskais, pedagoģiskais un radošais darbs:  

Lektore Irēna Nelsone  
Zinātniskās publikācijas 
(2011./2012.ak.g.) 

Satura un metožu realizācija studiju procesā mūzikas skolotāju 
izglītībā augstskolā (publikācijas līdzautore).  

Piedalīšanās konferencēs, 
dalība iestudējumos  

Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē Daugavpilī 
Problems in music pedagogy, darba grupas vadīšana, meistarklases 
vadīšana Laikmetīga mūzikas stunda (22.09.-24.09.). 
Dalība EAS starptautiskajā zinātniskajā konferencē Hāgā 19.04.-
21.04. (Nīderlandē).  

Meistarklašu, projektu, 
kursu vadīšana  

Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības kursu vadīšana 
programmā Mūzikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko 
kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošanaLatvijā (Rīga, 
Limbaži, Alūksne, Rēzekne, Ludza, Cēsis visu gadu) 

Darbs koncerta, konkursa, 
festivāla, semināru u.c. 
pasākumu organizēšana 

1.Mūzikas olimpiādes nolikuma izstrāde, olimpiādes organizēšana 
un vadīšana Latvijā (17.01. 6.vidusskolā I kārta, 16.02. Rīgas 
starptautiskajā skolā II kārta, 08.03. Mūzikas akadēmijā III kārta).  

Darbs žūrijās  Darbs žūrijas komisijā mazo mūzikas kolektīvu novadu skatēs 
Latvijā (Smiltenē 23.03., Līvānos 24.03., Rīgā 29.03., Bauskā 
30.03., Saldū 31.03.). 
Dalība 1.starptautiskajā mūzikas olimpiādes žūrijā Tallinā (26.-
28.04.). 

Lektore Ilze Vilde  
Zinātniskās 
publikācijas 
(2011./2012.ak.g.) 

Latvijas Universitātes 70.zinātniskā konference, Pedagoģijas zinātnes 
sekcijā piedalīšanās ar referātu Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide: 
pieredze un izaicinājumi, Rīgā: Latvijas Universitātē, 2012.gada 
16.februārī. 
9. 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija un praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā” piedalīšanās ar referātu Topošā skolotāja radošā 
potenciāla izpētes rezultāti, Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija,2012.gada 29.- 31.martā. 
10. 5th scientific conference The Changing Face of Music and Art 
Education: Yesterday, Today, Tpmorrow, Creativity, musicality and 
wellbeung, CFMAEYTT2012, piedalīšanās ar referātu Evaluation criteria 
and indicators of pupils developmental musicality at primary school, 
Tallinn University, April, 12-13,2012. 
Publikācijās vispāratzītos recenzējamos izdevumos  
Batņa, L., Medne, D., Nelsone, I., Vilde, I., Satura un metožu realizācija 
studiju procesā mūzikas skolotāju izglītībā augstskolā, (raksts iedots 
recenzēšanai) 
Direktorenko, I., Vilde, I. Topošā skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti, 
Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā,  6.starptautiskā konference. 
Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija,2012,65,-71.lpp.ISBN 978-9934-8215-9-2 
Vilde.I., Direktorenko, I., Evaluation criteria and indicators of pupils 
developmental musicality at primary school., Interdisciplinary Jornal for 
Music and Art Pedagody, The Changing Face of Music and Art Education, 
Creativity, Musicality, Well-Being (1) CFMAE, Volume 4/1-2012, 29-40 p. 
ISSN 2228-0715 
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 Vilde, I., Anspoka, Z. Several Aspects of Music School Teacher 
Professionalism and Their Rple in Facilitanting Socio-Cultural 
competences of Pupils: issues and solutions, Lithuania University of 
Education Sciences. Spring University. Changing education in changing 
society. Lithuania:  Klaipeda University.2012. p. 253-258 ISSN 1822-2196 

Darbība 
zinātniskajos un 
akadēmiskajos 
projektos, 
programmās   

Latvijas Universitātes 70.zinātniskā konference, Pedagoģijas zinātnes 
sekcijā piedalīšanās ar referātu Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide: 
pieredze un izaicinājumi, Rīgā: Latvijas Universitātē, 2012.gada 
16.februārī. 
9. 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija un praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā” piedalīšanās ar referātu Topošā skolotāja radošā 
potenciāla izpētes rezultāti, Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija,2012.gada 29.- 31.martā. 

Koncertdarbība  Mākslinieciskā darbība ar Mārupes vidus  2.-4.klašu kori un                           
3.-4. klašu ansambli 
I  pakāpes diplomi 3.,4.klašu ansamblim Pierīgas pašvaldību skolu vokālās 
mūzikas konkursā „Balsis” un Zemgales novads vokālās mūzikas konkursā 
„Balsis” pusfinālā., I pakāpes diploms 2.-4.klašu korim Pierīgas koru skatē 
, dalība Rīgas bērnu un jauniešu Dziedāšanas svētkiem  “Mēs – pilsētai 
Rīgai”  

Lektore Liene Batņa  
Mācību grāmatas, mācību 
materiāli   

2011.g. DVD 10 pieredzes stāsti interaktīvam un radošam 
mācību procesam, Activeboard apgāda Lielvārds izdots mācību 
paraugmateriāls 

Koncertdarbība  2011. gadā jauniešu koris Via Stella Starptautiskajā koru konkursā 
Sudraba zvani Daugavpilī,  kategorijas laureāts, Grand Prix  izcīņā 
trešās vietas ieguvējs. 
2011.gada jūlijā koris VIA STELLA II vietas ieguvējs 
Starptautiskajā Habaneru koru konkursā Torrevjehā (57.Certamen 
International de Habaneras y Polifonia)  
2011.gada oktobrī vokālais ansamblis LUAR piedalījies 
Starptautiskajā konkursā Tolosā  (43.Certamen Coral de Tolosa) 
2011.g. 25.aprīlī , Rīgas Franču Liceja jauktais koris konkursā Mēs 
lidosim 1. pakāpes ieguvējs 

Piedalīšanās konferencēs, 
dalība iestudējumos  

2012.gada 19.-22. aprīlī dalība XX EAS/ISME konferencē 
Craftmanship & Artistry, Hāgā (Nīderlande) 
2012.gada 16.februārī dalība LU 70. rīkotajā konferencē 
Augstskolu docētāju karjera: individuālā un institucionālā 
sinerģija ar referātu Satura un metožu realizācija studiju procesā 
mūzikas skolotāju izglītībā augstskolā (I.Nelsone, I.Vilde, 
L.Batņa)  
2011.g. 26. oktobrī piedalīšanās IZM rīkotajā konferencē 
Konkurētspējīgs pedagogs: personība, kompetence, iedvesma 
(Rīga) 
2011.g. 2.-3.decembrī dalība starptautiskajā konferencē Rīgas 
Domskola un Izglītības pirmsākumi Baltijā ar referātu Mūzika: 
no skolas pirmsākumiem cauri gadsimtiem  
2011.g. maijā dalība EAS/ISME konference Teching and 
learning processes, Gdaņskā (Polija) 
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Meistarklašu, projektu, 
kursu vadīšana  

Tālākizglītības kursu vadīšana Dobelē, Ventspilī, Cēsīs, Rēzeknē, 
Daugavpilī, Latvijas Mūzikas skolu Mūzikas teorētisko 
priekšmetu skolotājiem, Eiropas Struktūrfondu rīkotajos 
projektos.  

Darbs koncerta, konkursa, 
festivāla, semināru u.c. 
pasākumu organizēšana 

1.Mūzikas olimpiādes nolikuma izstrāde, olimpiādes 
organizēšana un vadīšana Latvijā (08.03. Mūzikas akadēmijā III 
kārta). 

Audio, DVD u.c. ieraksti  2010.g. jūlija koncerta (DVD) Latvijas Televīzijas 
koncertieraksts Radītprieks 

Eksperta darbība Latvijā 
(sadarbība ar IZM  

2012.g. 24.janvārī ieguvusi ESF „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Valsts 
līmeņa ekspertu (5.līmenis) 

 Lektore Dace Medne  
Zinātniskās publikācijas 
(2011./2012.ak.g.) 

Medne, Dace (2012). Pedagoģisko vērtību interpretācija žurnālā „Mans 
mazais”.// LU rakstu sērija Pedagoģija un skolotāju izglītība Nr. 781. 
231.: 174. - 185. ISBN 978-9984-45-499-3. 
Medne, Dace (2011). Audzināšana ģimenē līdzdalības demokrātijas 
perspektīvā.//Pedagoģija: teorija un prakse. Zinātnisko rakstu krājums 
VI. Izglītība un pilsoniskā sabiedrība. - Liepāja: LiePA. 814: 474-487. 
ISSN 1407-9143. 
Medne, Dace (2011). Traditions as Upbringing method in Modern 
Latvian Families.//Society, Integration, education. Proceedings of the 
International Scientifical Conference. Volume I. – Rēzekne: Rēzeknes 
augstskola. 695: 437. – 445. (pieejams: www.isiwebofknowledge.com) 
Medne, Dace (2011). Life Scenarios of Hyperactive Children at 
School.// A Child in school Setting. 1 (1). – Torun: Uniwersytet 
Zielonogórski and Wydawnictwo Adam Marszałek. 335: 296-311., 
ISBN 978-83-7611-906-9. 

Konferenču tēzes Priedīte, Vēsma; Cibule, Lolita; Medne, Dace; Trapša, Evita; Ūdre, 
Zane; Toropkina, Olga (2011). A Multiprofessional habilitation Team 
– a Child’s Resource or Solutogenesis.// Journal of rehabilitation 
medicine Vol.43. No9. 845-846. ISSN 1650-1977 

Piedalīšanās 
konferencēs , dalība 
iestudējumos  

2012. gada 17. maijs 15. Starptautiskā zinātniskā konference 
“Sabiedrība un kultūra: mainīgais un nemainīgais cikliskumā” ar 
referātu “bērnu sociālās aprūpes institūcijas (BSAC) 
multiprofesionālās komandas prakses refleksija”. Apliecinājums. 
2011. gada 25. novembris III. Starptautiskā LPPA konferencē 
“Laulāto Savstarpējās attiecības. Vecāku loma. Psiholoģiskias darbs 
ar mūsdienu ģimenes problēmām”.  
2011. gada 23. maijā uzstāšanās 13th Annual International 
Conference on Education ar referātu  “Upbringing Phenomena in 
Contemporary Latvian Families”. Sertifikāts. 
2011. gada 17. februārī uzstāšanās Mediju pedagoģijas sekcijas sēde 
LU 69. konferencē „Mediju kultūras izaicinājumi izglītībai un 
audzināšanai” ar referātu „Audzināšanas vērtību interpretācija žurnālā 
„Mans mazais””. 

Darbs žūrijās  Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas katedras bakalaura 
darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja 
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Vieslektore Elīna Lūse 

 
Koncertdarbība  Nozīmīgākie koncerti 

Dublinas latviešu Kora „eLvē” jubilejas koncerts 
Dublinā, Īrijā (sastāvs Zvanu ansamblis)  
Dalība Valsts izglītības satura centra organizētajā 
konferencē „Metodisko materiālu izstrādne” (sastāvs 
Rīgas Kultūru vidusskolas A cappella ansamblis)  
Dalība Itāļu kultūras dienās Rīgas biržā 2011.gada 
oktobrī (sastāvs Rīgas Kultūru vidusskolas A cappella 
ansamblis)  
 

Meistarklašu, projektu, kursu 
vadīšana  

2011.gada oktobris Lektore Valsts izglītības un satura 
centra organizētajos kursos 
2011. gada oktobris Lektore  
NETRDICIONĀLĀS KARLA ORFA    MŪZIKAS 
MĀCĪŠANAS METODES, 24stundas (organizators 
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs) 
2012. gada maijs Lektore   
NOŠU RAKSTĪŠANA DATORPROGRAMM 
FINALE PRINT MUSIC, 12stundas (organizators 
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs) 
2012. gada jūnijs Lektore  
vieslekcijās VOKĀLISTU ASOCIĀCIJAS konferencē 

Darbs koncerta, konkursa, festivāla, 
semināru u.c. pasākumu 
organizēšana 

Organizētie Rīgas pilsētas mēroga koncerti 
2011.gada dec. „Ziemassvētki Kastē”, „Iezvani 
Ziemassvētkus” (Rīgas baptistu Vīlandes baznīcā)  
2012. gada maijs „Dziesmu galerija” (Teātra muzejā) 

 
Vieslektore Madara Strazdiņa  
 

Mācību grāmatas, mācību 
materiāli 

2012.g. 23.maijs Maģistru darbs „Bērna attieksmes pret mūziku 
veidošanās” 

Koncertdarbība  2012.g. 3.maijs Pirmsskolas dziedāšanas svētki Talsos 
„Dziesmu skola” 

Meistarklašu, projektu, 
kursu vadīšana  

2011.g. 26.novembris Meistarklase Ķekavas pašvaldības PII 
„Avotiņš” skolotājiem- Elementārā muzicēšana metodes  

Darbs koncerta, konkursa, 
festivāla, semināru u.c. 
pasākumu organizēšana 

2011.g. 18.oktobris Seminārs Ķekavas pašvaldības PII 
„Avotiņš” vecākiem „Mūzikas nozīme bērna ikdienā” 
2012.g. 27.maijs Pirmsskolas vecuma sadziedāšanas svētki 
Doles salā „Es atnācu dižoties, nāciet tautas klausīties” 
2012.g. 19.maijsĶekavas pašvaldības PII „Avotiņš” pirmsskolas 
interešu izglītības koncerts 

Darbs žūrijās  2012.g. 16.marts Mazo dziedātāju konkurss „Cālis-2012”BJC 
Rīgas Skolēnu pils 
2012.g.aprīlis Mazo vokālistu konkurss „Odziņa” 
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Mūzikas skolotāju katedras docētāju dalība starprautiskajās konferencēs 
 
 Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē Daugavpilī Problems in music pedagogy, 
darba grupas vadīšana, meistarklases vadīšana Laikmetīga mūzikas stunda (22.09.-24.09.) 
(Nelsone) 
 Dalība EAS starptautiskajā zinātniskajā konferencē Hāgā 19.04.-21.04. (Nīderlandē). 
(I.Nelsone, L.Batņa, D.Geidmane) 
 2012. gada 17. maijs 15. Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un 
kultūra: mainīgais un nemainīgais cikliskumā” ar referātu “bērnu sociālās aprūpes institūcijas 
(BSAC) multiprofesionālās komandas prakses refleksija”. Apliecinājums. (D.Medne) 
 2011. gada 25. novembris III. Starptautiskā LPPA konferencē “Laulāto 
Savstarpējās attiecības. Vecāku loma. Psiholoģiskias darbs ar mūsdienu ģimenes 
problēmām”. (D.Medne) 
 2011. gada 23. maijā uzstāšanās 13th Annual International Conference on 
Education ar referātu “Upbringing Phenomena in Contemporary Latvian Families”. 
Sertifikāts.(D.Medne)  

 2011. gada 17. februārī uzstāšanās Mediju pedagoģijas sekcijas sēde LU 69. konferencē 
„Mediju kultūras izaicinājumi izglītībai un audzināšanai” ar referātu „Audzināšanas vērtību 
interpretācija žurnālā „Mans mazais””. (D.Medne) 

 Latvijas Universitātes 70.zinātniskā konference, Pedagoģijas zinātnes sekcijā piedalīšanās 
ar referātu Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide: pieredze un izaicinājumi, Rīgā: Latvijas 
Universitātē, 2012.gada 16.februārī. (L.Batņa, I.Nelsone, D.Medne) 

 9. 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija un praksei mūsdienu sabiedrības 
izglītībā” piedalīšanās ar referātu Topošā skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti, Rīga: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,2012.gada 29.- 31.martā. (I.Vilde) 

 10. 5th scientific conference The Changing Face of Music and Art Education: Yesterday, 
Today, Tpmorrow, Creativity, musicality and wellbeung, CFMAEYTT2012, piedalīšanās ar 
referātu Evaluation criteria and indicators of pupils developmental musicality at primary school, 
Tallinn University, April, 12-13,2012. (I.Vilde) 
 
Kompozīcijas katedras profesūrai aizvadītais akadēmiskais gads bija bagāts ar radošiem 
sasniegumiem   
Asoc. prof Andra Vecumnieka jaundarbi: 
2011 Venēcijas sentiments (Quasi valse pūtēju orķestrim versijas diviem pianistiem adaptācija 
diviem pianistiem, divām flautām un sitaminstrumentiem) 
Zinātniskās publikācijas: Sids Jura Karlsona mūzikā (Krājums Vēsture teātrī un drāmā, sast. S. 
Radzobe; LU Akadēmiskais apgāds Rīga, 2011) 
 

Profesores Selgas Mences jaundarbi un pirmatskaņojumi: 
Dialogs ērģelēm. Pirmatskaņojums Rīga Domā 9. martā, ērģelniece Larisa Bulava, atskaņojums 
Holandē – augustā. 
Stīgu kvartets. Pirmatskaņojums 22. martā Komponistu savienības organizēto jaunās mūzikas 
dienu ietvaros Spīķeru koncertzālē, Simfonietta Rīga stīgu kvartets. 
Trīs dziesmas ar latīņu tekstu sieviešu korim. 
Koncertīno viendabīgam korim Campanelli 
Vasaras smaržas flautai un stīgu trio, pirmatskaņots 06.08.2011. Dita Krenberga un Rix kvartets.  
 

Docenta Rolanda Kronlaka  Pirmatskaņojums 2011. gada decembrī – skaņdarbs Sinhroni 
vijolei un klavierēm, kurš tika pasūtīts A.Dombrovska konkursam vijoļu vecākajai grupai.
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       Klavieru katedras akordeona klases docētāju radošā/zinātniskā un organizatoriskā  
darbība: 
      Pateicoties docētāju un studējošo aktivitātei studiju laikā realizēti daudzi radoši, 
mākslinieciski projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un ārvalstīs, īpaši 
cenšoties nodrošināt prakses iespējas topošiem pianistiem un pedagogiem. 

Katedras docētāji dažādās formās sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm, Latvijas 
mūzikas vidusskolām, mūzikas skolām. Tika organizētas arī docētāju meistarklases dažādās 
Latvijas pilsētās visa līmeņa pianistiem un arī klavierspēles pedagogiem.  
 Akordeona spēles doc. J. Rižovs strādājis valsts eksāmenu komisijās akordeona spēles 
specializācijā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, Daugavpils Mūzikas vidusskolā un 
Jelgavas Mūzikas vidusskolā, piedalījies profesionālās tālākizglītības kursos „Daudzveidīgas 
mācību metodes profesionālās ievirzes un profesionālā vidējā izglītības programmā 
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle” 36 stundu apjomā. P. Jurjāna mūzikas skolā (12.-
15.03.2012.), kā arī 3. Starptautiskajā zinātniski – praktiskajā konference. Docētāja raksts 
„Akordeona spēles attīstības Latvijā” publicēts krājumā „ Orthodox History and Traditional 
culture” (Tambova, 2012.“Print-Service”, Krievija). Noritējusi sadarbība ar mācībspēkiem no 
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Itālijas, Baltkrievijas un Krievijas augstskolām. 
 

Kokles klases docētāju  radošie projekti 
Docente M.Vanaga ir koklētāju ansambļu koncerta M.Lasmanis Pasakas par koklētāju 

un B.Skultes balets Koklētājs un velns (4.11.2011. Rīgas Latviešu biedrības namā) 
mākslinieciskā vadītāja, Rīgas kokļu grupas virsdiriģente, Latvijas koklētāju ansambļu skašu 
žūrijas locekle. Ar koncertprogrammu mākslinieciskās grupas sastāvā piedalījusies 
9.Starptautiskā etnisko kultūru kongresa kultūras programmā Haridvārā, Indijā (martā). Veikusi 
organizatorisko, māksliniecisko darbu un virsdiriģenta pienākumus Kokļu kvarteta „Kārta” 30 
gadu jubilejas koncertā (2012. g. 31. maijā). 
Ar kokļu kvartetu „Kārta” piedalījusies Latvijas Vēstniecības organizētajā LR Neatkarības 
gadadienas svētku koncertā Ankarā, Turcijā (2011.g. novembrī), iedalījusies Starptautiskā 
daudzstīgu tautas instrumentu simpozijā Braunau am Innā, Austrijā (2012.g. jūnijā).  

Docente T.Jansone ar koklētāju ansambli piedalījusies Starptautiskā daudzstīgu tautas 
instrumentu festivālā-konkursā Maskavā, Krievijā (2012.g. jūnijā). 
Organizatoriskā darbība: M.Vanaga ir Rīgas koklētāju ansambļu virsvadītāja, organizēja 
Rīgas reģiona kokļu ansambļu skati-koncertu 15.04.2012. Kopš 2003. gada M.Vanaga 
piedalās J.Vītola LMA Satversmes sapulces darbā.  
Docente M.Vanaga veica kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājas pienākumus A.Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolā. M.Vanaga ir pievērsusies kokles spēles metodikas izstrādei - izstrādāja 
mācību metodisko materiālu „Daudzveidīgas mācību metodes un profesionālo mūzikas mācību 
priekšmetu programmas izveides metodika 1. daļa Kokles spēles specialitātē” (skat.: 
http://kriic.lv/kat/esf-projekts/kursu-materiali). 

T.Jansone ir Kurzemes un Zemgales reģiona koklētāju ansambļu virsvadītāja,  veica 
kokļu kopansambļa virsdiriģenta pienākumus Latvijas Kokļu dienās Jūrmalā ’12  noslēguma 
koncertā un organizatorisko darbu Kokļu dienu sagatavošanā un realizācijā. 
Dalība meistarklases:  M.Vanaga piedalījās un vadīja meistarklases Starptautiskā daudzstīgu 
tautas instrumentu simpozijā Braunau am Innā, Austrijā (2012.g. jūnijā).  

T.Jansone piedalījās konferencē un vadīja meistarklases 9.Starptautiskajā daudzstīgu tautas 
instrumentu konferencē Pēterburgā (2011.g. 6-8.oktobrī) un Starptautiskā daudzstīgu tautas 
instrumentu festivālā-konkursā Maskavā, Krievijā (2012.g. jūnijā). 
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Vispārējās klavieru katedras akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās mākslinieciskajā un 
organizatoriskajā darbībā. 
Katedras vadītāja asoc prof. Jāņa Matuļa mākslinieciskā un organizatoriskā darbībadarbība 

Veicot Latvijas Universitātes vīru kora Dziedonis koncertmeistara pienākumus, regulāra 
piedalās koncertos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Atskaņoja solo programmu katedras organizētajā 
koncertā JVLMA. Motivē citu specialitāšu studentus klavierskaņdarbu apguvi 
koncertatskaņojuma līmenī, sekmē studentu piedalīšanos koncertos. 
Bija JVLMA Satversmes sapulces loceklis, Akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvis. 
Profesora Normunda Vīksnes  mākslinieciskā un organizatoriskā darbība 

N.Vīksne mākslinieciskie projekti saistās ar klavieru dueta koncertiem. Klavieru dueta 
(Normunds Vīksne un Antra Vīksne) koncertu programma ir daudzšķautnaina, stilistiski bagāta, 
programmas atskaņojums visos koncertos ir spilgts, mākslinieciski augstvērtīgs. Mākslinieki 
piedalījās Romualda Jermaka autorkoncertā, Romualda Kalsona jubilejas koncertā, Māras Doles 
piemiņas koncertā, atskaņoja pilna koncerta programmu  Ave Sol koncertzālē. 

N.Vīksne bija iesaistīts žūrijas darbā starptautiskajā konkursā – festivālā Armēnijā un 
jauno pianistu konkursā Rīgā. 

Profesors ir ievēlēts JVLMA Satversmes sapulces, Profesoru padomes un Senāta sastāvā, 
pilda Akadēmiskās padomes  priekšsēdētāja pienākumus, ir Valsts pārbaudījumu komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. 
Doc. Vita Vēriņa piedalījās PMP koncertā Pavasara meditācijas 
Doc. Atis Stepiņš spēlēja ērģeļmūzikas koncertos Latvijā, Ukrainā, Krievijā, ir uzrakstījis 
kompozīciju klavierēm – Prelūdija, meditāvija un fūga, kas atskaņota JVLMA ērģeļzālē. 
Lekt. Solvita Vanaga regulāri piedalās ērģeļkoncertos Sv. Ģertrūdes baznīcā. 
 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 
publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts atskaites periodā. 
Zinātniskās publikācijas 
Mūzikas akadēmijas raksti VIII  (Rīga: JVLMA, 2011) 
1st theme. Music and Identities: The Baltic Sea Region in the 21st Century 
Max Peter Baumann: Ethnicity, National Identity, and Transcultural Awareness  
Dan Bendrups: Lai atskan dziesmas: Latvian Music and Cultural Identity in Twenty-First 
Century New Zealand 
Martin Knust: The ‘Finnish Tone’ – Phenomenon or Fact? Some Remarks about Einojuhani 
Rautavaara’s Music and Aesthetics 
Ulrich Morgenstern: Dynamics of Identity in Russian Instrumental Folk Music Culture 
Guntars Prānis: New Approaches in Research of Gregorian Chant: Ethnomusicological Aspect 
Svetlana Sintsova: Conceptualisation of Karelian and Finnish Runic Heritage: A Case Study 
(Based on Musical Material of the Cantata Kanteletar by Edward Patlaenko and the Oratorio 
Kalevala by Roman Zelinsky) 
Ilze Šarkovska-Liepiņa: Latvian Women Composers: Gender Identity and Research Perspective 
Anu Veenre: Changes in Estonian Music and Composer’s Identity in the Last Decade of the 
Soviet Period  
Kalliopi Stiga, Eva-Maria von Adam-Schmidmeier: The ‘National Soul’ of an ‘Ecumenical’ 
Music, Through the Time…  
Judita Žukienė: Signs of Identity in Lithuanian Music of the Beginning of the 21st Century 
2nd theme. New Approaches to Music Analysis 
Oana Andreica: Psychoanalytical Inquires on Music. Gustav Mahler’s Orchestral Songs 
John Kefala-Kerr: Reading Music: Further Adventures in Creative Musicology 
Marina Chernaya: Computer Technologies on Serve to Texture Analysis for a Performer 
Mart Humal: Towards an Analytical Theory of Harmonic Counterpoint  
Imants Mežaraups: The Applicability of 20th-Century Analytical Methods for Music of Any Style, 
Including Jazz  
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Markos Lekkas: From Mind to Ear, Music in Transit 
Jānis Petraškevičs: Aspects of Form-Building of Pierre Boulez’s Tombeau in the Context of 
Aural and Score Analysis 
Gundega Šmite: Towards the Analysis of Verbal Text Intelligibility in Contemporary Vocal 
Music  
Ieva Gintere: The Study of Conceptualism in the Latvian Music of the Early 21st Century. 
Terminological Issue  
Konstantin Zenkin: Alexei Losev’s Approach to the Meaning and Language of Music  
Jaunslaviete, B. Das Musikleben in Riga aus der Sicht deutscher, russischer und lettischer 
Musikkritik (1873–1914). In: Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner 
Musikkulturen. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2011, S. 45–59.  
 
Medne, Dace (2012). Pedagoģisko vērtību interpretācija žurnālā „Mans mazais”.// LU rakstu 
sērija Pedagoģija un skolotāju izglītība Nr. 781. 231.: 174. - 185. ISBN 978-9984-45-499-3. 
Medne, Dace (2011). Audzināšana ģimenē līdzdalības demokrātijas perspektīvā.//Pedagoģija: 
teorija un prakse. Zinātnisko rakstu krājums VI. Izglītība un pilsoniskā sabiedrība. - Liepāja: 
LiePA. 814: 474-487. ISSN 1407-9143. 
Medne, Dace (2011). Traditions as Upbringing method in Modern Latvian Families.//Society, 
Integration, education. Proceedings of the International Scientifical Conference. Volume I. – 
Rēzekne: Rēzeknes augstskola. 695: 437. – 445. (pieejams: www.isiwebofknowledge.com) 
Medne, Dace (2011). Life Scenarios of Hyperactive Children at School.// A Child in school 
Setting. 1 (1). – Torun: Uniwersytet Zielonogórski and Wydawnictwo Adam Marszałek. 335: 
296-311., ISBN 978-83-7611-906-9. 
 
Publikācijās vispāratzītos recenzējamos izdevumos  
Batņa, L., Medne, D., Nelsone, I., Vilde, I., Satura un metožu realizācija studiju procesā 
mūzikas skolotāju izglītībā augstskolā, (raksts iedots recenzēšanai) 
 
Direktorenko, I., Vilde, I. Topošā skolotāja radošā potenciāla izpētes rezultāti, Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības izglītībā,  6.starptautiskā konference. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,2012,65,-71.lpp.ISBN 978-9934-8215-9-2 
 
Vilde.I., Direktorenko, I., Evaluation criteria and indicators of pupils developmental musicality 
at primary school., Interdisciplinary Jornal for Music and Art Pedagody, The Changing Face of 
Music and Art Education, Creativity, Musicality, Well-Being  
(1) CFMAE, Volume 4/1-2012, 29-40 p. ISSN 2228-0715 
 
Vilde, I., Anspoka, Z. Several Aspects of Music School Teacher Professionalism and Their 
Rple in Facilitanting Socio-Cultural competences of Pupils: issues and solutions, Lithuania 
University of Education Sciences. Spring University. Changing education in changing 
society. Lithuania:  Klaipeda University.2012. p. 253-258 ISSN 1822-2196 

Būtika nozīme nākošā diriģenta nepieciešamo prasmju apguvei ir koncertmeistaru 
katedras darbam, kuras docētāju uzdevums atskaņot studenta apgūstamo repertuāru gan 
kontakstundu laikā, gan pārbaudījumos, gan koncertpraksē, kā arī  organizētajās meistarklasē.  
Kvalitatīva programmas atskaņošana ir viens no aspektiem, kas sekmē kvalitatīvas studijas. 

Koncertmeistari M.Zilberts, L.Kalnciema, D.Kļava, I.Rubiķe, E.Belicka, Ieva Dzērve, 
J.Bugajenko, V.Rinkule, I.Nakase, Dz.Vīcupe, A.Arne, Ilze Dzērve, kuri nodrošinājuši profesionālu 
un kvalitatīvu darbu kontaktstundās, eksāmenos, diplomeksāmenos un citos projektos. 
Koncertmeistaru radošā darba sasniegumi ārpus studiju procesa 
Konkursos:  Starptautiskais kordiriģēšanas konkurss Budapeštā (Ungārija) un Starptautiskais  
kordiriģēšanas konkurss Towards Polyphony Vroclavā (Polija)  - koncertmeistari J.Bugajenko, 
I.Nakase. 

  



91 
 

Koncertos: 
Vispārējās izglītības skolotāju mācību kora koncerti Sv.Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā 
(koncertmeistare I.Arne), Kordiriģēšanas mācību kora koncerti (koncertmeistari Dz.Vīcupe, 
L.A.Kalnciema), A.Saukas dziedāšanas klases vakari JVLMA, Sv.Pēterbaznīcā (koncertmeistare 
I.Nakase), A.Pētersona dziedāšanas klases vakari JVLMA, Sv.Pēterbaznīcā  
(koncertmeistari A.I.Puriņa, L.A.Kalnciema), K.Gailītes dziedāšanas klases vakars (koncertmeistare 
S.Jākobsone). 
Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari Jeļena Bugajenko un 
Dzintra Vīcupe. 

 

Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Studiju procesa organizācijas specifika galvenokārt balstās uz studentu patstāvīga 

mākslinieciska un pedagoģiskā darba izkopšanas metodēm, līdztekus iezīmējot pētnieciskā darba 
apguvi. Programmas studenti pagājušā studiju gada laikā bija iesaistīti daudzveidīgajos 
mākslinieciskajos projektos.  

Pateicoties docētāju un studējošo radošai sadarbībai, studiju laikā ir realizēti daudzi 
radoši, mākslinieciski projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un 
ārvalstīs, īpaši cenšoties nodrošināt prakses iespējas topošiem diriģentiem. 
 2011./2012. akadēmiskajā gadā  Koncertdaļa koordinējusi, organizējusi un piedalījusies 
183 publisko sarīkojumu norisē. No tiem:  

Kora mūzikas koncerti 1 
Konkursi 2 
Koncerti ārpus JVLMA 3 
Prezentācijas 4 
Atklātās lekcijas, semināri, 
tikšanās 

10 

Konferences 2 
Meistarklases 51 
Piemiņas koncerti 3 

  
Ar Koncertdaļas starpniecību visa akadēmiskā gada laikā mūsu studentiem un mācībspēkiem tika 
piedāvātas biļetes vai ielūgumi uz Latvijas koncerti, Hermaņa Brauna fonda, Art forte, Rīgas Ritmi 
u.c. rīkotajiem koncertiem. 

Notika daudzveidīgas starptautiskas meistarklases un koncerti, kurus atbalstīja Izglītība un 
Kultūra ERASMUS Mūžizglītības programma, VKKF, ARTEZ, Viļņas Mūzikas un teātra 
akadēmija, Māstrihtas Mūzikas akadēmija, Codarts, KMH, YAMAHA, Šveices vēstniecība, 
Nīderlandes vēstniecība. 
          Studentu pētniecisko aktivitāšu sekmēšanai studenti tika rosināti piedalīties 
konferencēs, palīdzējuši sagatavot referātus un rakstus publicēšanai.  

Mērķtiecīgi bija izvēlētas bakalauru diplomreferātu tēmas, kas realizētas labā līmenī.  
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Diplmoreferātu tēmu nosaukumi 2011./2012.ak.g.  

Vārds,  uzvārds  Diplomreferāta nosaukums  DR vadītājs  
Bakalauri 

Agnese Meždreija  Kolektīvā muzicēšana - piederības izjūtas veicinātāja I. Nelsone  
Artūrs Saveļjevs  Mūzika mūsdienu sabiedrības vērtību hierarhijā Latvijā. I. Nelsone  

Juta Grebeža  Fonemātiskās un muzikālās dzirdes attīstības 
mijsakarības pirmsskolā 

I. Nelsone  

Astra Gilnere  Muzikālo rotaļu terapija bērniem ar epilepsijas 
traucējumiem 

I. Nelsone  

Kristīne Štamere  Skolēnu mācību motivācijas veicinošie faktori mūzikas 
apguvē  1.- 3.klasēs  

I.Vilde  

Pavels Veļičko  Audzinošie aspekti sakrālās mūzikas apguvē pamatskolā I.Vilde  
Jānis Andžāns  Integrēts mūzikas saturs mūzikas apguvē vidusskolā I.Vilde  

Vera Lavrentjeva  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas 
skolotāju katedras vēsture no 1961.gada līdz 1988. 

gadam 

L.Batņa  

Maģistri 
Ieva Stūrīte  Meditatīvā mūzika 9.klases mācību saturā I. Nelsone  
Didzis Soste  Populārās mūzikas mācīšanas pedagoģiskie aspekti 

pamatskolā 
I. Nelsone  

Laima Dimanta  Tradicionālās mūzikas instrumentspēle kolektīvās 
muzicēšanas veicināšanai pirmsskolā 

I.Vilde  

Elīna Lukstiņa Mācību priekšmetu integrācija mūzikas nodarbībās 
pirmsskolā  

I.Vilde  

Pēteris Veļičko Diriģenta loma kolektīva audzināšanas procesā  L.Batņa  
 
Studentu dalība citās aktivitātēs 

 Laima Dimanta (maģ.4.sem.) un Kristīne Štamere (bak.8.sem) 2012.gada aprīlī 
piedalījās Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas rīkotā konferencē un studentu forumā 
Hāgā. 
 Mūzikas skolotāju vokālais ansamblis „Luar” oktobrī piedalījās starptautiskajā 
konkursā Tolosā.  
 Visu kursu jaunie mūzikas skolotāji atvērto durvju dienu ietvaros LMA piedalījās 
Riču-raču interaktīvajā spēlē, integrējot jaunos studentus mūzikas skolotāju profesijā.  
 Vecāko kursu studenti aktīvi piedalās jaunu IT mācību materiālu izveidei, piedaloties 
kopā ar saviem prakses vadītājiem gan atklātajās mācību nodarbībās, gan praktizējot lektora 
prasmes tālākizglītības kursos. Īpaši aktīvi darbojās: Kristīne Štamere, Jānis Andžāns, Vera 
Lavrentjeva, Inguna Broka, Agnese Fjodorova.  
 Pirmo reizi Latvijā notika I Mūzikas olimpiāde, kurā mūsu studenti palīdzēja 
organizēt, lai konkurss noritētu veiksmīgi, kā arī laboja olimpiāžu darbus. 
 Pirmo reizi JVLMA 2012.gada 11.jūnijā notika Studentu forums – 2012, kurā studenti 
publiski demonstrēja savas mākslinieciskās, pētnieciskās un pedagoģiskās prasmes.  
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2.1.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA Satversmi un nolikumu par 
studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan 
studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus 
par studiju darba pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi katedru vadītāji sistemātiski 
ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Studentu 
kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs, 
koncertos.  Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir 
noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas 
prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa 
apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma 
kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot studentu 
sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā studiju procesā ieguldītais darbs, izklāsta 
kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme.  

Tiek izmantotas arī dinamiskākās vērtējuma formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, 
kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un 
konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklasēm un konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 
sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar 
studiju kursa biedru sniegumu. 

Studējošie intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības, 
atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā  darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos 
projektos, sekmē mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa 
organizēšanas uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr 
laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.  

Katru gadu studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja ārvalstu augstskolu 
neatkarīgie eksperti, diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo 
profesionālo institūciju mākslinieki.  

Lai motivētu studējošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju 
kursos katedru vadītāji ierosināja studējošo kompetenci ieskaitē vērtēt diferencēti, kā piem.: 
visu bakalaura studiju programmu Vispārējo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē, 
studiju kursi Svešvaloda, u.c.  
 
Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus 
pamatprincipus: 
- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem 
un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums 
pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 
- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A 
daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
  
 Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu 
eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
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Vērtēšanas kritēriji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 
1)  ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vidējs apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”); 
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).    
Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts 
- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

Lai starptautiskās sadarbības ietvaros būtu iespējams izmantot  ECTS atzīmju vērtēšanas 
sistēmas skalu, tiek izmantota abu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanas kārtība. 

Kompetences vērtējuma salīdzinājums ar ECTS 

Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums 
Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 

2.1.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga mēnesī A B=proporcija A*B Ls 538,20 

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba alga 
gadā 

Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz vienu 
studiju vietu gadā 

Ls 339,92 
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Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju vietu 
mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu darbinieku 15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju vietu 
gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu gadā Ls 627,92 

Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 151,26 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 8,76 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 

6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 

apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 

grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu summas) 10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

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

1244,71 
 
 

Koefic. 
3,5 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 4356,49 

 

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

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Vispārējās 
izglītības mūzikas skolotājs saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām 
bakalaura studiju programmu prasībām.  

 
Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu (izvilkums): 
III. Bakalaura programmas 
obligātais saturs 
7. Bakalaura programmas apjoms ir 

vismaz 160 kredītpunkti.  
9. Bakalaura programmas obligātais 
saturs. 
9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 20 
kredītpunkti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. nozares teorētiskie pamatkursi 
un informācijas tehnoloģiju kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Vispārējās 
izglītības mūzikas skolotājs satura un apjoma parametri: 
 
 
Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 
gadi pilna laika studijās. 
 
 A daļa  
 
II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Reliģiju vēsture – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati  
(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūras vēsture – 3 KP 
Mākslas vēsture – 3KP 
Filozofija – 3 KP 
Svešvaloda – 5 KP 
 
A daļa  
Kopā: 36 KP 
1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 20  ECTS KP 
Psiholoģija – 6 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Pedagoga ētika – 1 KP 
Izglītības vadība – 1 KP 
Informācijas tehnoloģijas – 1 KP 
Mūzikas pedagoģija – 1 KP 
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika – 6 KP 
1.2. Mūzikas nozares kursi – 16 KP 
Mūzikas vēsture – 12 KP 
Latviešu mūzikas vēsture – 3 KP 
Skatuves runa – 1 KP 
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9.3. nozares profesionālās 
specializācijas studiju kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 60 
kredītpunkti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4. bakalaura programmas brīvās 

izvēles studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 6 
kredītpunkti   

 
 
 
9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 

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

Kopā: 60 KP 
A daļa 51 KP 
1.1. Mūzikas nozares studiju kursi –  
Mūzikas forma – 3 KP 
Tradicionālā mūzika – 1 KP 
Kora mācība/ kora darba metodika  – 1 KP 
Diriģēšana un partitūras spēle – 11 KP 
K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle – 3 KP  
Ritmika – 2 KP 
Klavierspēle – 8 KP 
Improvizācija – 1 KP 
Solo dziedāšana un vokālā darba metodika – 7 KP 
Aranžēšana – 1 KP 
Latīņu valoda – 1 KP 
Solfedžo – 6 KP 
Harmonija – 3 KP 
Polifonija – 3 KP 
B daļa – (ierobežotā izvēle) –  9 KP 
 
C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
apgūstot izvēles studiju kursus, studējošais iegūst radniecīgai 
specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  
zināšanas un prasmes: 
- * mācīt  kora diriģēšanu;   
- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 
- *  strādāt par kora vokālo pedagogu;; 
- *  veikt kora dziedātāja pienākumus u.c. 
  
Prakse: 26 KP  
Koris un kora darba prakse – 23 KP 
Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
 
Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika – 2 KP 
Pedagoģiskā prakse – mācību stunda Mūzika – 3 KP 
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 
Kora diriģēšana  
(koncertprogrammas daļa) un  darbs ar skolas kori – 3 KP 
Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 2 KP 
 
 
Iepriekšējais profesijas Skolotājs standarts nav spēkā, 
jauns profesijas standarts nav izstrādāts 
 
 
 
 
 
Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 33 KP 
apjomā un prakse 26 KP apjomā, kopā 59 KP apjomā, t.i. 
36,88 procenti. 
 
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 
profesionālā bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā un 
mūzikas skolotāja profesionālā kvalifikācija. 
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2.1.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Studiju programmu satura īstenošanu salīdzinājām ar Daugavpils Universitātes (DU) un 
Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) piedāvātajām mūzikas skolotāju 
sagatavošanas studiju programmām.  

Salīdzinājuma procesā ir konstatēts, ka uzņemšanas prasību saturs JVLMA un DU ir 
analogs, studiju kursu saturs un apjoms kredītpunktos ir ļoti līdzīgs, ir nebūtiskas atšķirības 
studiju kursu nosaukumos. 

Studiju kursi JVLMA ECTS 
KP 

DU ECTS 
KP 

RPIVA  ECTS 
KP 

Psiholoģija: 
- vispārīgā; 
- attīstības; 
- personības ; 
- sociālā; 
- pirmsskolas bērnu attīstības 
psiholoģija 

9 9 10,5 

Pedagoģija 6 9 12 
Pedagoga ētika 1,5 
Izglītības vadība 1,5 3 
Informācijas tehnoloģijas 1,5 4,5 6 
Mūzikas pedagoģija  1,5 4,5 3 
Mūzikas mācīšanas un kora darba 
metodika: 
- Mūzikas  mācīšanas metodika; 
- Skolas kora darba metodika; 
- Mūzika pirmsskolā; 
- K.Orfa sistēmas instrumentārijs 

9 
 

 
10,5 

6 

 
 

4,5 
 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 

 

Diriģēšana un partitūras spēle 16,5 10,5 18 
Ritmika 3 3 2 
Klavierspēle 12 10,5 7,5 
Improvizācija 1,5 3 - 
K.Orfa sistēmas instrumentārija 
spēle: 

 
4,5 

- 1,5 

Kokle 

Blokflauta 
Sitam-instrumenti 

Solo dziedāšana un vokālā darba 
metodika 

 
10,5 

7,5 9 

Aranžēšana 1,5 1,5 - 
Skatuves runa 1,5 - - 
Kora mācība/ 
kora darba metodika 

1,5 13,5 kopā ar kori)  1,5 

Latīņu valoda 1.5 - - 
Mūzikas vēsture 18 9 12 
Latviešu mūzikas vēsture 4,5 6 3 
Solfedžo 9 7,5 6 
Harmonija 4,5 6 6 
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Studiju kursi JVLMA ECTS KP DU ECTS KP RPIVA  ECTS KP 

Polifonija 3 - - 
 Mūzikas forma 4,5 4 - 
Folklora 1,5 - - 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie 
raksti) 

1,5 - 3 

Reliģiju vēsture 1,5 Kultūras vēsture (3) Kultūru teorija un 
vēsture (3) 

Uzņēmējdarbības pamati  
(Darba tiesiskās attiecības) 

1,5 3  

Literatūras vēsture 4,5 Kultūras vēsture (3) Kultūru teorija un 
vēsture (3) 

Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas 
pamati) 

4,5 -  

Mākslas vēsture 4,5 Kultūras vēstuere (3) Kultūru teorija un 
vēsture (3) 

Filosofija  4,5 3 3 
Svešvaloda 7,5 6 6 
B daļa 13,5  Nav atšifrēts – 

integrēts A daļā 
Cita sistēma  

C daļa  9 9 9 
Prakse 26 (kora un 

pedagoģiskā) 
26 pedagoģiskā 26 

Valsts pārbaudījumi 18 18 18 
Mūzikas mācīšanas un kora darba 
metodika 

 
3 

  

Kolokvijs specialitātē, mūzikas 
vēsturē un teorijā 

3   

Pedagoģiskā prakse - mācību stunda 
Mūzika  

 
4,5 

  

Kora diriģēšana  
(koncert-programmas daļa) un  darbs 
ar skolas kori 

 
4,5 

  

B daļas Kora diriģenta studiju 
kurss: Koncert-eksāmens kora 
diriģēšanā un darbs ar kori 

 
4,5 

  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 
3 

  

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 
līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas Mūzikas un Teātra 
akadēmijas un Māstrihtas (Nīderlande) konservatorijas īstenojamās studiju programmas, kurās 
ir senas tradīcijas mūzikas pedagogu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu diplomi ir 
starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā 
tiek noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS).  

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, viņiem jābūt 
iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 
izvēlētās programmas daļā.  

Ja veic programmu salīdzinājumu no saturiskās puses, tad jāsecina, ka to saturs pēc 
būtības ir līdzīgs. Kā obligāti tiek apskatīti mūzikas vēstures un teorijas studiju jautājumi, tiek 
piedāvāti studiju kursi mūzikas skolotāja profesionālajās specializācijas – diriģēšana, partitūru, 
spēle, klavierspēle, improvizācija, radniecīgo instrumentu spēle. Atšķirība ir tā, ka pedagoģijas 
un psiholoģijas studiju kursus studenti apgūst galvenokārt universitātēs. Visur uzmanības centrā 
ir tāda speciālista sagatavošana, kurš perfekti orientētos mūzikas profesionālajos jautājumos. 

Tādejādi veiktā analīze kopumā ļauj secināt, ka JVLMA piedāvātā mūzikas skolotāja 
profesionālā bakalaura studiju programma savā pašreizējā veidolā pamatā līdzīga citās  
augstskolās īstenotām programmām un atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem 
standartiem. 
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2.1.12. Informācija par studējošiem: 
- Studējošo skaits kopā - 45 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 41 students;  par studiju maksu – 4 studenti 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 8 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem – 8 studenti;  
- absolventu skaits kopā – 8 studenti. 
 
2.1.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo 
viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu 
atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 155 studējošie, no tiem 7 mūzikas skolotāju 
specializācijas studenti (studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 
apmierināti ar mūsu docētāju darbu (īpaši ar teicamām lekcijām Mūzikas mācīšanas un 
metodikā, pedagoģijā, mūzikas teorijā, diriģēšanā un vokālajā metodikā) un uzskata, ka 
studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem zināšanas un prasmes, kuras ir 
nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetencēm; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums docētāju informē 
studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  
      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 
- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu, netika motivēta 
studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  
- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 
patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski; 
- nodarbību laiks ne vienmēr  tika izmantots lietderīgi.  

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 
atsevišķu studiju kursu apmeklētība bija zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju kursa 
saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams 
plānot docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba 
rezultātiem spriest ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izvērtējot docētāju 
darbu lekcijās,  nodarbībās un semināros. 

 

2.1.14. Absolventu aptaujas un to analīze 
2012.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto 

studiju kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences 
ieguves kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret 
studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 
 Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto 
māksliniecisko un pedagoģisko prasmju līmeni ir apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās 
zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu mūzikas skolotājam 
uzticētos pienākumus.  
    Iebildumi ir par nepilnībām dažu studiju kursu docēšanas metodēs un satura aktualitāti.  

Vairākums absolventu atzinīgi novērtēja docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu 
profesionālo darbu (īpaši profesionālajos studiju kursos).   
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Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un 
apmaiņas programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās 
plašas iespējas iesaistīties radošajos projektos.  

Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina 
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.  

Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi) 
augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai 
no absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību. 

Vispārējās izglītības Mūzikas skolotāju katedras 2011./2012.ak.g.  absolventu darba 
gaitas  

Pāvels Veličko  
• Rīgas Puškina licejs – mūzikas skolotājs,  skolas kora diriģents  
• Koncertorganizācijas Ave Sol koris Motus – diriģents  
• Farmaceitu biedrības koris Metera – diriģents  
• Ādažu novada kultūras centra koris Jumis – diriģents  
Agnese Meždreija  
• Bērnu un jauniešu centrs Rīgas skolēnu pils – mūzikas skolotāja  
• SIA Mūsu namiņš ( privātais bērnudārzs, sākumskola – mūzikas skolotāja  
Astra Gilnere  
• Rīgas 6. Vidusskola - sākumskolas mūzikas skolotāja  
Kristīne Štamere  
• Jelgavas mūzikas vidusskola - vokālais pedagogs 
Vera Lavrentjeva  
• Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola – mūzikas teorijas skolotāja  
Jānis Andžāns  
• Rīgas Latviešu biedrības nama koris Ars Longa – diriģents  
• Jūrmalas mūzikas vidusskola - solo dziedāšanas pedagogs 
Juta Grebeža  
• Jāzepa Mediņa Rīgas 1 mūzikas skola – mūzikas teorijas skolotāja  
Artūrs Saveļjevs   
• Daugavpils 11.viduskola - mūzikas skolotājs, kora diriģents, Mūzikas vidusskolas 

diriģēšanas pasniedzējs  
 
 

2.1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 

pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 
institūcijās. Studiju programmas studenti bija iesaistīti akadēmijas koleģiālajās institūcijās –  
Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā.   
        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju 
kursu klāsts, mūzikas skolotāju katedrā tika piesaistīti jauni – pedagoģiskajā darbā sevi 
spilgti apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu 
klāsts. Pilnveidots Mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu saturs un plānojums. 

 
 
 
Rektors  profesors A.Sīmanis   
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2.2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas 
 

 „Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs“ 
kods 42141   

 
raksturojums 

 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Akadēmiskā darba prorektors prof. N.Vīksne 
Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 
Stīgu instrumentu katedras vadītāja lektore T.Zīberte-Ījaba 
Pūšaminstrumentu katedras vadītājs doc. J.Retenais   
Muzikoloģijas katedras vadītājs doc. J.Kudiņš 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  

2.2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, 
JVLMA Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā 
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.   
Mērķi 
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo mūzikas 
priekšmetu skolotāju sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas un pedagoģijas zinātņu teorētiskajos 
pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās 
zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai 
attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, 
balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas 
darbības un mūsdienīguma principiem.  

Uzdevumi 
- motivēt studentus iegūt sistematizētas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas instrumenta 
spēles un mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja pienākumu veikšanai profesionālās ievirzes 
mūzikas skolās un profesionālajās mūzikas vidusskolās; 
- sniegt mūziķa – atskaņotājmākslinieka vai muzikologa pienākumu veikšanai nepieciešamās 
profesionālās zināšanas un prasmes, lai mūzikas profesionālās izglītības skolotāja radošā 
darbība sekmētu koncerttradīciju saglabāšanu un attīstību, kas ir katra novada kultūrvides 
veidošanas vizītkarte; 
- motivēt studentus apgūt pamatzināšanas un iemaņas zinātniskās pētniecības darbā mūzikas 
pedagoģijas nozarē.  
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2.2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim 
Zināšanas (zināšanas un izpratne)  
Rezultāti 
     Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas A un B daļas - 
pedagoģijas un mūzikas nozares teorētisko  studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības 
vadība, Informācijas tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā mūzika, 
Instrumenta spēles vēsture un mācību priekšmeta mācīšanas metodika) apguves rezultātā students ir 
ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās vidējās izglītības un 
mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo mūzikas 
priekšmetu skolotāja pienākumus, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skolotāja 
profesijas standartā iestrādātajām prasībām, t.i.:  
- zināšanas pedagoģiskā procesa specifikā mūzikas profesionālajās izglītības iestādēs, t.sk.: mācību 
un audzināšanas mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā, mācību priekšmeta pedagoģiskā procesa 
plānošanā un vadībā, drošas un atbalstošas mācību vides nodrošināšanā, izglītojamā personības 
izaugsmes veicināšanā, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, izglītojamo zinātkāres un izziņas 
intereses mācību priekšmetā rosināšanā, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mācību 
materiālu sagatavošanā, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās 
pētniecības metodēs, skolotāja profesionālajā ētikā;  
- zināšanas profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  instrumentu spēles 
vēsturē, mūzikas formas mācībā, harmonijā un polifonijā, mūzikas notācijas un muzikālās dzirdes 
attīstības aspektos,  izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, 
mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu interpretācijas 
paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām, atbilstoši mūzikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  noslēguma prasībām, 
lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt mācību priekšmeta saturu un  turpināt 
izglītību nākošajā izglītības pakāpē. 
Kompetence 

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes 
nozarei un mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas 
zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās 
pētniecības metodēs, mūzikas vēsturē un teorijā,  mūzikas profesionālās izglītības sistēmā, tās 
attīstības tendencēs, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas 
tehnoloģijā, mūzikas pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs,  turklāt daļa 
zināšanu - instrumentu spēles vēsturē, mūzikas instrumenta spēles un mūzikas teorētisko priekšmetu 
mācības metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim.  
Speciālists spēj parādīt mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesionālās jomas svarīgāko 
jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem 
terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas 
paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām. 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti 

Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 
svešvalodas, ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares teorētiskos  un 
praktiskos studiju kursus (pedagoģiskā prakse, instrumenta spēle, ansambļa spēle un darba prakse, 
improvizācija, aranžēšana, kā arī bakalaura diplomreferāta izstrāde) ir ieguvis prasmes, kas ir 
nepieciešamas mūzikas profesionālās vidējās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes 
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāja pienākumu 
veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skolotāja profesijas standartā prasmju 
daļā iestrādātajām prasībām, t.i. ieguvis prasmes: 
- pielietot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normas mūzikas 
profesionālās izglītības programmu īstenošanas jomā, 
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- plānot savu un izglītojamo mākslinieciskās jaunrades darbu,  
- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,  
- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus, 
motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam,  
- pašam un ar izglītojamo iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes, dažādu 
laikmetu un stilu instrumentālos skaņdarbus solo un skaņdarbus ansamblim, panākt skaņdarba 
satura atklāsmi, attīstīt instrumenta spēles tehniskās un mākslinieciskās prasmes, aranžēt skaņdarbus 
dažādiem kolektīvās muzicēšanas sastāviem,  
- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot mācību 
metodiskos materiālus.  

Ir ieguvis komunicēšanās prasmes saziņas līmenī, kā arī lietot mūzikas profesionālo 
terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, vispārējās prasmes, kas saistās ar   vides 
aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, 
piedaloties organizētajos projektos. 
Kompetence 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas profesionālās 
izglītības skolotāja pienākumus, analizēt, vērtēt un izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības 
programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un vidusskolām, atlasīt un veidot 
mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību 
stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās 
zināšanas un prasmes, patstāvīgi iestudēt, demonstrēt vai publiski atskaņot augstākās sarežģītības 
pakāpes dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus, iemācīt izglītojamajam dažādas sarežģītības 
pakāpes, dažādu laikmetu un stilu skaņdarba satura atklāsmi konkrēta instrumenta atskaņojumā, 
izskaidrot mācīšanās paņēmienus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, attīstīt instrumenta spēles 
tehniskās un mākslinieciskās prasmes, formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, 
analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un pedagoģijas zinātnes nozarē 
un skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar 
nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu tālāku 
mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties 
atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt 
lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts 
valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba 
aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
Rezultāti:  studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas 
analīze, Instrumenta spēles vēsture, Mūzikas priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, 
Izglītības vadība, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 
prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas 
jautājumiem, kas nodrošina mācību priekšmeta Mūzika apguves procesā nepieciešamās 
informācijas iegūšanu, apstrādi un lietošanu - informācijas meklēšana ABC internetā, 
informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, elementāru aprēķinu veikšana MS Excel 
programmā, mācību materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt 
attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus 
un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas 
pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas 
pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 
 Kompetence: minēto studiju kursu apguves rezultātā absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 
analizēt informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt 
problēmas mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē, parādīt, ka izprot pedagoga 
profesionālo ētiku, izvērtēt mūzikas izglītības iestāžu profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 
sabiedrību un piedalīties profesionālās izglītības mūzikas jomas attīstībā.  



106 
 

2.2.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; 
E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

specializācija Klavierspēles skolotājs 
 

Studiju kursi 
 

ECTS 
 

KP 
N

od
ar

bī
bu

 
ve

id
s 

 
 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15iv/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību 
pamati, vides 
aizsardzība, civilā 
aizsardzība) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un 
estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 
1,5 

30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     

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

7,5 P 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 
-Vispārējā;  
- Sociālā; 
- Pirmsskolas un 
skolas;  
- Pedagoģiskā 
psiholoģija; 
- Pedagoģisko 
pētījumu metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 
1,5 

30i/3 30E/3     

Pedagoga ētika 1,5 G 25 15     15i/1,5    
Izglītības vadība 1,5 P 25 15       15i/1,5  
Solfedžo 7,5 G 140 60 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3     
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Mūzikas teorija un 
analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 
1,5 

      

Mūzikas vēsture 
un teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 
3 

30iv/ 
1,5 

60iv/ 
4,5 

60iv/ 
7,5 

30iv/ 
6 

30iv/6 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/ 
3 

    

Tradicionālā 
mūzika 

1,5 G 25 15   15i/ 
1,5 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS  KP  
Praktiskā daļa – 49,5  
Klavierspēle 40,5 I 940 140 20E 

/12 
20E 
/9 

20E 
/3 

20E 
/3 

20E 
/4,5 

20E 
/4,5 

20E 
/4,5 

DE 

Ansambļa spēle 3 G 50 30     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Koncert-
meistara klase 

3 I 50 30      15i/1,5 15i/ 
1,5 

 

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/1,5 10/5i/ 
1,5 

 

Teorētiskā daļa– 27 KP  
Klavier- 
spēles 
metodika 

 
15 

 
G 

 
340 

 
60 

 
10i/ 
1,5 

 
10i/ 
1,5 

 
10i/3 

 
10i/3 

 

 
20E/6 

 
DE 

  

Mūzikas 
pedagoģija  

1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Pianisma 
vēsture un 
mūzikas 
literatūra 

10,5 G 220 60 15i/3 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/ 
4,5 

    

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS KP 
Klavesīna 
spēle vai 
ērģeļspēle 
un/vai 
džeza mūzika 
un/vai 
Improvizācija 
vai 
kompozīcija 

 
4,5 

 
 

 
G 

 
90 

 
30 

    
 

 
10i/ 
1,5 

 
10i/ 
1,5 

 
10i/ 
1,5 

 

 

4,5 G 105 15       15i/4,
5 

 

 
4,5 

 
G 

 
100 

 
20 

      
10i/1,5 

 
10i/3 

 

Instrumenta 
spēles 
metodika un 
ped. prakse 

4,5 G         
15i/ 
1,5 

 
15i/3 

 

Prakse – 39 ECTS  KP  
Pedagoģiskā 
prakse 

25,5 I 610 70 10i/ 
4,5 

10i/ 
4,5 

10i/ 
4,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
3 

10i/ 
6 

10i/ 
1,5 

DE 

Koncertmeistara 
prakse 

6 I 150 10       5i/3 5E/3 

Ansambļa darba 
prakse  

7,5 I 190 10       5i/3 5E/4,5 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP  
Klavierspēles 
metodika 

 
3 

 
G 

 
65 

 
15 

      
15 DE /3 

  

Pedagoģiskā 
prakse (mācību 
stunda)  

 
3 

 
I 

 
70 

 
10 

        
10DE / 3 

Klavierspēle – 
koncert-
programmas 
daļa 

 
6 

 
I 

 
140 

 
20 

        
20 DE /6 

Bakalaura 
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

6 I 140 20       10i/ 
1,5 

10DE/ 
4,5 
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specializācija Akordeona/kokles/ģitāras spēles skolotājs 
 

Studiju kursi 
 

ECTS 
 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15iv/1,
5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību 
pamati, vides 
aizsardzība, civilā 
aizsardzība) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i 
/1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un 
estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 
1,5 

30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     

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

7,5 P 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 
-Vispārējā;  
- Sociālā; 
- Pirmsskolas un 
skolas;  
- Pedagoģiskā 
psiholoģija; 
- Pedagoģisko 
pētījumu 
metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 
1,5 

30i/3 30E/3     

Pedagoga ētika 1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Izglītības vadība 1,5 P 25 15       15i/ 
1,5 

 

Solfedžo 7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Mūzikas teorija un 
analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 
1,5 

      

Mūzikas vēsture 
un teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 
3 

30iv/ 
1,5 

60iv/ 
4,5 

60iv/ 
7,5 

30iv/ 
6 

30iv/6 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/ 
3 

    

Tradicionālā 
mūzika 

1,5 G 25 15   15i/ 
1,5 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP  
Praktiskā daļa – 49,5 KP 
Instrumenta spēle 33 I 740 140 20E 

/4,5 
20E 
/6 

20E 
/3 

20E 
/3 

20E 
/3 

20E 
/6 

20E 
/7,5 

DE 

Ansambļa spēle 3 G 50 30     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/1,5 10/5i/ 
1,5 

 

Klavierspēle 10,5 I 190 90 15i/ 
1,5 

15 i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3   

Teorētiskā daļa –  27 KP  
Instrumenta spēles 
mācīšanas 
metodika 

 
15 

 
G 

 
340 

 
60 

 
10i/ 

6 

 
10i/ 
1,5 

 
10i/ 
1,5 

 
10i/ 
1,5 

 

 
20E/ 
4,5 

 
DE 

  

Mūzikas 
pedagoģija  

1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Instrumenta spēles 
vēsture un 
mūzikas literatūra 

10,5 G 220 60 15i/ 
4,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

C (brīvās izvēles) daļa – 9 ECTS KP 
I 
nstrumenta 
uzbūve, apkope un 
remonts 
 un/vai džeza 
mūzika un/vai 
improvizācija 
un/vai  
kompozīcija 
un/vai  
 
radniecīgā 
instrumenta spēle 

 
3 

 
G 

 
60 

 
20 

      
10i/ 
1,5 

 
10i/ 
1,5 

 

 

3 G 65 15      15i/ 
3 

  

 
3 

 
G 

 
60 

 
20 

     
10i/ 
1,5 

 
10i/ 
1,5 

  

 
3 

 
G 

 
60 

 
20 

      
10i/ 
1,5 

 
10i/ 
1,5 

 
 

Prakse – 39 KP  
Pedagoģiskā 
prakse 

30 I 730 70 10i/3 10i/ 
7,5 

10i/6 10i/ 
1,5 

10i/ 
4,5 

10i/3 10i/ 
4,5 

 

Ansambļa darba 
prakse  

9 I 230 10       5i/3 5E/6 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 
spēles 
mācīšanas 
metodika 

 
3 

 
G 

 
70 

 
10 

      
10 DE /3 

  

Pedagoģiskā 
prakse (mācību 
stunda)  

 
3 

 
I 

 
70 

 
10 

        
10DE / 3 

Instrumenta 
spēle – 
koncert-
programmas 
daļa 

 
6 

 
I 

 
140 

 
20 

        
20DE /6  

Bakalaura 
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

6 I 140 20       10i/ 
1,5 

10DE/ 
4,5 
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specializācija Stīgu instrumentu (vijole/alts/čells/kontrabass/arfa) spēles skolotājs 
 

Studiju kursi 
 

ECTS 
 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15iv/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību 
pamati, vides 
aizsardzība, civilā 
aizsardzība) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i 
/1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un 
estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 
1,5 

30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     

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

7,5 P 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/1,
5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 
-Vispārējā;  
- Sociālā; 
- Pirmsskolas un 
skolas;  
- Pedagoģiskā 
psiholoģija; 
- Pedagoģisko 
pētījumu metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 
1,5 

30i/3 30E/3     

Pedagoga ētika 1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Izglītības vadība 1,5 P 25 15       15i/ 
1,5 

 

Solfedžo 7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Mūzikas teorija un 
analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 
1,5 

      

Mūzikas vēsture 
un teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 
3 

30iv/ 
1,5 

60iv/ 
4,5 

60iv/ 
7,5 

30iv/ 
6 

30iv/6 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/ 
3 

    

Tradicionālā 
mūzika 

1,5 G 25 15   15i/ 
1,5 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

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

33 I 740 140 20E 
/4,5 

20E 
/6 

20E 
/3 

20E 
/3 

20E 
/4,5 

20E 
/6 

20E 
/6 

DE 

Ansambļa spēle 3 G 50 30     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/1,5 10/5i/ 
1,5 

 

Klavierspēle 10,5 I 190 90 15i/ 
1,5 

15 i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3   

Teorētiskā daļa– 27  KP  
Instrumenta 
spēles 
mācīšanas 
metodika 

 
15 

 
G 

 
340 

 
60 

 
10i/ 

6 

 
10i/ 
1,5 

 
10i/ 
1,5 

 
10i/ 
1,5 

 

 
20E/ 
4,5 

 
DE 

  

Mūzikas 
pedagoģija  

1,7 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Instrumenta 
spēles vēsture 
un mūzikas 
literatūra 

10,5 G 220 60 15i/ 
4,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 KP 
Papildinstr. 
spēle  

S
pe

ci
al

iz
āc

ija
s 

ku
rs

s 
ci

ta
 

in
st

ru
m

en
ta

 s
pē

le
s 

m
āc
īš

an
ai

 

 
3 

 
G 

 
50 

 
30 

    
 

 
 

 
15i/1,5 

 
15i/ 
1,5 

 
 

Papildinstr. 
spēles 
metodika 

 
3 

 
G 

 
60 

 
20 

      
10i/1,5 

 
10i/ 
1,5 

 

Papildinstr. 
spēles pedago-
ģiskā 
prakse 

 
1,5 

 
G 

 
30 

 
10 

       
10i/ 
1,5 

 

Instrumenta 
uzbūve un 
apkope 

 
1,5 

 
G 

 
25 

 
15 

      
15i/ 
1,5 

  

Prakse – 39 KP  
Pedagoģiskā 
prakse 

30 I 730 70 10i/ 
4,5 

10i/ 
6 

10i/ 
3 

10i/ 
1,5 

10i/ 
7,5 

10i/ 
3 

10i/ 
4,5 

 

Ansambļa 
darba prakse  

9 I 230 10       5i/3 5E/6 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP  
Instrumenta 
spēles 
mācīšanas 
metodika 

 
3 

 
G 

 
70 

 
10 

      
10 DE 

/3  

  

Ped. prakse 
(māc. stunda)  

4,5 I 70 10        10DE / 
4,5  

Instrumenta 
spēle – 
koncertprogr. 
daļa 

 
6 

 
I 

 
100 

 
20 

        
20 DE / 

6 

Bakalaura 
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

4,5 I 100 20       10i/ 
1,5 

10DE/3 
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specializācija Pūšaminstrumentu (flauta/ oboja/ klarnete/ fagots/ saksofons/ mežrags/ trompete/ 
trombons/eifonijs/tuba)/sitaminstrumentu spēles skolotājs 

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15iv/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību 
pamati, vides 
aizsardzība, civilā 
aizsardzība) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i 
/1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un 
estētika 

4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     

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

7,5 P 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/1
,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 
-Vispārējā;  
- Sociālā; 
- Pirmsskolas un 
skolas;  
- Pedagoģiskā 
psiholoģija; 
- Pedagoģisko 
pētījumu 
metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 
1,5 

30i/3 30E/3     

Pedagoga ētika 1,5 G 25 15     15i/1,5    
Izglītības vadība 1,5 P 25 15       15i/1,5  
Solfedžo 7,5 G 140 60 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3     
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Mūzikas teorija 
un analīze 

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

30iv/3       

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 
1,5 

      

Mūzikas vēsture 
un teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 
3 

30iv/ 
1,5 

60iv/ 
4,5 

60iv/ 
7,5 

30iv/ 
6 

30iv/6 

Latvijas 
mūzikas vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/ 
3 

    

Tradicionālā 
mūzika 

1,5 G 25 15   15i/ 
1,5 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

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

21 I 420 140 20E 
/3 

20E 
/3 

20iv 
/1,5 

20iv 
/1,5 

20E 
/3 

20E 
/4,5 

20E 
/4,5 

DE 

Instrumenta spēle 
un metodika 
(papildinstr.) 

12 I 215 105 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
3 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Diriģēšana un 
partitūras spēle 

3 G 50 30     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/
1,5 

10/5i/ 
1,5 

 

Klavierspēle 10,5 I 190 90 15i/1,5 15 i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3   

Teorētiskā daļa – 27 KP  
Instrumenta 
spēles 
mācīšanas 
metodika 

 
15 

 
G 

 
340 

 
60 

 
10i/ 
4,5 

 
10i/ 
4,5 

 
10i/ 
1,5 

 
10i/ 
1,5 

 

 
20E/3 

 
DE 

  

Mūzikas 
pedagoģija  

1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Instrumenta 
spēles vēsture 
un mūzikas 
literatūra 

10,5 G 220 60 15i/ 
4,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS KP 
Papildinstr. 
spēle  

Sp
ec

ia
li

zā
ci

ja
s 

ku
rs

s 
ci

ta
 

in
st

ru
m

en
ta

 s
pē

le
s 

m
āc
īš

an
ai

 

 
3 

 
G 

 
50 

 
30 

    
 

 
 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 
 

Papildinstr. 
spēles 
metodika 

 
3 

 
G 

 
60 

 
20 

     10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

 
DE 

Papildinstr. 
spēles 
pedago-ģiskā 
prakse 

 
1,5 

 
G 

 
30 

 
10 

       
10i/ 
1,5 

 
DE 

Instrumenta 
uzbūve un 
apkope 

 
1,5 

 
G 

 
30 

 
10 

     10i/ 
1,5 

  

Prakse –39 ECTS KP  
Pedagoģiskā 
prakse 

27 I 685 35 5i/6 5i/4,5 5i/ 
3 

5i/ 
1,5 

5i/ 
4,5 

5i/3 5i/ 
4,5 

 

Ansambļa darba 
prakse  

12 I 310 10       5i/ 
4,5 

5E/ 
7,5 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 
spēles 
mācīšanas 
metodika 

 
3 

 
G 

 
70 

 
10 

      
10 DE /3 

  

Pedagoģiskā 
prakse (mācību 
stunda)  

 
3 

 
I 

 
80 

 
10 

        
10 DE / 

3  
Instrumentu 
spēle – 
koncert-
programmas 
daļa 

 
4,5 

 
I 

 
90 

 
20/10 

        
20/10D
E /4,5  

Papildinstru-
menta spēles 
mācīšanas 
metodika un 
ped. prakse 

 
3 

 
I 

 
70 

 
10 

        
10/5 
DE/3 

Bakalaura 
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

4,5 I 100 20       10i/ 
1,5 

10DE/3 
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apakšprogrammas Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs  studiju plāns    
 

Studiju kursi 
 

ECTS 
 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A daļa (obligātā) – 81 ECTS KP  
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP 
Latviešu valodas 
kultūra 
(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15iv/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību 
pamati, vides 
aizsardzība, civilā 
aizsardzība) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i 
/1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un 
estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 
1,5 

30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 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 
bērnu attīstības 
psiholoģija 

7,5 P 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 
-Vispārējā;  
- Sociālā; 
- Pirmsskolas un 
skolas;  
- Pedagoģiskā 
psiholoģija; 
- Pedagoģisko 
pētījumu 
metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 
1,5 

30i/3 30E/3     

Pedagoga ētika 1,5 G 25 15     15i/ 
1,5 

   

Izglītības vadība 1,5 P 25 15       15i/ 
1,5 

 

Solfedžo 7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Mūzikas teorija un 
analīze 

3 G 20 60 30iv/ 
1,5 

30iv/1,
5 

      

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture un 
estētika 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 
1,5 

      

Mūzikas vēsture un 
teorija 

16,5 P/G 200 240   30iv/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

60iv/ 
3 

60iv/6 30iv/ 
1,5 

30 
iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/ 
3 

    

Tradicionālā mūzika 1,5 G 25 15   15i/1,5      

   



115 
 

 

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 90 ECTS KP 
Praktiskā daļa – 33 ECTS  KP 
Dziedāšana un 
vokālā metodika 

3 G 65 15 15i/3        

Ritmika 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5       
Klavierspēle 13,5 I 270 90 15i/1,5 15E/3 15i/1,5 15E/3 15i/1,5 15E/3   
Improvizācija 6 *G/I 140 *10/10        10/ 

10i/6 
Kompozīcijas 
pamati 

6 I 140 20     10i/3 10i/3   

Skatuves runa 1,5 G 25 15       15i/1,5  

 
Teorētiskā daļa – 57 ECTS KP 
Mūzikas pedagoģija  3 G 65 15     15i/3    
Orķestra stilu 
vēsture 

4,5 G 105 15       15E/ 
4,5 

 

Instrumentu mācība 3 G 50 30 30 E/3        
Harmonija 9 G 190 50 15i/3 15i/3 20E/3      
Polifonija 4,5 G 90 30   15i/ 

1,5 
15E/3     

Formas mācība 13,5 G 300 60  15i/ 
4,5 

15E/3 15i/ 
1,5 

15E/ 
4,5 

   

Mūzikas teorētisko 
priekšmetu 
mācīšanas metodika 

 
15 

 
G 

 
350 

 
50 

10i/ 
4,5 

 
10i/3 

 
10iv/1,

5 

10i/ 
1,5 

 

 
10E/4,5 

 
DE 

  

Kompozīcijas 
mācīšanas metodika 

4,5 G 84 36       18i/ 
1,5 

18i/3 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS  KP 
 
Klavierspēle 
 

K
la

vi
er

sp
ēl

es
 p

ed
ag

og
a 

ku
rs

i 

4,5 G 75 45      15i/1,5 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 
Metodika 
 

3 G 60 20      10i/1,5 10i/ 
1,5 

DE 

 
Pedagoģiskā 
prakse 
 

1,5 G 30 10       10i/ 
1,5 

DE 

Kompozīcija 

V
is

pā
rē

ja
is

 
ku

rs
s 

3 G 60 20       10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

Džeza mūzika 3 G 65 15      15/3   
Elektro-
akustiskā 
mūzika 

 
3 

 
G 

 
65 

 
15 

      
 

 
15i/3 

 

Prakse – 39 ECTS KP  
Solfedžo pasniegšanas 
pedagoģiskā prakse 

 
21 

 
I 

 
500 

 
60 

 
10/ 
4,5 

 
10i/3 

 
10i/1,5 

 
10i/1,5 

 
10i/3 

 
10i/7,5 

  

Mūzikas literatūras 
pasniegšanas prakse 

 
15 

 
I 

 
385 

 
15 

     
5i/3 

 
5i/3 

 
5i/9 

 

Kompozīcijas 
mācīšanas prakse 

 
3 

 
I 

 
70 

 
10 

       
10i/3 

 
 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS  
Mūzikas teorētisko 
priekšmetu mācīšanas 
metodika 

 
3 

 
G 

 
70 

 
10 

      
10 DE /3 

  

Solfedžo mācīšanas 
pedagoģiskā prakse 

 
3 

 
I 

 
75 

 
5 

       5DE 
/3 

Mūzikas literatūras 
mācīšanas pedagoģiskā 
prakse 

 
3 

 
I 

 
75 

 
5 

        
5DE 

/3 
Bakalaura 
diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

9 I 220 20       10i/1,5 10DE/ 
7,5 
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2.2.4. Studiju kursu apraksti  
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  
specializācijas Klavierspēles skolotājs   paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 
principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot koptu 
latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, atšķirt 
pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no neiederīga, 
neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un ikdienas darbību 
saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu palīgliteratūru 
tekstveides procesā. 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā par 
modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 
galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību dažādās 
reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un kultūrantropologu teorijām 
un to jaunākajām atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas veidojušās 
attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 

Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 
starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 
nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 
darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 
pamatprincipiem. 

 
Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras vēstures attīstības kontekstā, izcilākajiem 
daiļdarbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā teksta interpretācijas 
iespējām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzekļu 
lietojuma nozīmi skaņdarba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē. 

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā savstarpēji 
saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares 
darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības 
modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides būtību 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un 
vadīt mūzikas projekta realizāciju. 

Mākslas 
vēsture 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 
attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules kara; 
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un 
vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt 
savu viedokli. 

Filozofija  4,5 P 2 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 
pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 
attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  filozofisko problēmu loku 
mūsdienās, filozofijas attīstības tendencēm Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 
atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 
aktualitāti mūsdienās. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas zināšanas 
un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu komunicēšanos 
svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot jaunākos informācijas 
avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, runāšanas 
un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību C2 līmenim.  

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

9 P/G 4 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 
sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās 
atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 
darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot risināt 
problēmsituācijas; 
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 
audzēkņu personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozarē, 
spēj to analizēt un izmantot praksē.  

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to 
sasniegšanu; 
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas 
veidošanas principus; 
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un 
sabiedrību: 
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praksē. 

Pedagoga ētika 1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina pedagoga ētikas pamatprincipus; 
* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un 
sadzīves situācijas; 
* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;  
* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.   

Izglītības 
vadība 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis pamatzināšanas: 
* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem, izglītības 
darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības sistēmā; 
* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par izglītības 
darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un novērtēšanu, 
izglītības darbības izvērtēšanu; 
 * iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto 
dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai atbilstošajā 
dokumentā. 

Solfedžo 7,5 G 4 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs tiek 
apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

3) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 
4) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā audzināšana. 

Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt mūzikas 
skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu mūzikas materiālu, ir 
izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. 
iemaņu koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas 
izteiksmes līdzekļiem un to praktisko pielietojumu skaņdarbu 
interpretācijā.   

Ievads 
mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas kultūras 
vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, romantisms. 
Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu 
vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas vēsturisko un 
stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu 
laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 
teorija un 
analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par  
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms, 
romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti 
apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu 
mācību disciplīnas to savstarpējā papildinājumā. Kursa apguves 
rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas skaņdarbu 
uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) 
un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 
praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 
 

Laikmetīgās 
mūzikas 
vēsture un 
estētika 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu 
mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko 
tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem 
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 
postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
 

Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

28,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar 
mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 
vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 
mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 
mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem. 
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 
izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 
svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 
mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 
Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 
iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 
no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 
tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 
kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 
specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  
specializācijas profesionālās prasmes.  
 

Latvijas 
mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 
un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 
veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 
Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 
mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 
stilistiskos reprezentantus. 
 

Tradicionālā 
mūzika 

1,5 G 1.sem. i Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un funkcijām, 
par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas folkloras 
īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas folkloras 
kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par tradicionālās 
kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 
Klavierspēle 40,5 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 
izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, 
vingrināties un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu 
klāstā, iestudējot klavierskaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie 
instrumenta spēles tehnisko prasmju attīstības, attīstīt 
mākslinieciskās spēles iemaņas, novērtēt spēles tehnisko un 
māksliniecisko kvalitāti. 

Ansambļa 
spēle 

3 G 2 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās 
muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā 
darbā. 

Koncert-
meistara klase 

3 I  
2 sem. 

 
i 

Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst 
koncertmeistara darba  prasmes kuras ir nepieciešamas pianistam 
pedagoģiskajā darbā. 

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 
 

I 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un 
sastāviem.   

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 
Klavier- 
spēles 
metodika 

 
15 

 
G 

 
5 sem. 

 
E 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību 
stundas organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu 
tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura 
prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, stājas 
veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas un muzicēšanas 
attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas metodiku, 
audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Mūzikas 
pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 
nostādnes Latvijā un ārvalstīs; 
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās 
didaktikas principus mūzikas pedagoģijā; 
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un 
radošumu, spēj motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas 
pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Pianisma 
vēsture un 
mūzikas 
literatūra 

10,5 G  
4 sem. 

 
E 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas 
par instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu 
laikmetu komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta 
tehniskajām iespējām, to apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta 
mūzikas literatūru un tās plānošanas iespējām mācību procesā.  

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 
Tradicionālā 
instrumenta 
spēle 

1,5 G 1 sem. i  
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 2 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija/im
provizācija 

3 
 

G 
 

2 sem. 
 

i 
 

Klavesīna spēle 
vai ērģeļspēle 
unvai 
džeza mūzika 
 

4,5 G 3 sem. i 

3 
 

G 2 sem. 
 

i 

1,5 G 1 sem. i 

Instrumenta 
spēles metodika 
un ped. prakse 

4,5 G 2 sem. i 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse –  39ECTS  KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

25,5 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir 
apguvis nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  
ir strādājis gan docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi 
pilnveidojis mācību stundu vadīšanas prasmes. 
 

Koncertmeistara 
prakse 

6 I 2 sem. E 

Ansambļa darba 
prakse  

7,5 I 2 sem E 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Klavierspēles 
mācīšanas 
metodika 

 
3 

 
G 

 
1 sem. 

 
DE 

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

Pedagoģiskā 
prakse - 
mācību stunda 
Klavierspēle 

 
3 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

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

Klavierspēle – 
Koncert-
programmas 
daļa 

 
6 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina klavierspēles 
prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā 

Bakalaura 
diplom-
referāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 
 

 
6 
 
 
 

 
I 
 
 
 

 
2 sem. 

 
 
 

 
DE 

 
 
 

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

specializācijas Akordeona/kokles/ģitāras spēles skolotājs   paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 
ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP 
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5  ECTS KP  
(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 
B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  76,5 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 
Instrumenta 
spēle 
(akordeons, 
kokle, ģitāra) 

33 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes 
dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu 
fragmentus, izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, 
pielietot, vingrināties un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes 
līdzekļu klāstā, iestudējot instrumentālos skaņdarbus ar 
audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles tehnisko prasmju 
attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, novērtēt 
spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti. 

Ansambļa 
spēle 

3 G 2 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās 
muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā 
darbā. 

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 
 

i 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un 
sastāviem.   

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. 
 

E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu 
fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika 
mūzikas literatūras tēmu mācīšanai; 
* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju 
kopām.   
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 
Instrumenta  
spēles mācīšanas 
metodika 
 

 
15 

 
G 

 
5 sem. 

 
E 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas 
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, 
stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas 
un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas 
metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Mūzikas 
pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes 
Latvijā un ārvalstīs; 
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas 
principus mūzikas pedagoģijā; 
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj 
motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā 
darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Instrumenta 
spēles vēsture un 
mūzikas 
literatūra 

10,5 G  
4 sem. 

 
E 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 
instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu 
komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to 
apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas 
iespējām mācību procesā.  

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 
Tradicionālā 
instrumenta 
spēle 

1,5 G 1 sem. i  
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 2 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija/im
provizācija 

3 
 

G 
 

2 sem. 
 

i 
 

Cita instrumenta 
spēle un/vai 
džeza mūzika 
un/vai 
Instrumenta 
uzbūve un 
remonts 

4,5 G 3 sem. i 

3 
 

G 2 sem. 
 

i 

1,5 G 1 sem. i 

Cita instrumenta 
spēles metodika 
un ped. prakse 

4,5 G 2 sem. i 

Prakse –  39 ECTS  KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

30 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis 
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  ir strādājis gan 
docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību 
stundu vadīšanas prasmes. 

Ansambļa darba 
prakse  

9 I 2 sem E 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 
spēles mācīšanas 
metodika 

 
3 

 
G 

 
    1 sem. 

 
DE 

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

Pedagoģiskā 
prakse - mācību 
stunda 
Instrumenta 
spēle 

 
3 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

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

Instrumenta 
spēle – 
koncert-
programmas 
daļa 

 
6 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles 
prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā 

Bakalaura 
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 
 

 
6 
 
 
 

 
I 
 
 
 

 
2 sem. 

 
 
 

 
DE 

 
 
 

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

 



122 
 

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

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP 
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5  ECTS KP  
(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 
B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  76,5 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 
Instrumenta 
spēle  

33 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 
izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties 
un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot 
instrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles 
tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, 
novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti. 

Ansambļa spēle 3 G 2 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās 
muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā darbā. 

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 
 

i 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot instrumentālās 
mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un sastāviem.   

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. 
 

E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, kas 
nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika mūzikas literatūras tēmu 
mācīšanai; 
* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju kopām.   

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 
Instrumenta  
spēles mācīšanas 
metodika 
 

 
15 

 
G 

 
5 sem. 

 
E 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas 
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, 
stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas 
un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas 
metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Mūzikas 
pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes 
Latvijā un ārvalstīs; 
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas 
principus mūzikas pedagoģijā; 
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj 
motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā 
darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Instrumenta 
spēles vēsture un 
mūzikas 
literatūra 

10,5 G  
4 sem. 

 
E 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 
instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu 
komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to 
apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas 
iespējām mācību procesā.  

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 
Tradicionālā 
instrumenta 
spēle 

1,5 G 1 sem. i  
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 
uzbūve un 
remonts 

1,5 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija/ 
improvizācija 

3 
 

G 
 

2 sem. 
 

i 
 

Prakse –  39 ECTS  KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

30 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis 
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  ir strādājis gan 
docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību 
stundu vadīšanas prasmes. 

Ansambļa darba 
prakse  

9 I 2 sem E 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 
spēles mācīšanas 
metodika 

 
3 

 
G 

 
    1 sem. 

 
DE 

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

Pedagoģiskā 
prakse - mācību 
stunda 
Instrumenta 
spēle 

 
4,5 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

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

Instrumenta 
spēle – 
koncert-
programmas 
daļa 

 
6 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles 
prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā 

Bakalaura 
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 
 

 
4,5 

 
 
 

 
I 
 
 
 

 
2 sem. 

 
 
 

 
DE 

 
 
 

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

 
 specializācijas Pūšaminstrumentu (flauta/ oboja/ klarnete/ fagots/ saksofons/ mežrags/ trompete/ 

trombons/eifonijs/tuba)/sitaminstrumentu spēles skolotājs paredzētie studiju kursi un plānotie 
rezultāti 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa (obligātā) –97,5 ECTS KP 
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5  ECTS KP  
(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 
B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  76,5 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 
Instrumenta 
spēle (galv. 
instr. 

21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 
izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties 
un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot 
kinstrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles 
tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, 
novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti. 

Instrumenta 
spēle un 
metodika 
(papild-
instruments) 

12 I 7 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt ar apgūto papildinstrumentu nesarežģītus dažādu 
laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 
izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties 
un orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot 
instrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles 
tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, 
novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti. 

Diriģēšana un 
partitūras spēle 

3 I 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis diriģēšanas 
manuālo tehniku, lai mācību procesā būtu spējīgs vadīt un 
diriģēt pūšaminstrumentu ansambļus vai skolas orķestri, 
piemērot atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas 
prasībām.  

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 
 

i 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un 
sastāviem.   

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. 
 

E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu 
fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika 
mūzikas literatūras tēmu mācīšanai; 
* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju 
kopām.   
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 
Instrumenta  
spēles mācīšanas 
metodika 
 

 
15 

 
G 

 
5 sem. 

 
E 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas 
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, 
stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas 
un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas 
metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Mūzikas 
pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes 
Latvijā un ārvalstīs; 
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas 
principus mūzikas pedagoģijā; 
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj 
motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā 
darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Instrumenta 
spēles vēsture un 
mūzikas 
literatūra 

10,5 G  
4 sem. 

 
E 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 
instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu 
komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to 
apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas 
iespējām mācību procesā.  

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 
Papild-
instrumenta 
spēle 

3 G 2 sem. i  
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 
uzbūve un 
remonts 

1,5 G 1 sem. i 

Papild-
instrumenta 
spēles metodika 

1,5 G 1 sem. i 

Papild-
instrumenta 
spēles metodika 

3 G 2 sem. i 

Prakse –  39 ECTS  KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

30 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis 
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  ir strādājis gan 
docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību 
stundu vadīšanas prasmes. 

Ansambļa darba 
prakse  

9 I 2 sem E 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 
spēles mācīšanas 
metodika 

 
3 

 
G 

 
    1 sem. 

 
DE 

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

Pedagoģiskā 
prakse - mācību 
stunda 
Instrumenta 
spēle 

 
3 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

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

Instrumenta 
spēles mācīšanas 
metodika un 
ped. prakse 

 
3 

 
I 

 
    1 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas 
un pierāda savu kompetenci papildinstrumenta spēles apguves 
procesos.  
 

Instrumenta 
spēle – 
koncert-
programmas 
daļa 

 
4,5 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles 
prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā 

Bakalaura 
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 
 

 
4,5 

 
 
 

 
I 
 
 
 

 
2 sem. 

 
 
 

 
DE 

 
 
 

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

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa (obligātā) – 81 ECTS KP 
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 54  ECTS KP  
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 
- attīstības; 
- personības ; 
- sociālā; 
- pirmsskolas 
bērnu attīstības 
psiholoģija 

9 P/G 4 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 
sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās 
atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 
darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot risināt 
problēmsituācijas; 
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 
audzēkņu personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozarē, 
spēj to analizēt un izmantot praksē.  

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to sasniegšanu; 
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar izvirzītajiem 
mērķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas veidošanas 
principus; 
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un sabiedrību: 
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību sasniegumus, 
sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praksē. 

Pedagoga ētika 1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina pedagoga ētikas pamatprincipus; 
* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un sadzīves 
situācijas; 
* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;  
* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.   

Izglītības 
vadība 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis pamatzināšanas: 
* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem, izglītības 
darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības sistēmā; 
* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par izglītības 
darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un novērtēšanu, 
izglītības darbības izvērtēšanu; 
 * iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto 
dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai atbilstošajā 
dokumentā. 

Solfedžo 7,5 G 4 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs tiek 
apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 
2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā audzināšana. 

Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt mūzikas 
skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu mūzikas materiālu, ir 
izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. 
iemaņu koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas 
izteiksmes līdzekļiem un to praktisko pielietojumu skaņdarbu 
interpretācijā.   

Ievads 
mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas kultūras 
vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, romantisms. 
Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu 
vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas vēsturisko un 
stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu 
laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 
teorija un 
analīze 

3 G 2 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par  
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms, 
romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti 
apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu 
mācību disciplīnas to savstarpējā papildinājumā. Kursa apguves 
rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas skaņdarbu 
uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) 
un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 
praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 
 

Laikmetīgās 
mūzikas 
vēsture un 
estētika 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu 
mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko 
tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem 
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 
postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
 

Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

16,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar 
mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 
vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 
mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 
mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem. 
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 
izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 
svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 
mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 
Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 
iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 
no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 
tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 
kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 
specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  
specializācijas profesionālās prasmes.  
 

Latvijas 
mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 
un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 
veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 
Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 
mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 
stilistiskos reprezentantus. 
 

Tradicionālā 
mūzika 

1,5 G 1.sem. i Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un funkcijām, 
par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas folkloras 
īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas folkloras 
kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par tradicionālās 
kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  90 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 33 ECTS KP 
Dziedāšana un 
vokālā metodika 

3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes un vokālā darba 
metodiskos paņēmienus, kas ir nepieciešami mūzikas teorētisko priekšmetu 
skolotāja pienākumu veikšanai. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj sadzirdēt un novērst dziedājuma 
intonatīvās, tembrālās vai skaņveides neprecizitātes, iemācīt apgūt vokālās 
prasmes un  lietot tās solfedžo un mūzikas literatūras mācību priekšmetu satura 
apguvei. 

Ritmika 3 G 2 sem. i Studiju kursā students iegūst dziļāku izpratni par mūzikas valodas elementu 
praktisko izpausmi mūzikā, prasmi atspoguļot mūzikas valodas elementus 
ķermeņa plastiskajā valodā un kustībās. Studiju kursa apguves rezultātā 
students pārzina un spēj realizēt ritmikas vingrinājumus ritma izjūtas un kustību 
koordinācijas attīstībai, fantāzijas un iztēles attīstībai, prot izmantot ritmikas 
vingrinājumus un improvizācijas paņēmienus sasaistē ar mūzikas raksturu, 
dinamiku, reģistru, tempu un mūzikas formu. 

Klavierspēle 13,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, kas 
nepieciešami mācību priekšmeta Mūzikas literatūra  tēmu mācīšanai, 
improvizēt un harmonizēt melodijas uz klavierēm, spēlēt  daudzbalsīgus 
muzikālos diktātus un skaņdarbu pavadījumus.  

Improvizācija 6 *G/I 1 sem. 
 

i 
 

Studiju kursa apguve sekmē radošuma attīstību, kursa apguves procesā students 
attīsta improvizācijas prasmes, apgūst improvizācijas metodiskos paņēmienus, kas 
nepieciešami daudzveidīgu metožu pielietošanai mūzikas teorētisko priekšmeta 
mācīšanas procesā. 

Kompozīcijas 
pamati 

6 I 2 sem. 
 

i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj iemācīt audzēknim skaņdarba 
radīšanas procesā kompozīcijas pamata tehnikas, pielietot mūzikas izteiksmes 
līdzekļus atbilstoši izvēlētajam mūzikas stilam, žanram un formai. 

Skatuves runa 1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izpēti, vingrinājumus 
priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas vingrinājumus kopā ar žestu valodu.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
Realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga lietojuma īstenošanu 
praksē, panākt runas prasmes kultūru, runas saliedēšanu ar ķermeņa kustību un 
izteiksmi. 

Teorētiskā daļa – 57  ECTS KP 
Mūzikas 
pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes Latvijā un 
ārvalstīs; 
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas principus 
mūzikas pedagoģijā; 
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj motivēt 
audzēkņus mūzikas izglītībai; 
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba 
veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Orķestra stilu 
vēsture 

4,5 G 1 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas orķestra sastāvus, 
to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, rakstības stilus,  padziļina 
zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā. 

Instrumentu 
mācība 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā orķestra instrumentiem, to 
skanējuma tehniskām iespējām, diapazoniem, reģistriem, tembriem, par katra 
instrumenta īpašībām un iedabu, par dinamiskajām iespējām, attīsta prasmes 
praktiskajā instrumentācijā. 

Harmonija 9 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un formveides 
līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu 
harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta mūzikas analītiskās prasmes. 

Polifonija 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas  izteiksmes un formveides 
līdzekļiem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas vēsturiski stilistisko 
evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas raksturīgākām parādībām, attīsta 
mūzikas analītiskās un kompozīcijas tehnikas prasmes. 

Formas mācība 13,5 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas formveides mūzikas attīstības 
procesu likumsakarībām, iepazīstina ar galvenajiem teorētiskajiem pētījumiem 
mūzikas formas nozarē, skaņdarba formas analīzes metodēm, mūzikas formas 
pamatkomponentiem, mūzikas formu vēsturi, dažādu gadsimtu homofonām 
formām, attīsta analītiskās prasmes. 

Mūzikas 
teorētisko 
priekšmetu 
mācīšanas 
metodika 

 
15 

 
G 

5 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, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus. 

Kompozīcijas 
mācīšanas 
metodika 

4,5 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis kompozīcijas mācīšanas  
paņēmienus, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību 
priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas 
veidus, formas, kritērijus. 

 ECTS Nodar Studiju Pārbaudījuma veids/  
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Studiju kursi  
KP 

skaits 

bību 
veids 

kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 

Klavierspēle 4,5 G 3 sem. i  
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai.  

Klavierspēles 
mācīšanas 
metodika  

3 G 3 sem. DE 

Klavierspēles 
pedagoģiskā 
prakse 

1,5 G 2 sem. DE 

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Džeza mūzika 3 G 1 sem. i 
Kompozīcija/i
mprovizācija 

3 G 2 sem. i 

Elektroakustis
kā mūzika 

3 G 1 sem. i 

Prakse –  39 ECTS  KP 

Solfedžo 
pasniegšanas 
pedagoģiskā 
prakse 

 
21 

 
I 

 
 

6 sem. 

 
i 

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

Mūzikas 
literatūras 
pasniegšanas 
prakse 

 
15 

 
I 

 
 

3 sem. 

 
i 

Kompozīcijas 
mācīšanas 
prakse 

 
3 

 
I 

 
1 sem 

 
i 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Mūzikas 
teorētisko 
priekšmetu 
mācīšanas 
metodika 

 
3 

 
G 

 
    1 sem. 

 
DE 

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

Solfedžo 
mācīšanas 
pedagoģiskā 
prakse 

 
3 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

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

Mūzikas 
literatūras 
mācīšanas 
pedagoģiskā 
prakse 

 
3 

 
I 

 
    1 sem. 

 
DE 

Bakalaura 
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 
4,5 

 
 
 

 
I 
 
 
 

 
2 sem. 

 
 
 

 
DE 

 
 
 

Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, 
uzziņu un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, 
diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 
un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski 
to aizstāv.  
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2.2.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra 
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un 
zinātnisko atziņu lietošanu pedagoģiski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” prasībām  un JVLMA Senāta  lēmumiem. 

Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā 240 ECTS  kredītpunktu 
apjomā. 

Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 
pārbaudījumā ir pozitīvs. 

Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir 
palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē. 

Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 
procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības 
pret patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,40%  pret 0,60%.  

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 
katedras studējošo pārbaudījumos, prakses norises vietās un koncertprojektos.  

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli 
par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju 
darbu ikgadu pieaug. Šī gada absolventi ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā 
atbilstību un lietderību iegūtajai skokotāja profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju 
kursa īstenošanas pilnveidē. Absolventu secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts 
pieņēma lēmumu iesniegt Senātam apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju 
programmu satura aktualizāciju. 
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

Programmas daļas Studiju kursi 
A daļa - programmas obligātā daļa: 
– apakšprogramma Instrumenta spēles 

skolotājs -  97,5 ECTS KP; 
– apakšprogramma Mūzikas teorētisko 

priekšmetu skolotājs – 73,5 ECTS  KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu 
valodas kultūra, Uzņēmējdarbības pamati (Darba 
tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un vadīšanas 
pamati) Reliģijas vēsture, Literatūras vēsture, 
Mākslas vēsture, Filozofija, Ētika, Loģika, 
Svešvaloda 

 2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie pamatkursi: 
 – apakšprogramma Instrumenta spēles skolotājs – 67,5 KP: 
Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas 
tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā 
mūzika; 
- apakšprogramma Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs – 43,5 
KP: Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas 
tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā 
mūzika 

  
B daļa – ierobežotās izvēles daļa  
(profesionālās specializācijas 
kursi): 

apakšprogrammā Instrumenta spēles skolotājs var apgūt 
specializācijas taustiņinstrumentu spēles skolotājs (klavierspēles, 
akordeona spēles skolotājs),  stīgu instrumentu spēles skolotājs 
(vijoļspēles/alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, arfas spēles, 
kokles spēles, ģitāras spēles skolotājs),  pūšaminstrumentu spēles 
skolotājs (visu instrumentu specializācijas) un sitaminstrumentu 
spēles skolotājs.  
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– apakšprogramma 
Instrumenta spēles skolotājs – 
76,5  ECTS KP  
 

1. Teorētiskā daļa– 27 KP: Kursa darbi – Instrumenta spēles 
mācīšanas metodika un instrumenta spēles attīstības vēsture un 
mūzikas literatūra, studiju kursi – Instrumenta spēles mācīšanas 
metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika, 
Specializācijas nozares pedagoģijas vēsture, Mūzikas nozares 
attīstības vēsture un mūzikas literatūra. 
2. Praktiskā daļa –  49,5  KP: Instrumenta spēle, Klavierspēle, 
Aranžēšana, Ansambļa spēle. 

- apakšprogramma Mūzikas 
teorētisko priekšmetu skolotājs 
– 102 KP: 
 

1. Teorētiskā daļa– 54  KP: Kursa darbi – Harmonija, Polifonija, 
Metodika, Formas mācība; studiju kursi - Mūzikas pedagoģijas 
vēsture, Orķestra stilu vēsture, Instrumentu mācība, Harmonija, 
Polifonija, Formas mācība, Mūzikas teorētisko priekšmetu 
mācīšanas metodika, Kompozīcijas mācīšanas metodika, Skatuves 
runa. 
2. Praktiskā daļa – 48 KP: Dziedāšana un vokālā metodika, Ritmika, 
Klavierspēle, Improvizācija, Kompozīcijas pamati. 

C daļa - brīvās izvēles kursi - 
9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 
specializācijas un profesijas standarta prasībām. 

Prakse – 39 ECTS  KP : Pedagoģiskā prakse/ ansambļa darba prakse 
Valsts pārbaudījumi –  
18 ECTS KP: 

Instrumenta spēles metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu 
pasniegšanas metodika, Pedagoģiskā prakse (mācību stunda), 
bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana, instrumenta spēle 
– instrumenta spēles skolotāju studiju programmā. 

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

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības:    
Mūzikas literatūra un mūzikas teorija, instrumenta spēle mūzikas profesionālās vai profesionālās 
ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma prasību apjomā. 

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 
centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda, 
iegūtais vērtējums nedrīkst būt zemāks par E līmeni, izņemot personas, kuras vidējo izglītību 
ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai 
personas ar īpašām vajadzībām.  

Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas 
centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi. 

 
2.2.7. Studiju programmu praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un formas, 
akadēmiskā personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo 
iesaistīšana pētniecības/ mākslinieciski radošajos projektos). 

            
Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 

Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 
tika izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu 
un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma 
studentu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, 
kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un 
norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 
pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Katras specializācijas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā 
darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas 
studiju kursa aprakstā. Atsaucoties uz šī brīža prasībām un jaunajām (IT) iespējām, 
aktualizēti programmas obligātās daļas studiju kursa apraksti Pedagoģija, Psiholoģija, 
Instrumenta spēlē, Instrumenta spēles mācīšanas metodikā, pedagoģiskās prakses darba 
programmu prasībās.  

Turpināts darbs pie studiju formu un metožu daudzveidošanas, aktīvi izmantojot 
dažādas interaktīvās un grupu darba formas, videomateriālus, organizējot diskusijas, 
praktikumus, patstāvīgi iestudēto materiālu apguves demonstrējumu, izstrādājot darba lapas 
un izdales materiālus (D. Medne, R. Kaņepēja, J.Kudiņš, I. Grauzdiņa, u.c.). 

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju izglītošanā liela nozīme ir prakses darba 
plānošanai un tās norisei. Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses  līgumiem, kuros ietverti 
prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un 
atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija – prakses darba programmas un studentu 
prakses pārskats (dienasgrāmata).  Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām 
nodarbībām.  
Studiju procesa inovācijas: 
    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 
izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 16 studiju kursu saturu, saņemt docētāju 
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās 
infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 
projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie 
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.   
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Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
1) izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
2) jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
3) izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
4) izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
5) modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un 
audiovizuālais aprīkojums,  
6) iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
7) renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
8) centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 
Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba 
iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas 
tehnoloģijas un  specializēts aprīkojums.    
 
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās 
ietekme uz studiju darbu 
 Akadēmiskā personāla pedagoģiskā un mākslinieciski radošā darbība noris atbilstoši 
docētāju darba plāniem,  kurus katram akadēmiskajam gadam pieņem katedras sēdē un 
apstiprina JVLMA zinātniskā un radošā darba prorektors.   

Analizējot studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs īstenošanā 
iesaistīto  docētāju radošās, pētnieciskās un organizatoriskās darbības  daudzveidīgo spektru, 
jāsecina, ka tā pozitīvi ietekmēja studiju darbu un studējošos motivēja aktīvi iesaistīties šajos 
procesos. 

Mūzikas profesionālo studiju kursu docētāju mākslinieciskās aktivitātes izpaudās 
dažādu atskaņotājmākslas projektu īstenošānā – solo koncerti, festivāli, tematiskie koncerti, 
koncertlekcijas un citi pasākumi, kuri bija organizēti gan Rīgā, gan Latvijas reģionos, gan 
sadarbībā ar koncertaģentūrām ārpus Latvijas.   
 Klavieru katedras, ērģeļu klases un akordeona klases docētāju radošā/zinātniskā un 
organizatoriskā  darbība: 
Pateicoties docētāju un studējošo aktivitātei studiju laikā realizēti daudzi radoši, mākslinieciski 
projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un ārvalstīs, īpaši cenšoties 
nodrošināt prakses iespējas topošiem pianistiem un pedagogiem. 

Katedras docētāji dažādās formās sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm, Latvijas 
mūzikas vidusskolām, mūzikas skolām. Tika organizētas arī docētāju meistarklases dažādās 
Latvijas pilsētās visa līmeņa pianistiem un arī klavierspēles pedagogiem. Prof. S.Osokins 
darbojas Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā, J. Rižovs ir pedagogs J.Mediņa Mūzikas 
vidusskolā. Prof. J.Kalnciems ir Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas prezidents,  lekt. 
T.Ostrovskis – asociācijas valdes loceklis. Doc. J. Žvikovs ir kamerorķestra Sinfonietta Rīga 
pianists. Visi docētāji aktīvi sadarbojas ar koncertaģentūru Latvijas Koncerti un ar vadošajiem 
Latvijas mūziķu kolektīviem. Sadarbībā ar Latvijas mūzikas vidusskolām, JVLMA docētāji 
piedalās studiju programmu īstenošanā diplomeksāmenu komisiju locekļu kapacitātēs un vadot 
meistarklases. Sakarā ar Katedras docētāju ciešo saikni ar klavierspēles un klavierspēles 
pedagoģijas darba tirgu, studējošie iegūst nepastarpinātu un kvalitatīvu informāciju par profesijas 
aktualitātēm, darba iespējām un karjeras attīstības potenciālu. 

Prof. J. Kalnciems uzstājies solokoncertā „Himnas, Lūgšanas, Rituāli” (JVLMA Lielajā 
zālē 30.01.2012, G. Gurdžijeva klaviermūzika), kā arī organizējis un piedalījies Klavieru 
katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa Vītola klavierdarbi” 1. programmā (08.03.2012. 
Gaujienas Mākslas skolā, 12.03.2012. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā). Sadarbībā ar 
JVLMA prof. J. Kalnciems ierakstījis un izdevis CD ar F. Lista klavierskaņdarbiem „Sursum 
Corda” (28.04.2012.). Profesors sniedzis meistarklases Daugavpils Universitātē (21.02.2012.), 
organizējis 9. Jūrmalas Klavierspēles meistarkursus / tālākizglītības kursus mūzikas skolu un 
vidusskolu pedagogiem (Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 17.-19.08.2011.), kā arī darbojies 
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas organizētā „Zēnu pianistu konkursa” (08.12.2011.), 
Valmieras Jauno pianistu konkursa (25.01.2012.), Latgales priekšpilsētas mūzikas skolas 
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starptautiskā pianistu konkursa (02.03.2012.), un Latgales pianistu konkursa (Balvi, 20.04.2012.) 
žūrijās. Profesors JVLMA sienās organizējis atlases kārtu uz P. Čaikovska Starptautisko 
konkursu (05.12.2011.), kā arī darbojies tā žūrijas komisijā. Sadarbojoties ar mūzikas 
vidusskolām, prof. J. Kalnciems diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētāja statusā strādājis 
Ventspils Mūzikas vidusskolā, Jelgavas Mūzikas vidusskolā, Cēsu Mūzikas vidusskolā, Liepājas 
Mūzikas vidusskolā, Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā un Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā. 

Prof. V.Zilberts piedalījies Steinway flīģeļa prezentācijas koncertā LMT Kamerzālē 
(01.2012.), Klavieru katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa Vītola klavierdarbi” 1. 
programmā, JVLMA mecenātes Māras Doles piemiņas koncertā JVLMA Ērģeļu zālē (05.2012.), 
kā arī daudzos kamermūzikas koncertos gan JVLMA sienās, gan ārpus tām. Profesors ir 
darbojies T.Reitera fonda rīkotā mūzikas skolu audzēkņu konkursā Rīgas Latviešu biedrības 
namā (12.2011.) un starptautiskajā jauno pianistu konkursā Latgales skicējums Rēzeknē. 

Doc. J. Žvikovs sniedzis sekojošus solo priekšnesumus: cikla Visi Jāzepa Vītola 
klavierdarbi koncerts Daugavpils mūzikas vidusskolā; Trīs silueti; 1.marts, 2012.; cikla Visi 
Jāzepa Vītola klavierdarbi koncerts Gaujienas mūzikas skolā; Trīs silueti; 8.marts, 2012.; cikla 
Visi Jāzepa Vītola klavierdarbi koncerts JVLMA Lielajā zālē; Trīs silueti; 12.marts, 2012.; 
J.Karlsons Trešā sonāte; Latviešu Biedrības nams; Latvijas jaunās mūzikas dienas, 14.marts, 
2012. Docētājs ieskaņojis Latvijas Radio Jura Karlsona 3. klaviersonāti (08.11.2012.), kā arī 
uzstājies dažādu kameransambļu sastāvos Latvijas atpazīstamākajās koncertzālēs. Darbojoties 
kamerorķestra Sinfonietta Rīga sastāvā, docētājs piedalījies sekojošās koncertprogrammās: 
R.Kalsons Kamersimfonija (klavesīna partija); S.Prokofjevs Simfonija-končertante čellam ar 
orķestri (čelestas partija); N.Šnē; LĢ; 11.novembris, 2011.; K.Orfs viencēliena opera Mēness; 
LU auls; koris Kamēr..., M.Sirmais; 25., 26.februāris, 2012.; G.Pone ELY; Sinfonietta Rīga 
ansamblis; N.Šnē; LĢ; Latvijas jaunās mūzikas dienas; 10.marts, 2012; Franko Donatoni Spiri 
čelestas partija; N.Šnē; Spīķeru koncertzāle; 10.maijs, 2012.; HKGruber Manhattan broadcasts; 
N.Šnē; LĢ; SR sezonas noslēguma koncerts; 31.maijs, 2012.; Niko Mjūlijs (Nico Muhly) 
Koncerts elektriskajai vijolei un orķestrim Seeing is Believing; klavieres, čelesta; Thomas Gould, 
vijole; N.Šnē; 28.aprīlis, 2012. Profesors ir sniedzis meistarklases Sibeliusa Mūzikas akadēmijā 
(05.2012.), kā arī vadījis sekojošas koncertlekcijas: koncertlekcija Baroks. Nozīmīgais sākums no 
cikla Klavieres laiku lokos; Jelgavas 4.vsk.; 28.novembris, 2011.; koncertlekcija Klasicisms Vīnē 
no cikla Klavieres laiku lokos; Jelgavas 4.vsk.; 11.janvāris, 2012.; koncertlekcija Jūtas un alkas. 
Romantisms no cikla Klavieres laiku lokos; Jelgavas 4.vsk.; 28.februāris, 2012. 

Lekt. T. Ostrovskis piedalījies Klavieru katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa 
Vītola klavierdarbi” 1. programmas atskaņojumos Daugavpilī, Gaujienā un Rīgā, kā arī aktīvi 
koncertējis dažādu kameransambļu sastāvos. 2012. gada februārī sadarbībā ar klarnetistu Egilu 
Šēferu un ar mecenātes Māras Doles atbalstu izdots kamermūzikas CD „Dzintargraudi”.   

T. Ostrovskis AEC Polifonia organizēta projekta ietvaros apmeklējis profesionālas ievirzes 
seminārus Innovative Conservatoire Lielbritānijā, papildinājis zināšanas, piedaloties JVLMA 
starptautiskās akreditācijas procesā, prezentējot akadēmijas studiju programmas, darbojies P. 
Čaikovska konkursa atlases kārtas organizēšanā JVLMA Lielajā zālē, aktīvi līdzdarbojies 
Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas darbībā (kļuvis par asociācijas valdes locekli), strādājis L. 
Garūtas Jauno pianistu konkursa žūrijas komisijā (Sigulda, 14.03.2012.), kā arī piedalījies 
Izglītības kvalitātes vērtēšanas dienesta rīkotajos mūzikas izglītības iestāžu akreditācijas kursos, 
kļūstot par akreditācijas ekspertu. 
 Akordeona spēles doc. J. Rižovs strādājis valsts eksāmenu komisijās akordeona spēles 
specializācijā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, Daugavpils Mūzikas vidusskolā un 
Jelgavas Mūzikas vidusskolā, piedalījies profesionālās tālākizglītības kursos „Daudzveidīgas 
mācību metodes profesionālās ievirzes un profesionālā vidējā izglītības programmā 
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle” 36 stundu apjomā. P. Jurjāna mūzikas skolā (12.-
15.03.2012.), kā arī 3. Starptautiskajā zinātniski – praktiskajā konference. Docētāja raksts 
„Akordeona spēles attīstības Latvijā” publicēts krājumā „ Orthodox History and Traditional 
culture” (Tambova, 2012.“Print-Service”, Krievija). Noritējusi sadarbība ar mācībspēkiem no 
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Itālijas, Baltkrievijas un Krievijas augstskolām. 
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 Ērģeļu klases akadēmiskajos amatos ievēlētie mācībspēki ir aktīvi koncertējoši 
ērģelnieki, kuri savas zināšanas par ērģelēm un ērģeļmūzikas repertuāru regulāri pārbauda 
praktiskajā koncertdzīvē, līdz ar to šīs mākslinieciskās darbības ietekme uz studiju procesu ir 
neapšaubāmi pozitīva.  

Asoc. prof. Larisa Bulava līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā un 
Daugavpils mūzikas vidusskolā šī gada laikā sniegusi arī vairākus ērģeļmūzikas koncertus 
Latvijā un Vācijā, sagatavojusi pirmatskaņojumam S.Mences darbu „Dialogi”.  

Asoc. prof. Vita Kalnciema šajā gadā līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā 
un Rīgas Doma kora skolā sniegusi vairākus ērģeļmūzikas koncertus Rīgas Domā - gan J.S.Baha 
un čehu mūzikas soloprogrammas, gan kopā ar Rīgas Doma Meiteņu kori, ģitāristu Armandu 
Alksni, dziedātāju Elīnu Šimkus, sitaminstrumentālistu Edgaru Saksonu. Sniegusi arī Slokas 
baznīcas ērģeļu 100-gadei veltītu koncertu, Zemgales Ērģeļu dienu atklāšanas koncertu Jelgavā, 
organizējusi un piedalījusies ērģelnieku maratonkoncertā Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā, 
festivāla koncertā Zviedrijā, kā arī Starptautiskā M.Tariverdijeva ērģelnieku konkursa žūrijas 
darbā Kaļiņingradā. Klajā nācis solo CD „Ugāles baroks”. Piedalījusies arī Rīgas Doma Meiteņu 
kora jaunā CD „Jubilatio” ierakstos ar ērģeļu pavadījumiem un solo.  
Mūzikas augstskolas docētāju saiknes uzturēšana ar vidējām speciālajām mācību iestādēm ir ļoti 
nepieciešama, lai pilnveidotu skolu audzēkņu profesionālās kvalifikācijas iespējas un savlaicīgi 
sagatavotu tos studijām Mūzikas akadēmijā. Šajā jomā Ērģeļu klasei izveidojusies laba tradīcija 
nu jau vairāku gadu garumā – maija beigās JVLMA Ērģeļu zālē notiek ikgadējs Topošo 
ērģelnieku koncerts, kurā aicināti piedalīties tieši Latvijas mūzikas skolu ērģeļspēles audzēkņi 
savu pedagogu pavadībā. Šāds koncerts šogad notika 2012.g. 26.maijā.  

Studiju procesa kvalitatīvu norisi sekmē laba sadarbība, kas izveidojusies ar Lietuvas, 
Igaunijas, Enshedes, Bāzeles, Amsterdamas, kā arī ar Sanktpēterburgas mūzikas augstskolām. 
Regulārās meistarklases arī ar citu augstskolu pasniedzējiem nodrošina mūsu studentiem labu 
informētību ar ērģeļspēli saistītajos jautājumos.  

Vispārējās klavieru katedras akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās mākslinieciskajā un 
organizatoriskajā darbībā. 
Katedras vadītāja asoc prof. Jāņa Matuļa mākslinieciskā un organizatoriskā darbībadarbība 

Veicot Latvijas Universitātes vīru kora Dziedonis koncertmeistara pienākumus, regulāra 
piedalās koncertos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Atskaņoja solo programmu katedras organizētajā 
koncertā JVLMA. Motivē citu specialitāšu studentus klavierskaņdarbu apguvi 
koncertatskaņojuma līmenī, sekmē studentu piedalīšanos koncertos. 
Bija JVLMA Satversmes sapulces loceklis, Akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvis. 
Profesora Normunda Vīksnes  mākslinieciskā un organizatoriskā darbība 

N.Vīksne mākslinieciskie projekti saistās ar klavieru dueta koncertiem. Klavieru dueta 
(Normunds Vīksne un Antra Vīksne) koncertu programma ir daudzšķautnaina, stilistiski bagāta, 
programmas atskaņojums visos koncertos ir spilgts, mākslinieciski augstvērtīgs. Mākslinieki 
piedalījās Romualda Jermaka autorkoncertā, Romualda Kalsona jubilejas koncertā, Māras Doles 
piemiņas koncertā, atskaņoja pilna koncerta programmu  Ave Sol koncertzālē. 

N.Vīksne bija iesaistīts žūrijas darbā starptautiskajā konkursā – festivālā Armēnijā un 
jauno pianistu konkursā Rīgā. 

Profesors ir ievēlēts JVLMA Satversmes sapulces, Profesoru padomes un Senāta sastāvā, 
pilda Akadēmiskās padomes  priekšsēdētāja pienākumus, ir Valsts pārbaudījumu komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. 
Doc. Vita Vēriņa piedalījās PMP koncertā Pavasara meditācijas 
Doc. Atis Stepiņš spēlēja ērģeļmūzikas koncertos Latvijā, Ukrainā, Krievijā, ir uzrakstījis 
kompozīciju klavierēm – Prelūdija, meditāvija un fūga, kas atskaņota JVLMA ērģeļzālē. 
Lekt. Solvita Vanaga regulāri piedalās ērģeļkoncertos Sv. Ģertrūdes baznīcā. 
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Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras docētāju sasniegumi: 

Piedalīšanās koncertos 
Katedras docētāji prof. J. Maļeckis, prof. V. Zilberts, prof. A. Liepiņš, asoc. prof. D. Kļava, doc. 
H. Hansena, doc. M. Zilberts, lekt. E. Žiba un lekt. I. Milzarāja regulāri piedalījušies Latvijas 
koncertdzīvē un katedras rīkotajos koncertos RLB.  
Prof. Jānis Maļeckis atskaņoja komponista K. Penderecka sekstetu Starptautiskajā ABAM 
konferencē Krakovā (20.-25.09.2012.), piedalījās festivālā Starptautiskā konservatoriju nedēļa 
Sankt-Pēterburgā JVLMA docētāju klavieru kvarteta sastāvā (vijolnieks Sandis Šteinbergs, 
altists Arigo Štrāls un čellists Ēriks Kiršfelds (21.-28.10.2012.), piedalījās Lielās Mūzikas balvas 
„Gada jaundarbs” ieguvēja A. Maskata skaņdarba Stanze di Venetia / Venēcijas rindas soprānam 
un klavieru kvartetam atskaņojumā LNO /2012.g. martā/, piedalījās koncertos RIX Klavieru 
kvarteta sastāvā festivālā Eiropas Ziemassvētki 2011 (vijolnieks Sandis Šteinbergs, altiste Liene 
Kļava, čellists Reinis Birznieks) Mazajā Ģildē (decembrī) un Brno filharmonijā Brno (Čehija, 
2012.g.maijā), piedalījās J.Brāmsa kamermūzikas koncertā JVLMA (M.Doles stipendijas 
ietvaros) sadarbībā ar viesprofesoriem A. Ronu (vijole) un M. Klīgelu (čells, 2012.g.aprīlī), 
piedalījās Dzintaru koncertzāles atklāšanas koncertā sadarbībā ar Nordic Symphony Orchestra un 
diriģenti Anu Tali (S.Renemaņa skaņdarba divām klavierēm ar orķestri pirmatskaņojums, 
2012.g. jūnijā), piedalījās Kremerata Baltica festivālā kamermūzikas koncertā (A. Maskats 
Stanze di Venetia / Venēcijas rindas soprānam un klavieru kvartetam, 2012.g. jūlijā). 
        Sagatavoja studentu un maģistrantu klavieru kvarteta Elīna Gaile (klavieres), Marta 
Jagmane (vijole), Zane Kalniņa (alts) un Dace Zālīte (čells) koncertam ECMTA konferencē 
Tallinā /2012.g. maijā/. 

Par izciliem panākumiem prof. Jānis Maļeckis saņēma JVLMA Swedbank Gada balvu 
Labākais JVLMA mācībspēks 2011. gadā. 

Sadarbība ar Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu pedagogiem 
Visus gadus noticis regulārs metodiskais darbs ar Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu 

kameransambļu pedagogiem, piedalījušies metodiskā seminārā kameransambļu skolotājiem Jāz. 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā un vadījuši meistarklases, kas ietilpst ikgadējā Starptautiskā 
kameransambļu konkursa – festivāla Muzicēsim kopā ar draugiem sagatavošanā.  

Prof. G. Sproģe vadījusi pedagogu profesionālās pilnveides programmu Seminārs – 
meistarklases kameransambļu skolotājiem X Starptautiskā konkursa – festivāla Muzicēsim kopā 
ar draugiem ietvaros /31.05.-2.06.2012./, bijusi X Starptautiskā konkursa – festivāla Muzicēsim 
kopā ar draugiem žūrijas priekšsēdētāja Jāz. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā /31.05.-2.06.2012./,  
piedalījusies X Starptautisko Latviešu jauno mūziķu radošo meistarkursu vadīšanā Siguldā 
/14.06.-23.06.2012./  

Organizatoriskais darbs:  
Katedras docētāji piedalījušies 20. konkursa JVLMA labākais studentu kameransamblis  
organizēšanā un žūrijas darbā. Cikls JVLMA mācībspēku, maģistrantu un studentu koncerti  
Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē ar lieliem panākumiem aizvadījis savu 14. koncertsezonu  
(ciklu organizē prof. Gunta Sproģe sadarbībā ar RLB Mūzikas komisiju).  
E. Žiba piedalījusies Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācijas konferences rīkošanā. 

Darbs ekspertu komisijās: 
Prof. J. Maļeckis - Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas nozares ekspertu komisijas 
loceklis (2011.-2012.aprīlis). 
Prof. G. Sproģe -Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas nozares ekspertu komisijas 
locekle (no 2012.g. maija). 

Docētāju radošie/zinātniskie komandējumi 

Prof. G. Sproģe ERASMUS prakses projekta ietvaros piedalījās Starptautiskās Eiropas 
kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences darbā Amsterdamā /15.10-
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17.10.2011./, vadīja meistarklases kameransamblī un žūrijas darbu 11. Lietuvas komponistu 
kamermūzikas izpildītāju konkursā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā Viļņā /1.-3.12.2011./;  
piedalījās 1. Polijas duetu konkursā ar klavierēm F. Šopēna Mūzikas universitātē Varšavā kā 
klausītāja /1.-7.02.2012./, vadīja meistarklases kameransamblī un piedalījās Starptautiskajā 
Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu festivālā, kas notika Starptautiskās Eiropas 
kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences ietvaros Igaunijas Mūzikas un teātra 
akadēmijā Tallinā /4.-6.05. 2012./.  
Prof. J. Maļeckis vadīja meistarklases Sonoro Interferente izglītības programmas ietvaros 
Četate (Rumānijā, 2012.g. aprīlī) un (Čehija), vadīja meistarklases kameransamblī un Janāčeha 
Mūzikas akadēmijā Brno (Čehija, 2012.g.maijā), vadīja meistarklases kameransamblī un 
piedalījās Starptautiskajā Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu festivālā, kas notika 
Starptautiskās Eiropas kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences ietvaros 
Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā Tallinā /4.-6.05. 2012./;  
 Piedalīšanās starptautisku konkursu žūriju darbā: 
Prof. G. Sproģe piedalījusies IV Starptautiskajā Sergeja Taņejeva kameransambļu konkursa 
Kalugā žūrijas darbā (30.10.-06.11.2011.), vadījusi žūrijas darbu 11. Lietuvas komponistu 
kamermūzikas izpildītāju konkursā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā Viļņā (3.12.2011.).  

Stīgu instrumentu katedras, kokles klases  docētāju un studentu sasniegumi: 
Visi katedras docētāji ir radoši mākslinieki. Docētāji aktīvi iekļaujas arī starptautiskajā 
koncertdarbībā. Piemēram: Kremerata Baltica sastāvā – E.Bindere, S.Zariņa, S.Šteinbergs; 
LNSO sastāvā – A.Štrāls, D.Ozoliņa, T.Zīberte-Ijaba, A.Frišenfelde, S.Šteinbergs, I. Brīnuma,  
S.Brīnums, I.Štrāla, N.Sarkisjana; LNO orķestra sastāvā – U.Sedola, A.Frišenfelde, D.Ozoliņa. 

Katedras mācībspēki M.Villerušs, J.Švolkovskis, T.Zīberte-Ijaba, I.Brīnuma,  
A.Frišenfelde, U.Sedola, D.Ozoliņa, J.Suvorova, A.Štrāls piedalījās katedras koncertā LBN 
01.02.2012., ar asoc. prof. L.Zembergas ievadvārdiem. 

Katedras docētāji piedalījās arī kamermūzikas projektos Rīgā, Valkā, Rēzeknē, Madonā, 
Limbažos, Ķekavā, Bauskā, Jelgavā, Siguldā – J.Švolkovskis, D.Ozoliņa, A.Sprūdža, I.Brīnuma, 
A.Frišenfelde, T.Zīberte-Ijaba, S.Zariņa. A.Štrāls. 

Radošo projektu īstenošanai tika piešķirta arī M.Doles stipendija – doc. I.Brīnumai,  
lekt.T.Zībertei-Ijabai, JVLMA stīgu kvartetam – S.Zariņa, B.Biezā, U.Sedola, A. prūdža. 
Notika docētāja S.Brīnuma jubilejas koncerts 16.04.2012. LĢ Minsteres zālē ar studentu un 
absolventu piedalīšanos. 
Katedras docētāju individuālie mākslinieciskie projekti: 
Lekt. T. Zīberte-Ijaba – 09.10.11. Koncerts Spānijas pasāžas ģitārai un vijolei LBN Minsteres 
zālē. Kopā ar  Massimo Felici /ģitāra/ (Monopoli Konservatorija, Itālija) un kamerorķestri 
Sinfonia Concertante, dir. A. Vecumnieka vadībā.  Dalība koncertā - pasaules pirmatskaņojums 
Anitras Tumševicas jaundarbam Passage de La Coruña (La Coruña pasāža), dalība emerit. prof. 
J.Švolkovska vijoles klases studentu un absolventu koncertā sv. Pētera baznīcā, piedalīšanās  
kamermūzikas koncertā Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā kopā ar G.Kuzmu /klarnete/ un  
A.Egliņu /klavieres/, koncertā Kontrasti LĢ Minsteres zālē kopā ar LNSO stīgu kvartetu  
/S.Šteinbergs, T.Zīberte-Ijaba, K.Krašauska-Krauze, A.Paukšēns/, G.Kuzmu /klarnete/,  
A.Egliņu /klavieres/. Dalība pasaules pirmatskaņojuma koncerta programmā un Latvijas Radio 
fondu ierakstā - Georgs Pelēcis Rundāles kvintets   
Asoc. Prof. A. Štrāls – koncertmeistars Nordic Symphony projektā Tallinā un Dzintaros.  
LNSO kamermūzikas ietvaros Dž. Verdi kvarteta un B. Bartoka klavieru kvinteta atskaņojums 
Siguldā un LĢ Minsteres zālē, cikla Meistari un mācekļi koncerts ar Sinfonia Concertante. 
Doc. I. Brīnuma – Latviešu kamermūzikas koncerti Valkas mūzikas skolā, JVLMA kamerzālē, 
Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Madonas mūzikas skolā, dalība kamermūzikas koncertā LĢ 
Minsteres zālē,  H. Ores kamermūzikas koncertā Valkas mūzikas skolā.  
Emerit. prof. J. Švolkovskis – koncerts Latviešu mūzikas svētkos Madonā ‘Retumi un 
atradumi’, dalība H. Ores kamermūzikas koncertā Valkas mūzikas skolā  
Organizatoriskā darbība:  
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L.Zemberga - uzņemšanas komisijas locekle, senatore, M.Doles stipendiju komisijas locekle, 
Jauno čellistu konkursa žūrijas priekšsēdētāja Bolderājas mūzikas un mākslas skolā, 
A.Dombrovska Starptautiskā jauno stīdzinieku konkursa žūrijas priekšsēdētāja. 
D. Ozoliņa un A. Štrāls - A.Dombrovska starptautiskā konkursa mākslinieciskie direktori.  
A.Štrāls 3 līmeņa profesijas standarta izveides grupas loceklis (pie KM). 
Kvalifikācijas komisiju priekšsēdētāji:  
A.Štrāls – JMMS, Cēsis, Ventspils, Liepājā, Daugavpilī, T. Zīberte-Ijaba – EDMV, A.Sprūdža – 
komisiju locekle JMMS, EDMV. J. Švolkovskis kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs Lietuvas 
Mūzikas un teātra Akadēmijā 2012. gada jūnijā.   
Meistarklases: 
Docētāju A.Sprūdžas, S.Šteinberga, J.Švolkovska, D.Ozoliņas vadītas meistarklases Biržos, 
Cvollē, Brno, Šauļos. E. Bindere – 2012.gada augstā Liepājā.  
S. Zariņa vadīja baroka vijoles meistarklases Rēzeknē, bet Rīgā bija tālākizglītības kursu lektore. 
Docētāji  L.Zemberga, D.Ozoliņa, A.Sprūdža, T.Zīberte-Ijaba vadīja lekcijas mūzikas skolu un 
vidusskolu pedagogu tālākizglītības kursos Rīgā, Daugavpilī. Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, 
Rēzeknē,  I.Brīnuma vadīja meistarklases Rēzeknes mūzikas vidusskolā. 
T. Zībertes-Ijabas lasīja lekcijas par Inovācijām stīgu instrumentu tehnikā Rīgā un Ventspilī. 

Kokles klases docētāju  radošie projekti 
Docente M.Vanaga ir koklētāju ansambļu koncerta M.Lasmanis Pasakas par koklētāju 

un B.Skultes balets Koklētājs un velns (4.11.2011. Rīgas Latviešu biedrības namā) 
mākslinieciskā vadītāja, Rīgas kokļu grupas virsdiriģente, Latvijas koklētāju ansambļu skašu 
žūrijas locekle. Ar koncertprogrammu mākslinieciskās grupas sastāvā piedalījusies 
9.Starptautiskā etnisko kultūru kongresa kultūras programmā Haridvārā, Indijā (martā). Veikusi 
organizatorisko, māksliniecisko darbu un virsdiriģenta pienākumus Kokļu kvarteta „Kārta” 30 
gadu jubilejas koncertā (2012. g. 31. maijā). 
Ar kokļu kvartetu „Kārta” piedalījusies Latvijas Vēstniecības organizētajā LR Neatkarības 
gadadienas svētku koncertā Ankarā, Turcijā (2011.g. novembrī), iedalījusies Starptautiskā 
daudzstīgu tautas instrumentu simpozijā Braunau am Innā, Austrijā (2012.g. jūnijā).  

Docente T.Jansone ar koklētāju ansambli piedalījusies Starptautiskā daudzstīgu tautas 
instrumentu festivālā-konkursā Maskavā, Krievijā (2012.g. jūnijā). 
Organizatoriskā darbība    

M.Vanaga ir Rīgas koklētāju ansambļu virsvadītāja, organizēja Rīgas reģiona kokļu 
ansambļu skati-koncertu 15.04.2012. Kopš 2003. gada M.Vanaga piedalās J.Vītola LMA 
Satversmes sapulces darbā.  
Docente M.Vanaga veica kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājas pienākumus A.Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolā. 

M.Vanaga ir pievērsusies kokles spēles metodikas izstrādei - izstrādāja mācību 
metodisko materiālu „Daudzveidīgas mācību metodes un profesionālo mūzikas mācību 
priekšmetu programmas izveides metodika 1. daļa Kokles spēles specialitātē” (skat.: 
http://kriic.lv/kat/esf-projekts/kursu-materiali). 

T.Jansone ir Kurzemes un Zemgales reģiona koklētāju ansambļu virsvadītāja,  veica 
kokļu kopansambļa virsdiriģenta pienākumus Latvijas Kokļu dienās Jūrmalā ’12  noslēguma 
koncertā un organizatorisko darbu Kokļu dienu sagatavošanā un realizācijā. 

Dalība meistarklases   
M.Vanaga piedalījās un vadīja meistarklases Starptautiskā daudzstīgu tautas instrumentu 
simpozijā Braunau am Innā, Austrijā (2012.g. jūnijā).  
T.Jansone piedalījās konferencē un vadīja meistarklases 9.Starptautiskajā daudzstīgu tautas 
instrumentu konferencē Pēterburgā (2011.g. 6-8.oktobrī) un Starptautiskā daudzstīgu tautas 
instrumentu festivālā-konkursā Maskavā, Krievijā (2012.g. jūnijā). 

Pūšaminstrumentu katedras docētāju mākslinieciskā un organizatoriskā 
darbība 
      Lektora  Arvīda Kazlauska (saksofons) koncertdarbība  
Solo – Vinetas Līces koncerta saksofonam un stīgu orķestrim „Jūras Balss” pirmatskaņojums 
(2012. marts, Rīga/Latvija) 
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Solo koncerts Bez aplausiem. Mūzika Japānas cunami upuru piemiņai Rīgas Jaunajā 
Sv.Ģertrūtdes baznīcā (2012. marts, Rīga/Latvija) 
Koncerts Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā, Džoela Dīgerta /Joel Diegert/ vizītes ietvaros 
(2012.g. marts, Viļņa/Lietuva) 
AR RīGAS SAKSOFONU KVARTETU: 
Dzintaru koncertzāles 75 gadu jubilejas sezonas noslēguma koncertā (2011.g. septembris, 
Dzintari/Latvija) 
Koncerts III Baltijas valstu pūtēju orķestru un ansambļu vadītāju foruma ietvaros ar LU pūtēju 
orķestri (2011. oktobris, Rīga/Latvija) 
Koncerts Triestes konservatorijā (2011.g. novembris, Trieste/Itālija)  
Koncerts Udīnes konservatorijā (2011.g. novembris, Udīne/Itālija) 
Koncerts Latvijas Vēstniecības Nīderlandē organizētajā svinīgajā pasākumā (2011.g. novembris, 
Hāga/Nīderlande) 
Koncerts Liepājā kopā ar pianisti Hertu Hansenu (2012.g. janvāris, Liepāja/Latvija) 
Koncerts Klaipēdas koncertu zālē (2012.g. marts, Klaipēda/Lietuva) 
Koncerts ar dziedātāju Ievu Paršu un koklētāju Laimu Jansoni Beverīnas kultūras namā (2012.g. 
maijs, Beverīnas novads/Latvija) 
Koncerts ar dziedātāju Ievu Paršu un koklētāju Laimu Jansoni Ikšķiles baznīcā (2012.g. jūnijs, 
Ikšķile/Latvija) 
Koncerts ar pasaulslaveno Japānas saksofonzvaigzni Nobuya Sugawa Spīķeru koncertzālē 
(2012.g. jūnijs, Rīga/Latvija) 
Piedalīšanās Raimonda Tiguļa mūzikas autorkoncertos Rīgas Domā un Tiguļkalnā, Talsos 
(2012.g. jūnijs) 
Projekta „Ziedonis un Pauls” koncerti Siguldā, Ķekavā, Ventspilī, Liepājā 
Regulāri koncerti PPO „Rīga” sastāvā 
Koncerts LNSO sastāvā („Atlantīda”; 2012. aprīlis, Lielā Ģilde, Rīga/Latvija) 
Koncerts LSO sastāvā („Rhapsody in Blue”; 2012. jūnijs, Lielā Ģilde, Rīga/Latvija)  
Meistarklašu vadīšana 

A.Kazlausks vadīja meistarklases Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā, Džoela Dīgerta 
/Joel Diegert/ vizītes ietvaros (2012.g. marts, Viļņa/Lietuva), meistarklases starptautiskajā 
studentu programmā “Brass & Jazz” JVLMA  (2011.g. augusts), meistarklases Triestes 
konservatorijā (2011.g. novembris, Trieste/Itālija), meistarklases Udīnes konservatorijā (2011.g. 
novembris, Udīne/Itālija), piedalījās Starptautiskajā  saksofonu nedēļu (2012.g. marts, 
Amsterdama/Holande) 

Lektora Gunta Kuzmas (klarnete) koncertdarbība 
2012.g. 7.martā  Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts Rīgas 
Latviešu biedrības nams; 
koncerti Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra un kamerorķestra „Sinfonietta Rīga” sastāvā,   
22.09.2011. Solokoncerts Rīgā; 
01.12.2011. koncerts „Ņūjorkas kontrapunkts” Rīgā (E. Raginska skaņdarba klarnetei, obojai un 
elektronikai pirmatskaņojums); 
20.01.2012 solo ar LNSO (K. Pētersona klarnetes koncerta „Ligeija” pirmatskaņojums) 
Meistarklašu vadīšana 
No 18.10.2011. līdz 21.10.2011. lasīja lekcijas "Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās 
ievirzes izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle” profesionālās kultūrizglītības pedagogu 
tālākizglītība projekta ietvaros. 
Audio ieraksti - 2012.gada jūnijā veica solo ierakstus Latvijas Radio ierakstu fondiem. 

Asoc.prof. Jāņa Retenā (tuba,eifonijs) koncertdarbība 
kā tubists: 

2012 - dalība JVLMA Pūšaminstrumentu katedras un Džeza katedras koncertā (Wind&Jazz 
ansambļa sastāvā) Ērģeļu zāle (9.marts) 
2012 - dalība JVLMA Pūšaminstrumentu katedras pedagogu koncerts (Tubaloģija sastāvā) RLB 
Zelta zālē (7.marts) 
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2011 - dalība JVLMA Pūšaminstrumentu katedras pedagogu koncerts (Brass Trio satāvā) RLB 
Zelta zālē (7.aprīlis) 
Kā Brass ansambļu un pūtēju orķestra vadītājs un diriģents: 
2012 - JVLMA studentu metālpūšaminstrumentu kvinteta sagatavošana un uzstāšanās Barikāžu 
atceres koncertā Rīgas Domā (20. janvārī) 
2012 – JVLMA un Swedbank Gada balvas 2011 ceremonija. Lielā Brass ansambļa sagatavošana 
un diriģēšana svētku koncertā  
2012 - Trešā Rīgas Brass simpozija ietvaros atklāšanas un noslēguma koncerti (JLMVA Brass 
ansamblis un JMRMV PO) 
2011 – Ziemassvētku koncerts Vecajā Sv.Ģertrūdes baznīcā - Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas pūtēju orķestris un jauktais koris 
2011 – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncerts Rīgas Franču Licejā - Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris 
2011 - Barona ielas svētku noslēguma koncerts Vērmanes dārzā. Diriģēju Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestri; 
2011 – Otrā Rīgas Brass simpozija ietvaros atklāšanas un noslēguma koncerti (JLMVA Brass 
ansamblis un JMRMV PO) 
2011 – JVLMA un Swedbank Gada balvas 2010 ceremonija. Brass ansambļa sagatavošana un 
diriģēšana svētku koncertā  
Darbs meistarklašu organizēšanā un vadīšanā 
2012 – Trešais Rīgas Brass simpozijs 2012, mākslinieciskais vadītājs; 
2011 – Otrais Rīgas Brass simpozijs 2011, mākslinieciskais vadītājs; 
2011 – Starptautiskais Brass festivāls - Holande, Enchede - pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
2011 - ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz, pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
2011 - Latvijas Brass Band sastāvā vadīja meistarklases Auces mūzikas skolā (13. maijs) un 
Siguldas mūzikas skolā (24. maijs); 
2011- Trombonu kvarteta Brassa Nova sastāvā vadīja meistarklases Daugavpils  mūzikas 
vidusskolā (10. maijs) un Gulbenes mūzikas skolā (23.maijs); 
2011 - Tubu kvarteta Tubalogia sastāvā vadīja meistarklases Balvu mūzikas skolā (27. aprīlis un 
Ventspils mūzikas skolā (28. aprīlis); 
2011 - Trombonu kvarteta Brassa Nova sastāvā vadīja meistarklases Saldus mūzikas skolā;  
2011 – Meistarklašu vadīšana Starptautiskā metālpūšaminstrumetu Festivālā Holandē (Enshede); 
Citas aktivitātes 
Pirmā Starptautiskā diksilendu festivāla  „Diksilends Umurgā 2012” mākslinieciskais vadītājs; 
Trešā Rīgas Brass simpozija 2012  mākslinieciskais vadītājs; 
Otrā Rīgas Brass simpozija 2011 mākslinieciskais vadītājs; 
2011 - ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz, pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
Kopš 2011 - Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
katedras vadītājs, kopš 2012. gada augusta PO Rīga Tubu grupas koncertmeistars. 
Darbs žūrijā 
2012 – Latvijas Brass asociācijas rīkotajā konkursā mūzikas skolu audzēkņiem – tubu/eifoniju 
grupā strādāja žūrijas komisijā. 
2012 – Konkursa Yamahas stipendija 2012 veica žūrijas priekšsēdētāja pienākumus; 
2011 - E.Dārziņa mūzikas vidusskolā strādāja  DE komisijas sastāvā; 
2011 - konkursā Talants Latvijai bija  konkursa žūrijā; 
2011 – Latvijas Brass asociācijas rīkotajā konkursā mūzikas skolu audzēkņiem – mežragu, 
trompešu, trombonu grupā veica žūrijas priekšsēdētāja pienākumus. 
Ieskaņojumi 2011 – DVD ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz; 

Docenta Edgara Saksona (sit.instr.) radošā darbība 
Koncertdarbība: 2011.g.oktobrī solokoncerts – Dž.Makmilana koncertu sitaminstrumentiem 
‘’Veni, veni,Emanuel”  Rīgā ar LNSO, kā arī  2012.g.februārī, Latvijas delegācijas  koncerts  
Arhusā, sitaminstrumentālistu forumā. 
Aktīva koncertdarbība LNSO, LNO simfoniskajā orķestrī, kopš 2011.g.1.augusta LNSO 
orķestra inspektors. 
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Meistarklases: vadītas 2 starptautiskas meistarklases – Arhusā ( Dānija), 2012.g.februārī;  
2012.g. martā, Ziemeļvalstu sitaminstrumentālistu forumā un Ukmerges (Lietuva) 
starptautiskajā sitaminstrumentālistu festivālā. 
Organizētas meistarklases JVLMA - 2011.g. oktobrī Emanuela Sežarnē (Francija) un Ludviga 
Alberta (Beļģija) , 2012.g. martā Havjera Nandajapas (Meksika), bet  Džonatana Hāsa  (ASV) 
meistarklases organizētasVentpils mūzikas skolā.  

Docenta Viestura Vārdauņa (mežrags) mākslinieciskie projekti 
Koncertdarbība: Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra mežragu grupas koncertmeistara 
vietnieks, 2011./2012.gadā LNSO sastāvā dalība visos nozīmīgākajos orķestra projektos. 
Baroka orķestra  Collegium Musicum Riga koncerti un projekti 
G.F.Hendeļa „Ūdens mūzikas ”atskaņojumā  uz vēsturiskā baroka mežraga ar baroka orķestri 
„Collegium Musicum Rīga” 17.12.2011.Sv.Jāņa baznīcā. 
Solomežraga partijas atskaņojums  LNO un LNSO kopprojektā R.Vāgnera operas „Dievu 
mijkrēslis” iestudējumā 2011./2012..LNO; 
07.03.2012. Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts  
28.11.2011. prof. S.Circeņa piemiņas koncerts 
Organizatoriskā darbība 
2011./2012.akadēmiskajā gadā organizēts mežraga klases koncerts ”Romantiskais mežrags” 
JVLMA Lielā zālē,  
Trešā Riga Brass Symposium ietvaros dalība meistarklasēs pie prof. Lisa Ford (Geteborgas 
Mūzikas un drāmas augstskola). 
           Docentes Ilonas Meijas  (flauta) mākslinieciskie sasniegumi 
Koncertdarbība: 25.oktobris dalība Indras Rišes autorkoncertā ar vokālo grupu Putni; 
17.novembris I.Meijas studentu klases vakars LMA LZ; 28. novembris dalība prof.S.Circeņa 
piemiņas koncertā JVLMA; 25. novembris koncerts ar pianisti Dz. Erlihu Stradiņa universitātes 
aulā; 7.decembris dalība JVLMA kameransambļu katedras koncertā LBN; 13. decembris 
koncerts kopā ar H.Hansenu Latvijas Universitātes Mazajā aulā; 7.marts dalība 
pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncertā LBN; 19. marts dalība Latvijas Jaunās 
mūzikas dienas JVLMA kompozīcijas katedras studentu koncertā LMT kamerzālē;  10.maijs 
dalība Donatoni kamermūzikas koncertā Spīķeros; 2.jūnijs dalība LMA studentu un 
mācībspēku koncertā Melngalvju namā, 
Meistarklašu organizēšana, apmeklēšana, vadīšana 
1.-6.aug.2011.meistarklases - nometne Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem Salacgrīvā; 
19.- 21. septembris Laszlo Hadady meistarklašu organizēšana JVLMA (Francija,oboja); 
26.septembris Mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu nodaļas vadītāju sanāksmes organizēšana 
JVLMA; 19.oktobris Rhonda Larson(ASV, flauta) meistarklašu apmeklēšana Jelgavas MV; 
26.oktobris pūšaminstrumentu  un sitaminstrumentu  katedras studentu un maģistrantu koncerta 
organizēšana LMA; 16.-18. decembris Flautu dienu organizēšana Giedrius Gelgotas (flauta, 
Lietuva); 20.-21.februāris Janos Balint (flauta,Ungārija)meistarklašu organizēšana JVLMA; 9.-
13.aprīlis Daniela Troiani(flauta,Itālija) meistarklašu organizēšana JVLMA. 
Darbs žūrijas komisijā 
Valsts kvalifikācijas eksāmenu priekšsēdētāja Em.Melngaiļa Liepājas MV 
18.-20.apr. žūrijas locekle Kārļa Štrāla 13.starpt. konk. Jaunais flautists 

Profesora Imanta Sneibja  (flauta) radošā darbība 
Darbs žūrijās – 2011. gada 29. novembrī bija pieaicināts Teodora Reitera konkursa žūrijā un 
2011. gada 11. decembrī kā žūrijas komisijas loceklis piedalījās koncertā.  
Koncertdarbība - 2011. gada oktobrī piedalījās komponista Romualda Jermaka autorkoncertā 
Rīgas Latviešu biedrības namā;  2012. gada 7. martā muzicēja JVLMA pūšaminstrumentu  
pedagogu koncertā Rīgas Latviešu biedrības namā. 
Ieraksti - CD komponista R. Jermaka koncerts flautai un ērģelēm (piedalās ērģelnieks 
Tālivaldi Deksni). 
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Džeza katedras darbība  
Katedras vadītājs doc. I.Veitners ir piedalījās AEC konferencē Lillē, Francijā un IASJ 

konferencē Grācā, Austrijā. Sniedza meistarklases Komo, Itālijā, ERASMUS pasniedzēju 
apmaiņas ietvaros. Lasīja lekcijas un pasniedza meistarklases festivālos “Saulkrasti Jazz”, 
”Brass & Jazz”, “Ventspils Groove”, kā arī Valmieras mūzikas skolā. Piedalījās muzikālā 
projekta “Miers un Bērziņš” darbībā (Latvijas koncerttūrē ar 8 koncertiem), bigbenda “Mirage 
Jazz Orchestra” darbībā, kā arī citos muzikālos projektos. Paralēli darbojas kā eksperts KKF 
mūzikas un dejas nozarē, raksta doktora disertāciju, kas ir noslēguma fāzē. 

Kvalitatīvai studiju programmas īstenošanai tika pieaicināti divi docētāji Kaspars 
Kurdeko (Holande) un Tāvo Remmels (Igaunija) no ārvalstu augstskolām .  

Lai pilnveidotu JVLMA docētāju profesionālo meistarību JVLMA pagājušajā gadā 
organizēja  meistarklases, kurās piedalījās 6 docētāji no 5 valstīm. 

Senās mūzikas katedras darbība 
Katedras docētāji un studenti turpināja aktīvi  koncertēt baroka orķestra un kora 

“Collegium Musicum Rīga” sastāvā, sniedzot kopā ar pastāvīgajiem partneriem Rīgas Doma 
zēnu kori, Sergeju Jēgeru, Elīnu Šimkus, Maiju Tutovu, Collegium Vocale u.c. vairāk nekā 25 
koncertprogrammas, tostarp pirmoreiz Latvijā ar vēsturiskajiem instrumentiem, atskaņojot 
J.S.Baha Mateja un Lūkas Pasijas,  Šica WeinachtHistorie, Charpentier Te Deum, u.c.  

Senās mūzikas festivālā koncertā baltajā zālē J.S.Baha 5.Brandenburgas koncerta 
atskaņojumā solistes lomā pirmoreiz Latvijā debitēja bijusī studente Liene Stradiņa, kas 
patlaban papildinās Hāgā, pie pasaules ievērojamākās klavesīna spēles autoritātes Tona 
Kopmana. Katedras absolventi nezaudē saiknes ar M.Kupča orķestri, bieži radoši mūzicē kopā, 
par spīti tam, ka daudzi no viņiem aktīvi mūzicē/papildinās ārvalstīs. 

Senās mūzikas katedras docētāji turpina iesākto darbu Rīgas un Kurzemes hercogistes 
skaņdarbu apzināšanā, kolekcijas papildināšanā un to atskaņošanā. Šis darbs nes augļus un to 
pirmās reflekcijas jau redzamas tikko izdotajā CD “ Mūzika Rīgā 1570 – 1800”  vol.1. 
Turpinās darbs arī pie instrumentu vēstures Latvijā izpētes, tiek apzinātas vēsturiskas 
personības, kas šo konkrēto instrumentu jomā gadsimtu gaitā darbojušās Latvijas teritorijā, kas 
ir visai grūts darbs, jo šādas ziņas saglabājušās visai fragmentāri un nepilnīgi. Šo darbu turpina 
veikt pilnīgi visi katedras docētāji, katrs pētot sava instrumena vēsturi. 

Koncertmeistaru katedras mākslinieciskā darbība: 
Visu koncertmeistaru augsta profesionalitāte un mākslinieciski radoša darba pieredze ir 

milzīga vērtība studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai, jauno mūziķu audzināšanai, 
mākslinieciskai izaugsmei. Šāda darba raksturojumu apliecina koncertmeistaru darba 
rezultāti  kontaktstundās, eksāmenos, meistarklasēs, konkursos un koncertos.  

Koncertmeistari   Ilze Dzērve, Veneta Miķelsone, Natālija Zandmane, Elīna Bērtiņa, Kristīne 
Paula nodrošinājuši profesionālu darbu Stīgu instrumentu katedras īstenoto studiju kursu 
kontaktstundās, akadēmiskajos koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos. 

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedrā (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, 
fagota spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, eifonija spēle, trombona spēle, tubas spēle, 
saksafona spēle) strādā koncertmeistari Ieva Dzērve, Antra Vīksne, Mārtiņš Zilberts, Zoja 
Sļivkina, Lauma Zutere, Elīna Bērtiņa, Herta Hansena, kuri nodrošinājuši profesionālu darbu 
kontaktstundās, akadēmiskajos koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos, kā arī 
mākslinieciskajos projektos. 
Kompozīcijas katedras profesūrai aizvadītais akadēmiskais gads bija bagāts ar radošiem 
sasniegumiem   
Asoc. prof Andra Vecumnieka jaundarbi: 
2011 Venēcijas sentiments (Quasi valse pūtēju orķestrim versijas diviem pianistiem adaptācija 
diviem pianistiem, divām flautām un sitaminstrumentiem) 
Zinātniskās publikācijas: Sids Jura Karlsona mūzikā (Krājums Vēsture teātrī un drāmā, sast. S. 
Radzobe; LU Akadēmiskais apgāds Rīga, 2011) 
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Profesores Selgas Mences jaundarbi un pirmatskaņojumi: 
Dialogs ērģelēm. Pirmatskaņojums Rīga Domā 9. martā, ērģelniece Larisa Bulava, atskaņojums 
Holandē – augustā. 
Stīgu kvartets. Pirmatskaņojums 22. martā Komponistu savienības organizēto jaunās mūzikas 
dienu ietvaros Spīķeru koncertzālē, Simfonietta Rīga stīgu kvartets. 
Trīs dziesmas ar latīņu tekstu sieviešu korim. 
Koncertīno viendabīgam korim Campanelli 
Vasaras smaržas flautai un stīgu trio, pirmatskaņots 06.08.2011. Dita Krenberga un Rix kvartets.  
Docenta Rolanda Kronlaka  Pirmatskaņojums 2011. gada decembrī – skaņdarbs Sinhroni 
vijolei un klavierēm, kurš tika pasūtīts A.Dombrovska konkursam vijoļu vecākajai grupai. 

 
Pētnieciskā darbība noris atbilstoši JVLMA Zinātniskajā padomē apstiprinātajiem 

zinātniski pētnieciskā darba virzieniem.   
Zinātniskā pētniecība ir viens no JVLMA darbības pamatvirzieniem, priekšplānā izvirzot 

mūzikas dažādo izpausmju detalizētu izpēti teorētiskā, vēsturiskā un sociālās nozīmības uztveres 
kontekstos. Sekmīga pētniecības procesa nodrošināšanai JVLMA darbojas Zinātniskās 
pētniecības centrs, akadēmijas Zinātniskā padome, Doktorantūras padome, Promocijas padome 
un Muzikoloģijas katedra. Dažādu pētījumu rezultāti tiek apkopoti zinātniskos semināros un 
konferencēs, publicēti dažādos izdevumos, kuru vidū viens no nozīmīgākajiem ir periodiskais 
izdevums Mūzikas akadēmijas raksti. Šī izdevuma mērķis ir iesaistīt zinātnisko pētījumu 
veikšanā gan pieredzējušus akadēmijas docētājus un pētniekus, gan topošos zinātniekus no 
bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām. 

Atbildīgā amatpersona par akadēmijas zinātniskās pētniecības darba stratēģiju, izvirzīto 
mērķu īstenošanu un sasniegto rezultātu kvalitāti ir zinātniskā un radošā darba prorektors, kurš 
vada Zinātnisko padomi un Doktorantūras padomi, doktora studiju programmu, un kura tiešā 
vadībā strādā Zinātniskās pētniecības centra vadītājs. Kopš 2008. gada prorektora amata 
pienākumus pilda Dr. art. Anda Beitāne. 
JVLMA pētniecības mērķi ir sekojoši: 
1) pētījumi (materiāli) topošajai Latvijas mūzikas vēsturei; 
2) etnomuzikoloģijas pētījumi saistībā ar Latvijas tradicionālo mūziku (latviešu un Latvijā 
dzīvojošu cittautu kopienu tradicionālā mūzika); 
3) jaunas metodoloģijas izstrāde, analīze, problemātika, aktuālu metožu aprobācija muzikoloģijā, 
Eiropas klasiskā mantojuma analīze; 
4) muzikoloģiskie starpnozaru pētījumi. 

Visos pētījumu virzienos veikto darbu mērķis ir:  
- uz zinātnisko pētījumu rezultātiem balstītu priekšlikumu sagatavošana politikas un 
programmatisko dokumentu pamatnostādnēm;  
- sabiedrības informēšana par jaunākajām zinātniskajām atziņām un pētījumu rezultātiem; 
- zinātnisko pētījumu transformēšanas iespēja jaunu mācību materiālu izstrādē visu mūzikas 
izglītības līmeņu vajadzībām. 

Īstenojot pētniecības darbu formulētos mērķus, JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs 
(saīsin. ZPC) izstrādā zinātniskās izpētes projektus ar  īstenošanas pierodu no 3 līdz 5 gadiem. 
Galvenais zinātniskās izpētes projektu uzdevums ir izstrādāt materiālus, kas aktīvi tiek 
reprezentēti dažāda formāta publikācijās, starptautiskajās datubāzēs un sasniegumu apmaiņas 
formātos (starptautiskās konferencēs, semināros u.c.). Tiek nodrošināta JVLMA ZPC pamata 
izdevuma – periodiskā zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas akadēmijas raksti izdošana (vidēji 2 
izdevumi gada laikā), iesaistot tā izveidē gan Latvijas, gan ārzemju speciālistus un cenšoties 
maksimāli iepazīstināt ar tajā atspoguļotajiem pētījumiem starptautisko interesentu auditoriju.  

Dažādu virzienu projektu izstrādē JVLMA ZPC sadarbojas ar citām zinātniskajām 
institūcijām Latvijā un ārzemēs, līdztekus bāzes finansējumam piesaistot finansējumu no valsts 
grantu projektiem, Eiropas Savienības struktūrfondiem un citiem avotiem. 
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Muzikoloģijas katedras zinātniskās darbības rezultāti atskaites periodā  
2011. gadā JVLMA ZPC ir īstenojis zinātniskās pētniecības projektu Dažādu laikmetu 

mūzika kritiķu, muzikologu un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes 
paradigmu meklējumi. Projekta mērķis - pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam 
Mūzikas akadēmijas raksti septītā laidiena izstrādāto pētījumu materiālu izstrādei un 
publicēšanai, kā arī citu zinātnisko publikāciju izstrādei, piesaistot akadēmisko personālu, 
studējošos un pētniekus no citām zinātniskajām institūcijām. Projekta īstenošanā tika izdota 21 
zinātniskā publikācija. 
2011. gada augustā-septembrī JVLMA ZPC īstenoja starptautisku projektu Liepājas Sv. 
Trīsvienības katedrāles senās nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija. 
Projekta idejas autore un vadītāja - profesore Lolite Fūrmane (JVLMA).  Projekts tika izstrādāts 
sadarbībā ar Leipcigas Universitātes Muzikoloģijas institūtu. Projekta mērķis ir aktualizēt 
Eiropas mūzikā līdz šim bibliogrāfiski neapzinātu, bet vērtīgu 18.–19. gadsimta mūzikas 
rokrakstu un iespieddarbu krājumu, kas sen glabājas Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē. 
Projektu atbalstīja Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta 
līdzekļiem.  Projekta īstenošanā tika iesaistīti attiecīgo nozaru eksperti: muzikoloģijas profesore, 
Dr. art.  Lolita Fūrmane (JVLMA), Dr. chem. Rudīte Kalniņa (RTU, viņas vadībā tika veikta 
seno nošu papīru korekta apstrāde tālākai saglabāšanai), Dr. Ūve Volfs (Uwe Wolf) no Leipcigas 
Baha arhīva. Projektā piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļas vadītāja Daina 
Gauja, JVLMA postdoktorante ērģelniece Rudīte Līvmane-Lindenbeka, kuras zinātniskās 
intereses saistītas ar ērģeļmūziku Latvijas teritorijā 18. gadsimtā, kā arī vairāki JVLMA un 
Leipcigas Universitātes studējošie. Projekta ietvaros tika izstrādāti pamati datu bāzei par 
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles unikālo nošu kolekciju (ar daudziem 18. gadsimta Saksijas 
mūzikas autoru manuskriptiem), iekļaujoties starptautiskajā mūzikas avotu leksikonā RISM 
(Répertoir international des sources musicales), kas nodrošinātu sabiedrības informētību par šo 
nozīmīgo kultūras mantojumu, kā arī veicinātu vērtīgā vēsturiskā mantojuma padziļinātu 
zinātnisko izpēti nākotnē. Proekta ietvaros veiktie izpētes rezultāti tika apspriesti zinātniskā  
seminārā, kurā piedalījās projekta dalībnieki no Latvijas un Vācijas. Seminārs notika 2011. gada 
29. augustā.  
Akadēmiskā personāla individuālā iesaiste projektos: 
Dalība Leipcigas Universitātes (Vācija) zinātniskajā projektā Musica migrants III (2010-2011), 
projektā darbojas ZPC pētniece Dr. art. Lolita Fūrmane. 
Dalība starptautiskajā (Ziemeļvalstu) pētniecības projektā Nordic Music Theory Network 
(www.normuth.org), JVLMA ZPC pārstāvis eksperta statusā projektā – pētniece Dr. art. 
Baiba Jaunslaviete. 

Dalība Daugavpils Universitātes ESF Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības (Lat-Lit) 
programmas 2007.-2013.gadam  starptautiskajā projektā The Promulgation of Latvian-
Lithuanian Chamber Musical Culture by Cross-border Youth Events (PRELUDIA) / Izpētes 
materiālu izstrāde par tēmu The history of Latvian chamber music (from the last third of the 
nineteenth century till the middle of the twentieth century) un to prezentēšana. JVLMA ZPC 
pētnieks Dr. art. Jānis Kudiņš. 
Akadēmiskā personāla dalība zinātniskajās konferencēs 
- Lolita Fūrmane: Starptautiska konference Mūzika un daba ( sadarbībā ar Ķelnes Universitāti). 
Referāts The icelandic music as a cultural canon. Reikjavīkā (Islande), 2011. gada 18.–21. 
maijs. 
- Baiba Jaunslaviete: 23. starptautiskais Baltijas seminārs Musik im Baltikum  Lineburgā 
(Vācijā). Referāts Das Schaffen von Alfrēds Kalniņš (1879–1951) aus der Sicht der deutschen 
Musikkritik. 2011. gada 11. novembris. 
- Jānis Kudiņš: Starptautiska konference Principles of Music Composing: National Romanticism 
and Contemporary Music. Referāts The Tendency of Neo-Romanticism in the Symphonic Music 
of Latvian Composers in the Early 21st Century. Several Aspects of the Local Stylistic Traditions 
in the Symphonic Works by Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs Maskats. Viļņā (Lietuva), 
2011. gada 19.–21. oktobris.  
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- Jānis Kudiņš: Starptautiska conference The Musical Work as a Sign. Referāts The Tendency of 
Neo-Romanticism in the Symphonic Music of Latvian Composers in the early 21st Century. 
Several Aspects of the Stylistic Synthesis and Intertextuality in the Symphonic Works by Pēteris 
Vasks, Juris Karlsons and Artur Maskats. Bidgoščā (Polija), 2011. gada 22.– 23.  novembris. 
- 2012. gada 17. maijs 15. Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: 
mainīgais un nemainīgais cikliskumā” ar referātu “bērnu sociālās aprūpes institūcijas 
(BSAC) multiprofesionālās komandas prakses refleksija”. Apliecinājums. (D.Medne) 
- 2011. gada 25. novembris III. Starptautiskā LPPA konferencē “Laulāto Savstarpējās 
attiecības. Vecāku loma. Psiholoģiskias darbs ar mūsdienu ģimenes problēmām”. (D.Medne) 
- 2011. gada 23. maijā uzstāšanās 13th Annual International Conference on Education ar 
referātu “Upbringing Phenomena in Contemporary Latvian Families”. Sertifikāts.(D.Medne)  
- 2011. gada 17. februārī uzstāšanās Mediju pedagoģijas sekcijas sēde LU 69. konferencē 
„Mediju kultūras izaicinājumi izglītībai un audzināšanai” ar referātu „Audzināšanas vērtību 
interpretācija žurnālā „Mans mazais””. (D.Medne) 
- Latvijas Universitātes 70.zinātniskā konference, Pedagoģijas zinātnes sekcijā piedalīšanās ar 
referātu Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide: pieredze un izaicinājumi, Rīgā: Latvijas 
Universitātē, 2012.gada 16.februārī. (L.Batņa, I.Nelsone, D.Medne) 
 Mūzikas skolotāju katedras docētāju zinātniskais, pedagoģiskais un radošais darbs:  

 Lektore Dace Medne  
Zinātniskās 
publikācijas  

Medne, Dace (2012). Pedagoģisko vērtību interpretācija žurnālā „Mans mazais”.// 
LU rakstu sērija Pedagoģija un skolotāju izglītība Nr. 781. 231.: 174. - 185. ISBN 
978-9984-45-499-3. 
Medne, Dace (2011). Audzināšana ģimenē līdzdalības demokrātijas 
perspektīvā.//Pedagoģija: teorija un prakse. Zinātnisko rakstu krājums VI. Izglītība 
un pilsoniskā sabiedrība. - Liepāja: LiePA. 814: 474-487. ISSN 1407-9143. 
Medne, Dace (2011). Traditions as Upbringing method in Modern Latvian 
Families.//Society, Integration, education. Proceedings of the International 
Scientifical Conference. Volume I. – Rēzekne: Rēzeknes augstskola. 695: 437. – 
445. (pieejams: www.isiwebofknowledge.com) 
Medne, Dace (2011). Life Scenarios of Hyperactive Children at School.// A Child 
in school Setting. 1 (1). – Torun: Uniwersytet Zielonogórski and Wydawnictwo 
Adam Marszałek. 335: 296-311., ISBN 978-83-7611-906-9. 

Konferenču 
tēzes 

Priedīte, Vēsma; Cibule, Lolita; Medne, Dace; Trapša, Evita; Ūdre, Zane; 
Toropkina, Olga (2011). A Multiprofessional habilitation Team – a Child’s 
Resource or Solutogenesis.// Journal of rehabilitation medicine Vol.43. No9. 845-
846. ISSN 1650-1977 

Piedalīšanās 
konferencēs, 
dalība 
iestudējumos  

2012. gada 17. maijs 15. Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un 
kultūra: mainīgais un nemainīgais cikliskumā” ar referātu “bērnu sociālās 
aprūpes institūcijas (BSAC) multiprofesionālās komandas prakses refleksija”. 
Apliecinājums. 
2011. gada 25. novembris III. Starptautiskā LPPA konferencē “Laulāto 
Savstarpējās attiecības. Vecāku loma. Psiholoģiskias darbs ar mūsdienu 
ģimenes problēmām”.  
2011. gada 23. maijā uzstāšanās 13th Annual International Conference on 
Education ar referātu  “Upbringing Phenomena in Contemporary Latvian 
Families”. Sertifikāts. 
2011. gada 17. februārī uzstāšanās Mediju pedagoģijas sekcijas sēde LU 69. 
konferencē „Mediju kultūras izaicinājumi izglītībai un audzināšanai” ar referātu 
„Audzināšanas vērtību interpretācija žurnālā „Mans mazais””. 

Darbs žūrijās  Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas katedras bakalaura darbu 
aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja 
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Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 
zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts atskaites periodā. 
Zinātniskās publikācijas 
Mūzikas akadēmijas raksti VIII  (Rīga: JVLMA, 2011) 
1st theme. Music and Identities: The Baltic Sea Region in the 21st Century 
Max Peter Baumann: Ethnicity, National Identity, and Transcultural Awareness  
Dan Bendrups: Lai atskan dziesmas: Latvian Music and Cultural Identity in Twenty-First 
Century New Zealand 
Martin Knust: The ‘Finnish Tone’ – Phenomenon or Fact? Some Remarks about Einojuhani 
Rautavaara’s Music and Aesthetics 
Ulrich Morgenstern: Dynamics of Identity in Russian Instrumental Folk Music Culture 
Guntars Prānis: New Approaches in Research of Gregorian Chant: Ethnomusicological Aspect 
Svetlana Sintsova: Conceptualisation of Karelian and Finnish Runic Heritage: A Case Study 
(Based on Musical Material of the Cantata Kanteletar by Edward Patlaenko and the Oratorio 
Kalevala by Roman Zelinsky) 
Ilze Šarkovska-Liepiņa: Latvian Women Composers: Gender Identity and Research Perspective 
Anu Veenre: Changes in Estonian Music and Composer’s Identity in the Last Decade of the 
Soviet Period  
Kalliopi Stiga, Eva-Maria von Adam-Schmidmeier: The ‘National Soul’ of an ‘Ecumenical’ 
Music, Through the Time…  
Judita Žukienė: Signs of Identity in Lithuanian Music of the Beginning of the 21st Century 
2nd theme. New Approaches to Music Analysis 
Oana Andreica: Psychoanalytical Inquires on Music. Gustav Mahler’s Orchestral Songs 
John Kefala-Kerr: Reading Music: Further Adventures in Creative Musicology 
Marina Chernaya: Computer Technologies on Serve to Texture Analysis for a Performer 
Mart Humal: Towards an Analytical Theory of Harmonic Counterpoint  
Imants Mežaraups: The Applicability of 20th-Century Analytical Methods for Music of Any Style, 
Including Jazz  
Markos Lekkas: From Mind to Ear, Music in Transit 
Jānis Petraškevičs: Aspects of Form-Building of Pierre Boulez’s Tombeau in the Context of 
Aural and Score Analysis 
Gundega Šmite: Towards the Analysis of Verbal Text Intelligibility in Contemporary Vocal 
Music  
Ieva Gintere: The Study of Conceptualism in the Latvian Music of the Early 21st Century. 
Terminological Issue  
Konstantin Zenkin: Alexei Losev’s Approach to the Meaning and Language of Music  
Jaunslaviete, B. Das Musikleben in Riga aus der Sicht deutscher, russischer und lettischer 
Musikkritik (1873–1914). In: Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner 
Musikkulturen. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2011, S. 45–59.  
Medne, Dace (2012). Pedagoģisko vērtību interpretācija žurnālā „Mans mazais”.// LU rakstu 
sērija Pedagoģija un skolotāju izglītība Nr. 781. 231.: 174. - 185. ISBN 978-9984-45-499-3. 
Medne, Dace (2011). Audzināšana ģimenē līdzdalības demokrātijas perspektīvā.//Pedagoģija: 
teorija un prakse. Zinātnisko rakstu krājums VI. Izglītība un pilsoniskā sabiedrība. - Liepāja: 
LiePA. 814: 474-487. ISSN 1407-9143. 
Medne, Dace (2011). Traditions as Upbringing method in Modern Latvian Families.//Society, 
Integration, education. Proceedings of the International Scientifical Conference. Volume I. – 
Rēzekne: Rēzeknes augstskola. 695: 437. – 445. (pieejams: www.isiwebofknowledge.com) 
Medne, Dace (2011). Life Scenarios of Hyperactive Children at School.// A Child in school 
Setting. 1 (1). – Torun: Uniwersytet Zielonogórski and Wydawnictwo Adam Marszałek. 335: 
296-311., ISBN 978-83-7611-906-9. 
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Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Studiju procesa organizācijas specifika galvenokārt balstās uz studentu patstāvīga radošā 

un pedagoģiskā darba izkopšanas metodēm, līdztekus iezīmējot pētnieciskā darba apguvi. 
Vairāku apakšprogrammu studenti pagājušā studiju gada laikā bija iesaistīti daudzveidīgajos 
mākslinieciskajos projektos un zinātniskās pētniecības projektos. 

Pateicoties docētāju un studējošo radošai sadarbībai, studiju laikā ir realizēti daudzi 
radoši, mākslinieciski projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un 
ārvalstīs, īpaši cenšoties nodrošināt prakses iespējas topošiem mūziķiem. Piemēram: 
māklsinieciskās prakses iespējas studentiem nodrošinātas, organizējot klases vakarus – koncertus 
Jēkabpils Tautas namā (12.04.2012.) Studējošie sadarbojušies ar citām katedrām dažādu multi-
instrumentālu projektu ietvaros un snieguši koncertus Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā, 
Valmieras Mūzikas skolā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Limbažu mūzikas skolā. 
 Izvērtējot docētāju un studentu mākslinieciskās aktivitātes, ar pilnu pārliecību var secināt, 
ka jauno mūziķu - skolotāju izglītošana notiek kvalitatīvi, iegūtās teorētiskās zināšanas tiek 
prasmīgi izmantotas praktiskajā darbībā, studiju praktiskā realizācija notiek ciešā sadarbībā ar 
māksliniecikajiem profesionālajiem kolektīviem, ar mūzikas izglītības iestādēm, piedaloties 
konkursos, festivālos, meistarklasēs u.c. projektos tiek gūta mobilitātes pieredze starptautiskās 
konkurences apstākļos. Aktīvas un mākslinieciski augstvērtīgas radošās darbības rezultātā 
docētāji ir ieguvuši augstu prestižu gan studentu vidū, gan sabiedrībā. Bieži JVLMA docētāji, 
kuri strādā profesionālajos kolektīvos, ir mūsu studentiem kā darba kolēģi, vai arī kā darba 
devēji. Šāda sadarbība veicina nākošā speciālista zināšanu un prasmju  apguvi ciešā saistībā ar 
darba tirgus prasībām, sekmē kompetences un profesionālās pieredzes pārmantojamību.  

Studenti – pedagogi ar saviem audzēkņiem piedalījās Valsts kultūrizglītības centra 
organizētajos konkursos, vairāku pedagogu audzēkņi piedalījās starptautiskajos konkursos 
(Francijā, Itālijā, Vācijā, Zviedrijā), kur guva atzīstamus panākumus un saņēma Kultūras 
ministrijas un Kultūrkapitāla fonda balvas .  

Pētnieciskā darba pamatus studenti apgūst tiešā saistībā ar izglītojošo un pedagoģiski 
radošo darbību, rakstot kursa darbus mūzikas vēsturē, mūzikas formas mācībā, metodikā, 
pedagoģijā, psiholoģijā, skaņdarbu analīzē. Studenti, izmantojot savu bagāto pedagoģiskā darba 
pieredzi un iegūtās zināšanas metodikas un izglītības darba vadības studiju kursos, ir 
aktualizējuši  mūzikas skolu mācību priekšmetu programmu saturu, kuras pozitīvi ietekmēja 
mūzikas skolu audzēkņu instrumenta spēles apguves repertuāra atjaunošanu. Studenti aktīvi 
iesaistījās sava novada, rajona kultūrvides veidošanā, uzstājoties publiskajos koncertos,  
koncertlekcijās, tematiskajos lektorijos u.c.  

Nozīmīgs ieguldījums zinātniski pētnieciskajā darba iemaņu attīstībā ir septītā un astotā 
semestra laikā studentu izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi. Tēmu izvēle bija motivēta ar 
katra studenta individuālo un viņa praktiskā  darba raksturīgo ievirzi. 
 
2.2.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA Satversmi un nolikumu par 
studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan 
studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus 
par studiju darba pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi katedru vadītāji sistemātiski 
ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Studentu 
kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs, 
koncertos.  Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir 
noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas 
prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa 
apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma 
kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot studentu 
sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā studiju procesā ieguldītais darbs, izklāsta 
kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme.  
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Tiek izmantotas arī dinamiskākās vērtējuma formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, 
kuras tiek pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un 
konkursos (pārrunas, atlases uz meistarklasēm un konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 
sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar 
studiju kursa biedru sniegumu. 

Studējošie intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības, 
atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā  darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos 
projektos, sekmē mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa 
organizēšanas uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr 
laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.  

Katru gadu studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja ārvalstu augstskolu 
neatkarīgie eksperti, diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo 
profesionālo institūciju mākslinieki.  

Lai motivētu studējošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju 
kursos katedru vadītāji ierosināja studējošo kompetenci ieskaitē vērtēt diferencēti, kā piem.: 
visu bakalaura studiju programmu Vispārējo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē, 
studiju kursi Svešvaloda, u.c.  
Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus 
pamatprincipus: 
- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem 
un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums 
pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 
- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A 
daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
  Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu 
eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
Vērtēšanas kritēriji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 
1)  ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 
2)  augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 
3)  vidējs apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”); 
4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).    
Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts 
- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

Lai starptautiskās sadarbības ietvaros būtu iespējams izmantot  ECTS atzīmju vērtēšanas 
sistēmas skalu, tiek izmantota abu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanas kārtība. 

Kompetences vērtējuma salīdzinājums ar ECTS 
Apguves 
līmenis 

Atzīme Skaidrojums 
Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
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2.2.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga mēnesī A B=proporcija A*B Ls 538,20 

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba alga 
gadā 

Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz vienu 
studiju vietu gadā 

Ls 339,92 

Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu 
darbinieku 

15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu gadā Ls 627,92 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

Ls 151,26 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 8,76 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 

6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 

apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  

 

ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

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

1244,71 
 
 

Koefic. 
3,5 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 4356,49 

 

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

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Profesionālo 
mūzikas priekšmetu skolotājs saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām 
bakalaura studiju programmu prasībām.  
Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu 
(izvilkums): 
III. Bakalaura programmas 
obligātais saturs 
7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 
kredītpunkti.  

 
9. Bakalaura programmas 
obligātais saturs. 
 
9.1. vispārizglītojošie studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 
20 kredītpunkti. 
 
 
 
 
 
9.2. nozares teorētiskie 
pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Profesionālo 
mūzikas priekšmetu skolotājs satura un apjoma parametri: 
 
 
 
 
 
Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 
pilna laika studijās. 
 
 
A daļa (obligātie studiju kursi) 
 
 
1.Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 2 KP 
Reliģiju vēsture – 1 KP 
Literatūras vēsture – 3 KP 
Mākslas vēsture – 2KP 
Filozofija –  2 KP 
Ētika – 2 KP 
Loģika – 1 KP 
Svešvaloda –  7 KP 
A daļa (obligātie studiju kursi) 
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares kursi – 36  KP 
Psiholoģija – 6 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Pedagoga ētika – 1 KP 
Izglītības vadība – 1 KP 
Mūzikas pedagoģija – 1 KP 
Mūzikas vēsture – 12 KP 
Latviešu mūzikas vēsture – 3 KP 
Tradicionālā mūzika – 1 KP 
Mūzikas teorija – 1 KP 
Mūzikas forma – 5 KP 
Zinātniskā darba pamati – 1 KP (Instrumenta spēles/mūzikas teorētisko 
priekšmetu mācīšanas metodika  ietvaros) 
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9.3. nozares profesionālās 
specializācijas studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 60 kredītpunkti 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 6 kredītpunkti   

 
 
 
 
9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 
kredītpunkti; 

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

A daļa (obligātie studiju kursi) - 11 KP 
2. Pedagoģijas un mūzikas nozares kursi  
Solfedžo - 5 KP 
Harmonija – 3 KP 
Polifonija – 3 KP 
B daļa - (ierobežotās izvēles studiju kursi) – 49 KP 
Instrumenta spēle – 22 KP 
Ansambļa spēle – 2 KP 
Aranžēšana - 2 KP 
Klavierspēle – 7 KP 
Instrumenta spēles/mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas 
metodika  – 9  KP 
Instrumenta spēles attīstības vēsture un mūzikas literatūra – 7 KP 
 
C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 
specializācijas un profesijas standarta prasībām. Izvēloties piedāvātos 
studiju kursus,  kursa apguves saturu izstrādā studenti kopā ar 
docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes 
iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai 
paplašināšanai. 
 
Prakse – 26 KP 
Pedagoģiskā prakse – 20 KP 
Ansambļa darba prakse – 6 KP 
 
 
Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
- Instrumenta spēles metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu 
pasniegšanas metodika – 2 KP 
Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
( students 8.semestra laikā kārto diplomeksāmenu, vadot  mācību 
stundu ar savas darba vietas - mūzikas izglītības iestādes konkrētā 
instrumenta spēles klases audzēkni)  
- Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 3 KP 
- Instrumenta spēle – 4 KP 
 
 
 
5.profesionālās kvalifikācijas skolotāja profesijas standarts 
 
 
 
 
Pedagoģijas un Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 
33 KP apjomā un prakse 26 KP apjomā, kopā 59 KP apjomā, t.i. 
36,88 procenti. 
 
 
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālā 
bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā, instrumenta spēles (konkrēta 
specializācija) vai mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja 
profesionālā kvalifikācija. 
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2.2.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota JVLMA un Daugavpils Universitātē.  
Studiju programmas satura īstenošanu salīdzinājām ar līdzīgām studiju programmām, kuras 
īsteno Daugavpils Universitāte (DU) un Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 
(RPIVA).  

Salīdzinājumu ar līdzīgām studiju programmām grūti veikt, jo ar mūzikas izglītību 
saistītās programmas ir ļoti atšķirīgas - uzņemšanas prasībās, programmas mērķos, 
uzdevumos, kā arī ar saturu. Minēto augstskolu piedāvātajās studiju programmas studenti 
iegūst kvalifikāciju – mūzikas skolotājs. 

Mūsu piedāvātajā studiju programmā, atšķirībā no nosauktajām programmām, akcents 
tiek likts uz instrumenta spēles skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, kas Latvijas 
pašreizējos sociāli ekonomiskajos apstākļos ir visnotaļ aktuāla. Latvijā instrumenta spēles 
skolotāju skaits ar augstāko izglītību joprojām ir nepietiekams. 

Šīs programmas mērķis nodrošināt strādājošiem pedagogiem iespēju iegūt augstāko 
izglītību un atbilstošu skolotāja profesionālo kompetenci.  

Veicot DU un RPIVA programmu salīdzinošo analīzi pēc kvantitatīvajiem kritērijiem 
(kredītpunktu skaits) un kvalitatīvajiem rādītājiem (studiju kursu saturiskais piedāvājums un 
topošo skolotāju profesionālās darbības kompetences), var secināt, ka  studiju programmas 
ievirze ir līdzīga tieši pedagoģiskās izglītības ziņā un programmu struktūrā, bet ir būtiskas 
atšķirības mūzikas profesionālajā studiju saturā un apjomā.  

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 
gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas Mūzikas un Teātra 
akadēmijas un Māstrihtas (Nīderlande) konservatorijas īstenojamās studiju programmas, 
kurās ir senas tradīcijas mūzikas, pedagogu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu diplomi ir 
starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā 
tiek noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS).  

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, viņiem jābūt 
iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 
izvēlētās programmas daļā.  

Ja veic programmu salīdzinājumu no saturiskās puses, tad jāsecina, ka to saturs pēc 
būtības ir līdzīgs. Kā obligāti tiek apskatīti mūzikas vēstures un teorijas studiju jautājumi, 
tiek piedāvāti studiju kursi mūzikas profesionālajās specializācijas – instrumenta spēle, 
improvizācija, radniecīgo instrumentu spēle. Atšķirība ir tā, ka pedagoģijas un psiholoģijas 
studiju kursus studenti apgūst galvenokārt universitātēs. Visur uzmanības centrā ir tāda 
speciālista sagatavošana, kurš perfekti orientētos mūzikas profesionālajos jautājumos. 

Tādejādi veiktā analīze kopumā ļauj secināt, ka JVLMA piedāvātā mūzikas skolotāja 
profesionālā bakalaura studiju programma savā pašreizējā veidolā pamatā līdzīga citās  
augstskolās īstenotām programmām un atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 

 
2.2.12. Informācija par studējošiem: 
- Studējošo skaits kopā - 23 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 5 studenti; par studiju maksu – 18 studenti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 6 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem – 6 studenti;  
- absolventu skaits kopā – 2 studenti studēja par studiju maksu. 
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2.2.13. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo 

viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu 
atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 155 studējošie, no tiem 5 profesionālo mūzikas 
priekšmetu skolotāja specializācijas studenti (studentu aptaujas anketas atrodas Studiju 
programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 
apmierināti ar mūsu docētāju darbu (īpaši ar teicamām lekcijām metodikā, pedagoģijā, 
mūzikas vēsturē un teorijā) un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā 
saņem zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst mūzikas skolotāja profesionālās kvalifikācijas 
nepieciešamajām kompetencēm; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums docētāju informē 
studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  
      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams 
plānot docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba 
rezultātiem spriest ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izvērtējot docētāju 
darbu lekcijās,  nodarbībās un semināros. 

 
 

2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
2012.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto 

studiju kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences 
ieguves kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret 
studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 
 Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto 
māksliniecisko un pedagoģisko prasmju līmeni ir apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās 
zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu mūzikas profesionālo 
izglītības iestāžu skolotājam uzticētos pienākumus.  
    Vairākums absolventu atzinīgi novērtēja docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu profesionālo 
darbu (īpaši profesionālajos studiju kursos).  

Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un 
apmaiņas programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās 
plašas iespējas iesaistīties radošajos projektos.  

Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina 
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.  

Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi) 
augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai 
no absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību. 

2012.gadā studiju programmas divi  absolventi strādā mūzikas vidusskolās – viena 
absolvente Jūrmalas mūzikas vidusskolā par flautas spēles skolotāju, otra – Em.Dārziņa 
mūzikas vidusskolā par klavierspēles skolotāju un koncertmeistari. 
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15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 

pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 
institūcijās.  
        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju 
kursu klāsts, mūzikas skolotāju izglītošanā tika piesaistīti jauni – mākslinieciski 
pedagoģiskajā darbā sevi spilgti apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots informatīvais 
un mācību līdzekļu klāsts. Pilnveidots Mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu saturs un 
plānojums. 

 
 
 

Rektors                                                                                                      profesors A.Sīmanis   
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III. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 

3.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas 
uzdevumu Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā. 

Šā novērtējuma kritēriji ir: 
3.1.1. studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības 
telpas veidošanas rekomendācijām 
3.1.2. darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 
nodarbinātības iespējēm vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 
 

3.1.1. studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās 
izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 

Studiju virziena Izglītība  studiju programmas, kuras īsteno JVLMA un atbilst 
Latvijas normatīvo aktu prasībām: 
1)  Latvijas Augstskolu likums  (VI nodaļas Studijas augstskolā  šādiem pantiem: 
55.pants Studiju programmas,  
55.2 pants Studiju programmas licencēšana,  
55.3. pants Studiju virziena akreditācija, 
56.pants Studiju reglamentācija, 
56.1. pants Studiju kurss, 
57.pants Studiju ilgums 
58.pants Studiju gala pārbaudījumi un valsts pārbaudījumi, 
59.pants Studiju iegūstamie grādi un profesionālā kvalifikācija  
2) Ministru kabineta noteikumi: 
-  20.11.2001. Ministru kabineta noteikumi  Nr.481  Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu   
- 02.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, 
pielikums Nr.1, 1. un 2. tabula   (prasības, kas attiecas  uz studiju līmeņiem, studiju rezultātu 
formulēšanu un sasniegšanu), 
- 03.10.2000. Ministru kabineta noteikumi Nr.347 Noteikumi par prasībām pedagogiem 
nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, pielikums Prasības pedagogiem 
nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, 
- 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, 
- 02.10.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.656 Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti 
augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti. 

Studiju virziena Izglītība  studiju programmas, kuras īsteno JVLMA un atbilst Eiropas 
augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, t.i. 
- Boloņas deklarācijai un  Boloņas procesa vadlīnijām. 
Boloņas deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanai ir paveikti šādi uzdevumi:  
- pilnībā ieviesti kvalifikāciju izprotamības veicināšanas instrumenti:  
- Eiropas kredītpunktu sistēma (ECTS) un Eiropas vienotā diploma pielikums (Eiropas komisija 
ir piešķīrusi atzinības zīmi JVLMA par izcilu pieeju  Eiropas Kredītpunktu Pārneses sistēmas 
piemērošanā un diplomu pielikumu sagatavošanā un izdošanā), 
- atbilstoši  Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas Standartu un vadlīniju 
prasībām ir izstrādāta un Senātā apstiprināta  JVLMA Studiju programmu iekšējās kvalitātes 
nodrošināšanas stratēģija , 
- studiju rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence), kas ir formulēti studiju programmu 
aprakstos, atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras  
prasībām,  
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- studiju programmu saturs ir salīdzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas 
lapas adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. 
Eiropas konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji 
pamatojas uz Dublinas deskriptiem, 
- JVLMA kvalitātes vadības sistēma tiek uzturēta un attīstīta atbilstoši Eiropas izcilības modelim 
(EIM), 
- Lisabonas diplomatzīšanas konvencija (1999) 
- Boloņas procesa ministru komunikē: Londonas ministru komunikē (2007) Eiropas 
Augstākās izglītības telpas veidošana 
- Starpvaldību līgumi: 
* Latvijas Republikas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 
(UNESCO) sadarbības memorands; 
* Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas 
valdības Līgums par kopīgas izglītības telpas izveidošanu Baltijas valstīs; 
* Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības Līgums par sadarbību 
kultūrā, izglītībā un zinātnē 
* Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgums par 
abpusēju akadēmisko studiju laika un beigšanas dokumentu atzīšanu augstākās izglītības 
jomā  
- 2011. Eiropas Komisijas augstākās izglītības reformu stratēģiju 

3.1.2. darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

JVLMA sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām īsteno saskaņā ar 
JVLMA Satversmi. Sadarbības nepieciešamību diktē kultūras un izglītības institūcijām izvirzītie 
kopīgie mērķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarbības jautājumu loks ir plašs un daudzpusīgs, 
t.sk. tiek risināti arī jautājumi par absolventu nodarbinātības iespējām. Abpusēji sadarbojoties, 
JVLMA nodrošina izglītības iestādes  ar nepieciešamajiem mūzikas izglītības  skolotājiem. 

Kultūrizglītības nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno 
un  atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic 
Kultūras ministrija sadarbībā ar pašpavdībām un JVLMA. 

Kultūras ministrija ir uzsākusi darbu pie valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm „Radošā 
Latvija”, kas nepieciešams, lai noteiktu prioritātes un attīstības virzienus kultūras jomā 2014. līdz 
2020.gadam, uzsverot kultūras radošā potenciāla ieguldījumu indivīda, sabiedrības un valsts 
ilgtspējīgā izaugsmē. Par valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” prioritātēm 
izvirzīta kultūra kā identitātes, radošuma  un radošās izglītības pamats.  

Kultūrizglītības  nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbinātībai ir 
radītas plašas iespējas. 

Sniedzam kultūras un izglītības institūciju sarakstu, kurās ir nodarbināti JVLMA absolventi 
– mūzikas nozares skolotāji. 
Kultūrizglītības iestādes:  Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, Rīgas Doma kora skola, Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola,  Daugavpils 
Mūzikas vidusskola, Jelgavas Mūzikas vidusskola, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskola, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Ventspils Mūzikas vidusskola, Rīgas 
horeogrāfijas vidusskola.  
Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas: 143 pašvaldību dibinātas un 5 
privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas 
programmas. 
Vispārējās izglītības iestādes (pirmsskolas izglītības iestādes, pamatskolas, vidusskolas) 
Mūzikas interešu izglītības centri. 
      
Rektors                profesors A.Sīmanis 

 



 
IV. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi 

 
 
 
3.mape 
4.2. Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs 
(skatīt pielikumu mapē Nr.3). 
 
4.3. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, pieteicējs 
nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi 
citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā (finansiālais pamatojums vai 
līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu). 
 
4.4. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli (rezultātu kopsavilkumus skatīt 
Studiju programmu direkcijā). 
 
4.5. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, kā 
arī prakses nolikumi. 
 
 
4.6. Citi dokumenti pēc augstskolas ieskatiem 
       2012.gada 24.oktobra Senāta sēdes lēmuma Par 2011./2012.akadēmiskā gada 
studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšanu 
izraksts. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, pieteicējs 
nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi 
citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā (finansiālais pamatojums vai 
līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu). 

 
Ja studiju virziena Izglītība kāda no studiju programmām tiks likvidēta, JVLMA  
nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi 
citā studiju programmā vai citā augstskolā sekojoši: 
 
4.3.1. Studiju programmas sekmīgie studenti būs spējīgi integrēties JVLMA citas otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas vēlākajos 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 prasībām. 
  
4.3.2. Ja studiju programma netiks akreditēta vai licence tiks anulēta un studējošais 
nevēlas turpināt studijas citā izglītības programmā, JVLMA studējošajam kompensēs 
zaudējumus.  

JVLMA rektors slēdz Studiju līgumu ar katru studentu, kurā paredzētas ne tikai 
augstskolas tiesības un pienākumi, bet arī atbildība.  

Studiju līgums tiek slēgts visam studiju periodam, paredzot nemainīgu studiju 
maksu visā studiju laikā. Izdevīga studentam ir studiju maksas sistēma, kas pieļauj maksāt 
par studijām pa semestriem un pa daļām. Šī sistēma ļauj studentam pārtraukt studijas, ja to 
saturs un organizācija viņu neapmierina. 

JVLMA studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju no pašu ieņēmumiem, ja 
augstākās izglītības programma augstskolas rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek 
akreditēta vai licence tiek anulēta un studējošais nevēlas turpināt studijas citā augstākās 
izglītības programmā. 

JVLMA pašu ieņēmumi gadā kopā sastāda vidēji Ls 103952,-, t.sk. 
-  no studiju maksas vidēji Ls 89787,-  
- pārējie ieņēmumi Ls 14165,- 
 
 
 
       Rektors        profesors A.Sīmanis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, kā 
arī prakses nolikumi. 
 
Informācija:  
ir noslēgti 149 Pedagoģiskās prakses līgumi ar profesionālajām, profesionālās ievirzes un 
vispārējās izglītības iestādēm. Pedagoģiskās prakses līgumi atrodas JVLMA Studiju 
programmu direkcijā un izglītības iestādēs. Pedagoģiskās prakses līgumi tiek reģistrēti 
Pedagoģiskās prakses līgumu reģistra žurnālā (Lietu nomenklatūras Nr.03-27) 
 
Pielikumā pievienoti: 
- aizpildīto līgumu paraugi – ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolu un Rīgas 
100.vidusskolu 
- nolikums par prakses darba organizāciju JVLMA  
- Par  
 
 
 
 
        Rektors        profesors A.Sīmanis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

IV. Studiju virziena Izglītība 
pašnovērtējuma pielikumi 

 
 

 

2.mape 
 
 
 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā 
akadēmiskā personāla zinātniskās 
pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades 
biogrāfijas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Studiju virziena 
Izglītība  

pašnovērtējuma 
pielikumi 

 

 

3.mape 
 

4.2. Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma 
pielikuma paraugi 

 
4.3. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu 

likvidē, pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas 
studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju 
programmā vai citā augstskolā vai koledžā (finansiālais 
pamatojums vai līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu). 

 
4.4. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli (rezultātu 

kopsavilkumus skatīt Studiju programmu direkcijā). 
 

4.5. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās 
prakses vietas, kā arī prakses nolikumi. 

 
 
4.6.   Citi dokumenti pēc augstskolas ieskatiem 
       2012.gada 24.oktobra Senāta sēdes lēmuma Par 
2011./2012.akadēmiskā gada studiju virzienu un studiju programmu 
pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšanu izraksts. 
 

 





JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA  
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija PDE Nr.  
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 

1. ziņas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1.uzvārds:   

1.2.vārds:   

1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):   

1.4. personas kods: 

2. ziņas par kvalifikāciju: 

2.1. kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā): profesionālais bakalaura grāds mūzikas  
pedagoģijā un mūzikas skolotāja profesionālā kvalifikācija       

2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
      Skolotāju izglītība - mūzika 

2.3. kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu valodā) un statuss: 
     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, akreditēta (21.11.2001.),  
     valsts dibināta augstskola 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā) un statuss (ja tas atšķiras no šī 
pielikuma 2.3.apakšpunktā minētā): 
       “tā pati, kas 2. 3. punktā” 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu 

3. ziņas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1. kvalifikācijas līmenis: 
pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 

3.2. oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), programmas apguves sākuma un beigu 
datums: 4 gadi, Latvijas 160/ ECTS 240 kredītpunkti. 
      Programmas sākums: 29.08.2008.  
      Programmas beigu datums: 15.06.2012. 

3.3. uzņemšanas prasības: 
vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība un uzņemšanas papildu prasības - kora diriģēšana, 
kolokvijs kora mūzikas aktualitātēs un klavierspēle, kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā 
(solfedžo, harmonija, forma) mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes vidējās izglītības 
programmas noslēguma prasību apjomā 

4. ziņas par studiju saturu un rezultātiem 

4.1.studiju veids: pilna laika studijas 
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4.2. programmas prasības (programmas mērķis un plānotie studiju rezultāti): 

4.2.1. studiju programmas mērķis:  
nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa vispārējās izglītības 
mūzikas skolotāju sagatavošanu, kuri ir apguvuši pedagoģijas un mūzikas zinātņu 
teorētiskajos pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski 
piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un 
ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, 
kuri, pildot savu pamatuzdevumu, balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, 
profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principiem, ievēro 
Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un attīstīta 
nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 

4.2.2. plānotie studiju rezultāti un kompetences: 
absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim. 

Zināšanas (zināšanas un izpratne): 
iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes
nozarei un mūzikas skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo 
zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās pētniecības
metodēs, mūzikas vēsturē un teorijā, mūzikas nozīmi vispārējās izglītības sistēmā, tās
attīstības tendencēs, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu
vērtēšanas tehnoloģijā, mūzikas pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas
metodēs, turklāt daļa zināšanu - mūzikas mācības un kora darba metodikā atbilst skolotāja
profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Speciālists spēj parādīt mūzikas skolotāja 
profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas un
pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi
skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, 
mūzikas attīstības likumsakarībām. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): 
iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas skolotāja 
pienākumus, analizēt, vērtēt un izstrādāt mūzikas mācību priekšmeta programmas, atlasīt 
un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to saturu, plānot, organizēt un 
vadīt mācību stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, vērtēt un analizēt izglītojamo 
izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, patstāvīgi iestudēt, demonstrēt un publiski 
atskaņot vidējās sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu, stilu un žanru kora skaņdarbus, 
iemācīt izglītojamajam dažādu laikmetu un stilu skaņdarba satura atklāsmei komponista 
pielietotos mūzikas izteiksmes līdzekļus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt 
mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un 
risinājumus mūzikas un pedagoģijas zinātnes nozarē un skolotāja profesijā, tos izskaidrot un 
argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi 
strukturēt savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo 
pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, 
veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast 
radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts valodā un 
vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba 
aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana): 
absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā 
un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas mūzikas un mūzikas pedagoģijas 
zinātnes nozarē mūzikas skolotāja profesijā, parādīt, ka izprot pedagoga profesionālo ētiku, 
izvērtēt vispārējās izglītības mūzikas skolotāja profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 
sabiedrību un piedalīties vispārējās izglītības mūzikas jomas attīstībā. 
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4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:  
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu 
pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

 

Kursa programmas nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ECTS KP 
(kredītpunktos) 

A daļa (obligātā) – LV 106 KP / ECTS 159 KP 
I. Profesionālie studiju kursi – LV 86 KP/ ECTS 129 KP 
1.1. Pedagoģijas nozares kursi – LV 22 KP/ ECTS 33 KP 
Psiholoģija: 

— vispārīgā,  attīstības,  personības,  sociālā, 
pirmsskolas,  bērnu attīstības psiholoģija 

8 „ļoti labi” 6/ 9 

Pedagoģija 8 „ļoti labi” 4/ 6 
Pedagoga ētika ieskaitīts 1/ 1,5 
Izglītības vadība ieskaitīts 1/ 1,5 
Informācijas tehnoloģijas ieskaitīts 1/ 1,5 
Mūzikas pedagoģija ieskaitīts 1/ 1,5 
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika 
—  Mūzikas mācīšanas metodika 
—  Skolas kora darba metodika 
—  Mūzika pirmsskolā 
—  K.Orfa sistēmas instrumentārijs 
Praktiskā daļa: 

8 „ļoti labi” 6/ 9 

—  Improvizācija ieskaitīts 1/ 1,5 
—  Aranžēšana ieskaitīts 1/ 1,5 

 

1.2. Mūzikas nozares studiju kursi –  LV 64 KP/ ECTS 96 KP 
Praktiskā daļa – LV 31 KP/ ECTS 46,5 KP 
Diriģēšana un partitūras spēle 8 „ļoti labi” 11/ 16,5 
K. Orfa instrumentārija spēle  
(kokle, blokflauta, sitaminstrumenti) ieskaitīts 3/ 4,5 

Ritmika ieskaitīts 2/ 3 
Klavierspēle 6 „gandrīz labi” 8/ 12 
Dziedāšana un vokālā darba metodika 8 „ļoti labi” 7/ 10,5 
Teorētiskā daļa – LV 33 KP/ ECTS 49,5 KP 
Skatuves runa ieskaitīts 1/ 1,5 
Kora mācība/ kora darba metodika ieskaitīts 1/ 1,5 
Latīņu valoda ieskaitīts 1/ 1,5 
Mūzikas vēsture 6 „gandrīz labi” 12/ 18 

Latviešu mūzikas vēsture 
4 „gandrīz 
viduvēji” 

3/ 4,5 

Solfedžo 8 „ļoti labi” 6/ 9 
Harmonija 5 „viduvēji” 3/ 4,5 
Polifonija 5 „viduvēji” 2/ 3 
Mūzikas forma 7 „labi” 3/ 4,5 
Tradicionālā mūzika ieskaitīts 1/ 1,5 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – LV 20 KP / ECTS 30 KP
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti) ieskaitīts 1/ 1,5 
Reliģiju vēsture ieskaitīts 1/ 1,5 
Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, 
autortiesību un blakustiesību pamati) 

ieskaitīts 1/ 1,5 
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Kursa programmas nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ECTS KP 
(kredītpunktos) 

Literatūras vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Uzņēmējdarbības pamati (Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

ieskaitīts 3/ 4,5 

Mākslas vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Filozofija 9 „teicami” 3/ 4,5 
Svešvaloda /angļu valoda/ 6 „gandrīz labi” 5/ 7,5 
B daļa – profesionālās specializācijas kursi – LV 9 KP / ECTS 13,5 KP 
Solo dziedāšanas pedagoga studiju kursi 
Solo dziedāšana 8 „ļoti labi” 3/ 4,5 
Vispārējā metodika ieskaitīts 1/ 1,5 

Vokālā metodika 7 „labi” 
diplomeksāmens 2/ 3 

Pedagoģiskā prakse 
Mācību stunda  Solo dziedāšana 

8 „ļoti labi” 
diplomeksāmens 3/ 4,5 

C daļa – brīvās izvēles kursi – LV 6 KP/ ECTS 9 KP 
Kora vokālā pedagoga studiju kursi 
Vispārējā metodika ieskaitīts 1/ 1,5 
Balss nostādīšanas metodika (darbs ar bērnu balsīm, 
zēnu balsīm, jauniešu balsīm) 

7 „labi” 
diplomeksāmens 2/ 3 

Pedagoģiskā prakse 
Mācību stunda  Balss nostādīšana 

8 „ļoti labi” 
diplomeksāmens 3/ 4,5 

Prakse – LV 27 KP /  ECTS 40,5 KP 
Koris un kora darba prakse ieskaitīts 24/ 36 
Pedagoģiskā prakse ieskaitīts 3/ 4,5 

 

Valsts pārbaudījumi – LV 12 KP/ ECTS 18 KP 
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika 7 „labi” 2/ 3 
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā 8 „ļoti labi” 2/ 3 
Pedagoģiskā prakse – mācību stunda Mūzika  
Mācību stunda Mūzika Mārupes pamatskolā  

8 „ļoti labi” 3/ 4,5 

Kora diriģēšana (koncertprogrammas daļa) 
programma: 

Imants Ramiņš - I d. Kyrie no Missa Brevis;  
Pēteris Barisons, Karole Dāle - Arvien vēl sirds;  
Jurijs Faļiks, Jūlija Līva - Pa ūdeni  
un darbs ar skolas kori 

8 „ļoti labi” 3/ 4,5 

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana 
Tēma: Audzinošie aspekti sakrālās mūzikas apguvē pamatskolā. 

6 „gandrīz labi” 2/ 3 
 

  Kredītpunkti kopā: LV 160 / ECTS 240 
4.4.atzīmju sistēma un — ja pieejama — informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
 Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 
Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS atzīme

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
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4.5.kvalifikācijas klase (latviešu valodā): „nav” 

5. ziņas par kvalifikāciju: 

5.1. turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties maģistrantūrā 

5.2. profesionālais statuss (ja piešķirts): tiesības strādāt par mūzikas skolotāju vispārējās 
izglītības visās izglītības pakāpēs un skolas kora diriģentu, kā arī par solo dziedāšanas 
pedagogu profesionālās ievirzes mūzikas skolās un kora vokālo pedagogu 

6. papildinformācija: 

  6.1.sīkāka informācija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju programma Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs ir 
akreditēta līdz 31.12.2013., uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadi 

  6.2.papildinformācijas avoti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas adrese: 
      Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, Latvija, LV–1050, telefons + 371 67228684 
      E-pasts: academy@jvlma.lv 

 

 

 

7. pielikuma apstiprinājums: 

7.1.datums: 14.06.2012. 

7.2.paraksts un tā atšifrējums: ______________________ profesors A. Sīmanis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: rektors 

 

7.4. zīmogs vai spiedogs 

 
 
 
 
8. ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī: 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē 
ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. 
Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas 
uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas 
prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties 
konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 
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Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko 
pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no 
tiem obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir e20 KP (30 ECTS), bakalaura 
darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz 
astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 
KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares 
izvēlētās jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā 
e15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un 
sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu 
apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi e20 KP            (30 ECTS), nozares 
teorētiskie pamati e36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija e60 KP (90 ECTS), izvēles kursi 
e6 KP (9 ECTS), prakse e26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e12 
KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie 
sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 ECTS), valsts 
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pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, 
vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un 
farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var 
turpināt studijas doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180 
ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā 
pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. 
Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 
ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma 
ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds – 
doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, 
kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā 
izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un 
sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu 
laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu 
veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju 
kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu 
pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS atzīme

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
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Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var 
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā 
studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par 
programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas 
akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

 

 
 



Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music 

Diploma supplement 
 

Diploma PDE serial number 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional 
recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to provide a description 
of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully 
completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is appended. It 
should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions about 
recognition. Information in all eight sections shall be provided. Where information is not 
provided, the reason shall be explained. 
 

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name:  

1.2. first name:      

1.3. date of birth (day/ month/ year):  

1.4. student identification number or code (if available): identity code 

2. Information identifying the qualification: 

2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language):                                                 
      profesionālais bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā un mūzikas skolotāja profesionālā 
kvalifikācija 
 

2.2. main field(s) of study for the qualification:                                                                    
       Education of Teachers - Music 
 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution:                                                                         
      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, state-accredited (21.11.2001),                                   
      state-founded higher educational institution  
 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.) administering studies:                  
       same as in point 2.3   

 

2.5. language(s) of instruction/examination: Latvian 
3. Information on the level of the qualification: 

3.1.level of qualification: 
      first (undergraduate) professional degree 
 

3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 
      4 years, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits 
Admission date:         29.08.2008   
Exmatriculation date: 15.06.2012 
3.3. admission requirements: 
General or professional secondary education and 
additional admission requirements: choir conducting, colloquium on current choir music 
events and piano performance, colloquium in music literature and theory (solfeggio, 
harmony, form of music). Content of the examinations is consistent with the professional or 
professional orientation secondary musical education programme completion requirements.
 

4. Information on the contents and results gained: 

4.1.mode of study: full-time studies 
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 4.2.programme requirements:      
4.2.1. aims and goals of the programme: 
To prepare highly qualified general education music teachers, providing specialists required by 
the State and the society, to provide knowledge based on the theory of pedagogy and music 
sciences consistent with the standards of teachers’ profession and applicable in professional 
practice, preparing graduates for successful integration into the labour markets of Latvia and of 
foreign countries, motivating students for professional development and further education within 
the united European education area; graduates of the study programme fulfil their primary 
professional goals complying with the principles of humanity, democracy, scientific approach, 
professionalism, individualization and creativity, adapting to the international culture scene as 
well as preserving and developing the heritage of the national music culture.   
4.2.2. planned results: 
Expected study results and competencies
The graduates of the study programme acquire competencies corresponding to the 6th level of the 
European Qualification Framework (EQF) 

Knowledge (knowledge and comprehension): 
Upon completion of the study programme the graduate demonstrates basic and in-depth 
knowledge characteristic to the fields of music sciences, the science of music pedagogy and the 
profession of music teacher and has comprehensive knowledge in: pedagogy, psychology, 
methods of scientific pedagogic research, theory and history of music, role of music within the 
general education system, development of the art of music, methods of student motivation, 
techniques of student evaluation, music teaching development strategy and planning methods. 
Furthermore, competencies in music teaching and choir work methods correspond to the highest 
level of teachers’ professional training. The graduates demonstrate understanding of the 
fundamental concepts and terminology used in the fields of music and pedagogy, of the 
application of the means of musical expression in dramatic development of musical pieces, of the 
interpretation methods and techniques and of the laws of music development. 

Skills (knowledge application skills, communication skills, general skills): 
As a result of studies, the graduate is able to independently and responsibly undertake the duties 
of a music teacher, to analyse, evaluate and develop study programmes in the field of music, to 
select, create and update study materials and study content, to plan, organize and lead lectures, 
teaching processes and study processes, to evaluate and analyse skills and knowledge acquired by 
students during the process of studies, to independently prepare, demonstrate and perform in 
public choir pieces of medium difficulty level of various epochs, styles and genres, to teach the 
means of musical expression employed by composers of various epochs and styles,  to compare 
interpretations of musical pieces, to define aims and tasks of study courses, to analytically 
approach information, problem issues and solutions in the fields of musical and pedagogic 
sciences as well as in the profession of a teacher, to explain various concepts of these fields and to 
discuss these concepts convincingly with professionals and non-professionals. Graduate is able to 
independently manage his/her own and his/her student’s learning processes, to organize further 
self-education and professional development, to demonstrate scientific approach in problem 
solving processes, to assume responsibilities and initiatives in individual work, team work or 
whilst leading the work of other people, to make decisions and to find creative solutions in 
changing or uncertain circumstances. Graduates of the study programme fluently speak the 
official state language and at least two foreign languages, and have learned to comply with legal 
documents and regulations of work safety, fire safety and environmental safety. 
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Competencies (analysis, synthesis, evaluation): 
As a result of completion of these study courses the graduates of the study programme are able to 
independently acquire, select, analyse and apply information within the fields of music and 
pedagogy, to make decisions and to solve problems within the contexts of music sciences and 
music pedagogy sciences as well as within the context of the profession of music teacher, to fully 
comprehend the professional ethics of a teacher, to evaluate the role of general education music 
teacher within social environments and to participate in the development of general education 
music tuition. 
 

4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits  
    obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here): 
Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a full-
time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with 
ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of Latvian credit points by a 
factor of 1.5. 
 

Course title 
 Assessment  

(10-point grading scheme) 
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

A  -- compulsory part – LV 106 CP/ ECTS 159 CP 
I Professional study courses – LV 86 CP/ ECTS 129 CP  
1.1.  Pedagogy Courses – LV 22 CP / ECTS 33 CP 
Psychology: 

- general, developmental, individual, social, 
preschool, children development 

8 “very good” 6/ 9 

Pedagogy 8 “very good” 4/ 6 
Pedagogy Ethics Passed 1/ 1,5 
Education Management Passed 1/ 1,5 
Information Technologies Passed 1/ 1,5 
Music Pedagogy Passed 1/ 1,5 
Music Teaching and Choir Work Methods 
 - Music Teaching Methods 
 - School Choir Work Methods 
 - Preschool Music 
 - Instruments of C. Orff System 
Practice part: 

8 “very good” 6/ 9 

- Improvisation Passed 1/ 1,5 
- Arranging Passed 1/ 1,5 
1.2 Courses of the field of music – LV 64 CP / ECTS 96 CP  
Practical part – LV 31 CP/ ECTS 46.5 CP 
Conducting and Score Reading 8 “very good” 11/ 16,5 
C. Orff Instruments Performance (Kokle, Block 
Flute, Percussion Instruments) 

Passed 3/ 4,5 

Rhythmic Passed 2/ 3 
Piano Performance 6 “almost good” 8/ 12 
Singing and Methods of Vocal Work 8 “very good” 7/ 10,5 
Theoretical part – LV 33 CP / ECTS 49.5 CP 
Stage Speaking Passed 1/ 1,5 
Choir Theory and Choir Work Methods  Passed 1/ 1,5 
Latin Language Passed 1/ 1,5 
History of Music 6 “almost good” 12/ 18 
History of Latvian Music 4 “almost satisfactory” 3/ 4,5 
Solfeggio 8 “very good” 6/ 9 
Harmony 5 “satisfactory” 3/ 4,5 
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Course title 
 Assessment  

(10-point grading scheme) 
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

Polyphony 5 “satisfactory” 2/ 3 
Form of Music 7 “good” 3/ 4,5 
Traditional Music Passed 1/ 1,5 
II General humanitarian study courses – LV 20 CP/ ECTS 30 CP
Culture of Latvian Language /Business Language/ Passed 1/ 1,5 
History of Religions Passed 1/ 1,5 

Fundamentals of Entrepreneurship 
/Legal Aspects of Work Relations; 
Basics of Copyrights and Neighbouring Rights/ 

Passed 1/ 1,5 

History of Literature Passed 3/ 4,5 

Fundamentals of Entrepreneurship 
/Basics of Project Development and Management/ 

Passed 3/ 4,5 

History of Arts Passed 3/ 4,5 
Philosophy 9 “excellent” 3/ 4,5 

Foreign Language /English/ 6 “almost good” 5/ 7,5 

B - elective part – courses of professional specialization 
Study courses of solo singing teacher - LV 9 CP / ECTS 13.5 CP 
Solo Singing 8 “very good” 3/ 4,5 

General Methodics Passed 1/ 1.5 

Methods of Vocal Teaching 7 “good” 
Diploma examination 

2/ 3 

Pedagogic Practice of Vocal Work 
Practice Lesson in Solo singing 

8 “very good” 
Diploma examination 

3/ 4,5 

C - optional part – study courses of choir vocal teacher  LV 6 CP/ ECTS 9 CP 
General Methodics Passed 1/ 1,5 
Methods of Voice Adjustment (work with voices 
of children, boys, youths) 

7 “good” 
Diploma examination 

2/ 3 

Voice Adjustment Teaching Practice 
Practice Lesson in Voice Adjustment 

8 “very good” 
Diploma examination 

3/ 4,5 

Practice – LV 27 CP/ ECTS 40.5 CP 
Choir and Choir Work Practice Passed 24/ 36 
Teaching Practice Passed 3/ 4,5 
State examinations – LV 12 CP/ ECTS 18 CP 

Methods of music teaching and choir work 7 “good” 2/ 3 

Colloquium in speciality, history and theory of 
music 

8 “very good” 2/ 3 

Pedagogic practice – practice lesson Music 
Practice lesson Music in Riga secondary school No.6

8 “very good” 3/ 4,5 

Choir conducting /part of concert programme/ 
Imants Ramiņš - Kyrie from Missa Brevis;  
Pēteris Barisons, Karole Dāle - Still the Heart..;  
Yuri Falik, Jūlija Līva - On Water  
And work with choir  

8 “very good” 3/ 4,5 

Preparation and defence of Bachelor’s work 
Educational Aspects of Sacral Music Teaching in Primary 
School 

6 “almost good” 2/ 3 

 

Credit points in total: 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits 
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4.4. grading scheme and if available, grade distribution guidance:     

   Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

      
 

4.5. overall classification of the qualification (in original language): nav 

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study: access to Maģistrs (master) programmes  

5.2. professional status (if applicable): access to the profession of music teacher and school 
choir conductor on all general education levels, solo singing teacher at music school, choir 
vocal teacher 
6. Additional information: 
6.1. additional information: professional Bakalaurs (bachelor) degree study programme 
General Education Music Teacher at Jāzeps Vītols Latvijas Mūzikas akadēmija has been 
accredited until 31.12.2013. , for full accreditation period of 6 years            
 

6.1.1. Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music holds the ECTS  
       Diploma Supplement Label (2011-2014). 

 
6.2. further information sources: Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music  
      address:  Krišjāņa Barona street 1, Riga LV–1050, Latvia  
      tel: + 371  67228684,    e-mail:    academy@jvlma.lv 
 

 

7. Certification of the supplement: 

7.1. date: 14.06.2012 

7.2. signature: ______________________ professor A.Sīmanis 

7.3. capacity: Rector  

 

7.4. official stamp or seal. 
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8. Information on the national higher education system. 

The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All holders of 
certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary education meet the 
general admission requirements. However, the universities/colleges are free to set specific admission 
requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school level to quality for admission to a 
particular programme. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and professional 
higher education programmes.  

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent 
research, as well as to provide theoretical background for professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits1: compulsory part – e 
50 (75 ECTS) credits, electives e20 (30 ECTS) credits, thesis e10 (15 ECTS) credits, and the rest is left 
for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which e 20 (30 
ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes theoretical aspects of 
the specific field of scientific discipline e 30 (45 ECTS) credits and their practical application in solving 
of actual problems e15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of academic 
education. 

Higher education (HE) 
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The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, preparing 
graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well as to prepare them 
for creative, research and teaching activities in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure 
professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of:  

general courses e20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field e36 (54 ECTS) credits, 
specialization courses e60 (90 ECTS) credits, optional courses e6 (9 ECTS) credits,  

practical placement e26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis e12 (18 ECTS) 
credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 (60 
ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice e7 (10,5 ECTS) credits, 
practical placements e6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis e20 (30 ECTS) credits as 
well as research training, courses of design, management, psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the master 
degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal to the 
master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other types of 
professional higher education programmes. 

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) credits 
and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are targeted mainly to the labour 
market. Yet, the graduates of the first-level programmes can continue their studies in second-level 
professional programmes. 

• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such 
programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor degree or at 
least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases programmes should include a 
practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and graduation examinations including thesis e10 
(15 ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of 
the bachelor programme, have access to master studies. 

Doctoral studies 

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The degree 
of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after public defence 
of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen scientific discipline. The doctoral thesis 
has to include original results of the research and new cognitions in the scientific discipline and may be 
a result of three to four years of doctoral studies at a higher education institution or an equivalent 
amount of independent research. The doctoral thesis may be a dissertation, assemblage of topically 
single peer reviewed publications or monograph. The rights to award the doctoral degree are delegated 
by decision of the Cabinet of Ministers to promotion councils established at the universities. The 
procedure for awarding the doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific 
Qualification. 
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Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may be 
awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding a state-
approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme accreditation are taken by 
the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – by the Higher Education Council. 

More information: 

1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv 

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

Note: 

1 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a full-
time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with 
ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of Latvian credit points by a 
factor of 1.5. 

 





Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Diploma pielikums 
Diploma sērija  PDE  Nr.  

 
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto 
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) 
izveidotajam paraugam. 
Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku 
un profesionālu atzīšanu.  
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi 
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj 
norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās 
atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju 
nesniedz, norāda iemeslu. 
 
1.  ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 
1.1. uzvārds:    
1.2. vārds:  
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):  
1.4. personas kods:  
 
2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
2.1. kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā): profesionālais bakalaura grāds 
mūzikas pedagoģijā un flautas spēles skolotāja profesionālā kvalifikācija  
2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
Skolotāju izglītība – mūzika, flautas spēle 
2.3. kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu valodā) un statuss  
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, valsts akreditēta (21.11.2001.), 
valsts dibināta augstskola 
2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā) un statuss (ja 
tas atšķiras no šī pielikuma 2.3.apakšpunktā minētā) 
         "tā pati, kas  2.3. punktā"  
2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu  
 
3.    ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
3.1. Kvalifikācijas līmenis: 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 
3.2. Oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), programmas sākums 
un beigu datums:  
4 gadi, Latvijas 160/ECTS 240 kredītpunkti 
Programmas sākums 01.09.2007.  
Programmas beigu datums: 14.01.2012. 
 
3.3. Uzņemšanas prasības: profesionālā vidējā izglītība, jākārto papildu prasību 
pārbaude mūzikas literatūrā un teorijā, flautas spēlē mūzikas vidusskolas 
izglītības programmas noslēguma prasību līmenī. 



4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 
4.1. Studiju veids: pilna laika studijas  
4.2. Programmas prasības (programmas mērķis un plānotie studiju rezultāti): 
4.2.1. Programmas mērķis: 
- nodrošināt studentus ar sistematizētām zināšanām un prasmēm, kas ir 
nepieciešamas flautas spēles skolotāja pienākumu veikšanai - mācību priekšmetu 
plānošanas, satura īstenošanas un novērtēšanas procesā; 
- nodrošināt iespēju apgūt pamatzināšanas zinātniskās pētniecības darbā mūzikas 
pedagoģijas nozarē;  
- radīt motivāciju profesionālai attīstībai un tālākizglītībai atbilstoši jaunākajām 
pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktivitātēm mūzikas nozares skolotāja 
profesijā vienotajā Eiropas izglītības telpā. 
4.2.2. Plānotie rezultāti:  
Studiju programmas apguves rezultātā students ieguvis zināšanas lietošanas līmenī: 
Pedagoģijas un psiholoģijas jomā: mācīšanās un mācīšanas teorijā un metodikā, 
audzināšanas darbībā, mācību organizācijā, sasniegumu vērtēšanā un 
pašnovērtējuma veikšanā, saskarsmes un sadarbības veicināšanā, pedagoģisko 
pētījumu metodēs. 
Mūzikas nozares atbilstošajos mācību priekšmetos: flautas spēles mācīšanas didaktikā, 
mācību satura integrācijas pamatos, mūzikas nozares vēsturiskā attīstībā, mūzikas 
teorijā un mūzikas formā, harmonijā, polifonijā, solfedžo, mūzikas vēsturē, skaņdarba 
atskaņošanas tehnoloģijā. 
Valodās un komunikācijā: informācijas tehnoloģijās, svešvalodās, saskarsmes 
psiholoģijā, valodas kultūrā. 
Sociālās zinībās: filosofijā, ētikā, izglītības vadībā, darba tiesiskajās attiecībās. 
Studiju programmas apguves rezultātā students prot: 
plānot savu un izglītojamo darbu, organizēt mācību un audzināšanas darbu un 
īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus, novērtēt un koriģēt izglītojamo izaugsmi un 
mācību sasniegumus, sava darba efektivitāti, izskaidrot mūzikas attīstības 
likumsakarības, analizēt skaņdarbus, noteikt mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi 
skaņdarba tēla atklāsmē, iestudēt un atskaņot instrumentālos skaņdarbus flautai solo 
un skaņdarbus ansamblim, panākt dažādas sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu 
un stilu skaņdarba satura atklāsmi flautas atskaņojumā, izvēlēties, novērtēt 
skaņdarbu atbilstību audzēkņa spējām, strādāt pie flautas spēles tehnisko prasmju 
attīstības, attīstīt audzēkņa mākslinieciskās spēles iemaņas, novērtēt spēles tehnisko 
un māksliniecisko kvalitāti, publiski atskaņot skaņdarbus un pilnveidot mūziķa 
profesionālo meistarību. 
4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/ atzīmes/ kredītpunkti: 

Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba 
apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 
kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas 
kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

 
Studiju programmas daļu un kursu nosaukums 

Studiju kursa kompetences 
noslēguma vērtējums 

Studiju kursa satura apjoms KP 
(LV/ECTS) 

(kredītpunktos) 

A daļa (obligātā) – LV 65 KP; ECTS  97,5 KP         
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra ieskaitīts 2/3 
Reliģiju vēsture ieskaitīts 1/1,5 
Literatūras vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Mākslas vēsture ieskaitīts 2/3 
Filosofija ieskaitīts 2/3 
Ētika 9-„teicami” 2/3 
Loģika ieskaitīts 1/1,5 
Angļu valoda 7-“labi” 7/10,5 

 Studiju kursa kompetences Studiju kursa satura apjoms KP 



Studiju programmas daļu un kursu nosaukums noslēguma vērtējums (LV/ECTS) 
(kredītpunktos) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – LV 45 KP; ECTS 67,5 KP         
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 
- attīstības; 
- personības ; 
- sociālā; 
- pirmsskolas bērnu attīstības psiholoģija 

9-„teicami” 6/9 

Pedagoģija 8-„ļoti labi” 4/6 
Pedagoga ētika ieskaitīts 1/1,5 
Izglītības vadība ieskaitīts 1/1,5 
Mūzikas vēsture 8-„ļoti labi” 12/18 
Latviešu mūzikas vēsture 8-„ļoti labi” 3/ 4,5 
Solfedžo 7-„labi” 5/7,5 
Mūzikas teorija ieskaitīts 1/1,5 
Polifonija 7-„labi” 3/ 4,5 
Harmonija 7-„labi” 3/ 4,5 
Mūzikas forma 8-„ļoti labi” 5/7,5  
Tradicionālā mūzika ieskaitīts 1/1,5 

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – LV 51 KP; ECTS 76,5 KP         
Praktiskā daļa – LV 33 KP; ECTS 49,5 KP         
Flautas spēle 8-„ļoti labi” 22/33 
Diriģēšana un partitūras spēle ieskaitīts 2/3 
Klavierspēle 8-„ļoti labi” 7/10,5 
Aranžēšana ieskaitīts 2/3 
Teorētiskā daļa– LV 18 KP; ECTS 27 KP         
Flautas spēles metodika 8-„ļoti labi” 10/15 
Mūzikas pedagoģija ieskaitīts 1/1,5 
Pūšaminstrumentu spēles vēsture un mūzikas 
literatūra 

9-„teicami” 7/10,5 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – LV 6 KP; ECTS 9 KP    
Ritmika, ritmikas metodika ieskaitīts 4/6 
Džeza mūzikas mācība ieskaitīts 2/ 3 

Prakse – LV 26 KP; ECTS 39 KP    
Pedagoģiskā prakse ieskaitīts 23/34,5 
Ansambļa darba prakse 8-„ļoti labi” 3/ 4,5 

Valsts pārbaudījumi: LV 12 KP; ECTS 18 KP 
 

Nosaukums 
Kursa programmas satura 

apjoms  
LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos) 

 
Valsts  pārbaudījumu 

vērtējums 

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana:  
Kārļa Štrāla starptautiskā konkursa „Jaunais flautists”  nozīme 
atskaņotājmākslas attīstībā 

3/ 4,5 9-„teicami” 

Diplomeksāmens pedagoģiskajā praksē –  Mācību stunda  
“Flautas spēle” 

2/3 8-„ļoti labi” 

Flautas spēle 
Programma: 
G.Forē -Konkursa skaņdarbs 
M.Blavē - Sonāte Nr.4    I un II daļa 
K.Bollings - Veloce 
F.Devjēns - Koncerts Nr.7   II un III daļa 

 
5/7,5 

 
9-„teicami” 

Flautas spēles metodika 2/3 9-„teicami” 

 
Kredītpunktu skaits kopā: LV 160/ECTS 240



4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

Apguves 
līmenis 

Atzīme Skaidrojums 
Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 
4.5. Kvalifikācijas klase (oriģinālvalodā): "nav"  
 
5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
5.1. turpmākas studiju iespējas: tiesības stāties maģistrantūrā 
5.2. profesionālais statuss (ja piešķirts): dod tiesības strādāt par flautas spēles 
skolotāju. 
6. PAPILDINFORMĀCIJA 
6.1.sīkāka informācija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Profesionālā bakalaura studiju programma Profesionālo mūzikas priekšmetu 
skolotājs  ir akreditēta līdz 31.12.2013. 
6.2. papildinformācijas avoti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
adrese: Krišjāņa Barona iela  1, Rīga, Latvija, LV – 1050; telefons + 371- 
7228684, - 7223520;  E-pasts: academy@jvlma.Lv 
 
7. PIELIKUMA  APSTIPRINĀJUMS 
7.1. datums: 20.01.2012. 
7.2. paraksts un tā atšifrējums: profesors  A.Sīmanis  __________________ 
7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: rektors 
 
 
7.4. zīmogs vai spiedogs. 
 

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās 
izglītības pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās 
vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar 
vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un 
koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi 
mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā 
augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo 
augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan 
profesionālajā augstākajā izglītībā. 



	
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – 
KP)1, no tiem obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir e20 KP (30 
ECTS), bakalaura darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna 
laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. 
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne 
mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver 
attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un to 
aprobāciju aktuālo problēmu aspektā e15 KP (22,5 ECTS). 
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās 
izglītības standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi 
konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus 
un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam 
darbam šajā nozarē. 
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP 
(240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi e20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati e36 
KP (54 ECTS), profesionālā specializācija e60 KP (90 ECTS), izvēles kursi e6 KP (9 
ECTS), prakse e26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e12 
KP (18 ECTS). 
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP (30 ECTS), kā arī 
pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zob-
ārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), 
un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki 
citi programmu veidi. 



• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, 
pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 
80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to 
absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 
40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) 
apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas 
kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu 
programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības 
stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais 
grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu 
piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un 
pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas 
satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. 
Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros 
augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs 
var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. 
Doktora grādu piešķir promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK 
izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 
Apguves 
līmenis 

Atzīme Skaidrojums 
Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 
Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un 
koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā 
augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta 
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem 
akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās 
izglītības padome. 
 
Papildinformācija: 
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv;  http://www.aic.lv 
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 
 
Piezīme. 
1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba 
apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 
kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas 
kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

 







 
 

Apstiprināts 
 Senāta  

2002.gada 9.oktobra sēdē, protokols Nr.4 
 

ar grozījumiem 
25.05. 2005., 

protokols Nr.4 
 

Nolikums 
par prakses darba organizāciju  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
 
 
 
1. Vispārīgie noteikumi 
 
Nolikums par prakses darba organizāciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā (turpmāk tekstā – Akadēmija) ir pamatdokuments, kas reglamentē kārtību 
kādā Akadēmijas īstenotajās 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās 
studējošie iegūst praktiskās iemaņas. 
 
2. Prakses  
 
1. Studiju prakses apjomu, to sadalījumu pa studiju semestriem, kompetences vērtējuma 
veidus  nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju kursa apraksts. 
 
2. Studiju programmas ietvaros īsteno koncertpraksi (mākslinieciski radošo) un 
pedagoģisko praksi. Par koncertprakses organizēšanu un norisi atbild attiecīgo katedru 
vadītāji, par pedagoģisko praksi – mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs. 
 
3. Prakses īstenošanas kārtība 
 
3.1. Koncertprakse (mākslinieciski radošā) 
Saskaņā ar studiju kursa apraksta prasībām, attiecīgā katedra sastāda 
koncertpasākumu plānu, kuru iekļauj katedras darba plānā. Koncertprakse var tikt 
organizēta Akadēmijā vai ārpus tās. Pasākumu plāna konkrētos datumus saskaņo 
katedras vadītājs ar:  
- JVLMA koncertdaļu, ja koncerti notiek Akadēmijā. Koncertdaļa plānotos 
koncertus reģistrē Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina koncertreklāmu, saņem no 
katedras vadītāja koncerta programmu, pavairo un nodrošina koncerta 
organizēšanu. Koncerta reklāmas, koncertprogrammas un citi reklāmas materiāli 
glabājas Koncertdaļā un, atbilstoši Akadēmijas Lietu nomenklatūras prasībām, tiek 
nodoti glabāšanai Akadēmijas arhīvā; 
- kultūras vai izglītības institūcijām, ja koncerti notiek ārpus Akadēmijas. 
Koncertus organizē katedras vadītājs sadarbībā ar konkrētās institūcijas atbildīgo 
personu. Koncertprakses uzskaiti veic Akadēmijas koncertdaļa, atspoguļojot to 
Geigera skaitītājā. 
 
Koncertprakses darba rezultātus apspriež un novērtē atbilstošās katedras sēdēs, 
konkrētos rezultātus – vērtējumu studējošā Sekmju lapā ieraksta studiju kursa 
docētājs. 
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3.2. Pedagoģiskā prakse 
1) Saskaņā ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vadītājs izstrādā pedagoģiskās 
prakses darba programmu katram studentam – praktikantam. Pedagoģiskās prakses 
darba programmas veidlapu izstrādā mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs, 
veidlapas paraugu apstiprina akadēmiskā darba prorektors. Pedagoģiskās prakses 
darba programma atrodas: viens eksemplārs pie prakses vadītāja, otrs -  pie 
studenta praktikanta. 
2) Atbilstoši pedagoģiskās prakses darba programmā noteiktajiem uzdevumiem, 
pedagoģiskās prakses vadītājs nodrošina studentu ar prakses vietu, saņem Studiju 
programmu direkcijā sagatavotu Pedagoģiskās prakses līgumu, veic nepieciešamos 
ierakstus, paraksta līgumu un iesniedz līgumu prakses vietas - izglītības iestādes 
vadītājam parakstīšanai. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir studentu saraksts, kuru 
atjauno studentu saraksta izmaiņu gadījumā. Pēc izglītības iestādes vadītāja līguma 
parakstīšanas prakses vadītājs līgumu iesniedz Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmu direktors līgumu saskaņo, reģistrē un iesniedz JVLMA 
rektoram parakstīšanai.   
Studiju programmu direktors rektora parakstīto līgumu nodod: divus eksemplārus – 
prakses vadītājam, vienu eksemplāru – mūzikas pedagoģijas katedras vadītājam. 
Prakses vadītājs eksemplāra oriģinālu iesniedz prakses vietas izglītības iestādes 
vadītājam. 
3) Prakses vadītājs saņem Studiju programmu direkcijā  sagatavotu Pedagoģiskās 
prakses pārskata (dienasgrāmatas) veidlapu un nodod to katram studentam – 
praktikantam pedagoģiskās prakses norises un rezultātu uzskaitei.  
Prakses pārskatā jābūt atspoguļotiem pedagoģiskās prakses darba programmā 
paredzētajiem uzdevumiem.  
 
4) Pedagoģiskās prakses pārskats ir Studiju kartes sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
Senāta priekšsēdētājs             asoc. profesors A.Vecumnieks 
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IZRAKSTS 
 

 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Reģ. Nr. 90000028796 
Krišjāņa Barona ielā 1, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67228684, fakss 67820271 

 
SENĀTA SĒDES PROTOKOLS 

Rīgā, 2012. gada 24. oktobrī  Nr. 7 
 
SĒDĒ PIEDALĀS septiņpadsmit senatori: 
                           stud. Jānis Ansons, lekt. Liene Batņa, prof. Anda Beitāne, prof. Ilma Grauzdiņa, asoc. 

prof. Lilija Greidāne, prof. Juris Kalnciems, asoc. prof. Dace Kļava, doc. Jānis 
Kudiņš, doc. Rolands Kronlaks, doc. Ilona Meija, prof. Selga Mence, asoc. prof. 
Guntars Prānis, prof. Artis Sīmanis, prof. Gunta Sproģe, asoc. prof. Romāns Vanags, 
prof. Normunds Vīksne, asoc. prof. Ligita Zemberga, 

 kā arī Studiju programmu direktore Irēna Baltābola.  
SĒDĒ NEPIEDALĀS senatori stud. Dāvis Jurka, stud. Ivars Ozols, stud. Daira Pugače.  
SĒDI VADA  Senāta priekšsēdētāja prof. Ilma Grauzdiņa 

PROTOKOLĒ:        Jana Lāce 

SĒDES SĀKUMS  plkst.14.10  

SĒDES BEIGAS  plkst.15.30 

DARBA KĀRTĪBĀ:  
 

1. 2011./2012. akadēmiskā gada studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu 
apstiprināšana. 
2. ..., 
3. ..., 
4. ... 

x   x   x 
 

 

... 
1. 2011./2012. akadēmiskā gada studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojumu apstiprināšana 

Studiju programmu direktore Irēna Baltābola sniedz senatoriem studiju virzienu un studiju 
programmu pašnovērtējuma ziņojumu kopsavilkumu. 

Pašnovērtējuma ziņojumi ir sagatavoti, pamatojoties uz: 
- ārējo normatīvo tiesībaktu un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (saīsin. JVLMA) 

iekšējo reglamentējošo dokumentu prasību atbilstības izpēti studiju programmu īstenošanā, t.sk. 
atbilstību Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.668 Augstskolu, koledžu un 
studiju virzienu akreditācijas noteikumi;  

- akadēmisko struktūrvienību iesniegtajiem pašnovērtējuma ziņojumiem par atskaites perioda 
darbību; 

- priekšlikumiem par studiju programmu īstenošanas pilnveidi, kas ietverti Augstākās izglītības 
padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Studiju programmu satura un īstenošanas 
uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana starptautisko ekspertu komisijas 
noslēdzošajā, kopējā ziņojumā; 

- iesniegto dokumentu satura salīdzinājumu ar praktiskā darba rezultātiem, ņemot vērā studentu, 
docētāju, darba devēju un nevalstisko profesionālo organizāciju pārstāvju atsauksmes, kā arī 
izmantojot pastarpinātu un tiešu informāciju, kas iegūta 2011./2012. akadēmiskā gada laikā. 

Novērtējot studiju virziena Māksla ietvarstruktūras visu trīs līmeņu (bakalaurs, maģistrs, 
doktors) vienpadsmit studiju programmu un studiju virziena Izglītība bakalaura līmeņa divu 
pedagoģisko studiju programmu īstenošanas procesu un rezultātus, varam secināt, ka JVLMA izglīto 
augstas klases mūziķus, horeogrāfus, mūzikas nozares pētniekus un nozares pedagogus, nodrošinot 
kvalitatīvas studijas.  
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Studiju programmu kvalitāte tiek attīstīta un uzlabota studējošo un darba tirgus interesēs; 
struktūrvienības, kuras realizē un atbalsta studiju programmas, galvenokārt darbojas efektīvi, 
kvalitātes nodrošināšanas procesi ir caurskatāmi, tiek izmantoti ārējie eksperti (studiju programmu 
novērtēšana, kompetences novērtēšana valsts pārbaudījumos, akadēmiskā personāla profesora amatā 
vēlēšanas, u.c.). JVLMA tiek veicināta kvalitātes kultūra, ir izstrādāti procesi, ar kuru palīdzību 
JVLMA sniedz pārskatus, tajā skaitā atskaites par valsts budžeta, sabiedrisko un privāto naudas 
līdzekļu ieguldījumu. Kvalitātes nodrošināšanas kontroles un atskaitīšanās rezultātā konstatētie 
trūkumi tiek izvērtēti, iestrādāti darba pilnveides pasākumos.  

Lai gan JVLMA īstenojamās 13 studiju programmas ir novērtētas kā ilgtspējīgas, tomēr, 
respektējot Eiropas Sociālā fonda projekta Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un 
akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana starptautisko ekspertu komisijas noslēdzošajā kopējā 
ziņojumā iekļautās rekomendācijas par studiju programmu īstenošanas pilnveidi, aizvadītajā 
akadēmiskajā gadā tika ieguldīts nozīmīgs darbs, t.sk.: 

- tika palielināts studiju virziena Izglītība studiju programmu satura apjoms pedagoģisko studiju 
jomā, lielāka uzmanība tika pievērsta pedagoga profesijas studiju kursiem. Studiju kursa Pedagoģija 
studiju saturs tika palielināts par ECTS 3 kredītpunktiem, papildināts ar tematiskajām daļām: sociālā 
pirmsskolas un skolas pedagoģija, sociālā pedagoģija, pedagoģiskā psiholoģija, pedagoģisko pētījumu 
metodika, informācijas tehnoloģijas pedagoģijā; 

- lai optimizētu resursu izmantojumu, ir izveidoti identiski vispārējie pedagoģiskie studiju kursi 
abām studiju programmām, abu studiju programmu studenti pedagoģijas studiju kursus apgūst 
apvienotā grupā;   

- lai nodrošinātu labākas iekšējas un ārējas mobilitātes iespējas studējošajiem gan Latvijā, gan 
ārvalstīs, ir uzsākts darbs pie studiju programmu īstenošanas parametru salīdzināšanas; 

- lai uzlabotu bakalaura diplomdarba rakstīšanas periodā izmantojamās metodoloģiskās bāzes 
pieejamību, ir uzsākts darbs pie diplomreferātu piedāvājamās aktuālās tematiskās ievirzes izstrādes un 
JVLMA bibliotēkā pieejamās mūsdienu ārzemju autoru literatūras saraksta veidošanas;  

- lai nodrošinātu atbilstošu angļu valodas zināšanu līmeni, ar 2012./2013.akadēmisko gadu ir 
veikti šādi pasākumi: 
* angļu valodas studējošo grupas tiek komplektētas diferencēti, t.i., ņemot vērā studentu angļu valodas 
iepriekšējo prasmju līmeni; 
* tiek atbalstīta angļu valodas apguve profesionālajā pilnveidē – ir nokomplektētas akadēmiskā 
personāla grupas (ar priekšzināšanām un bez priekšzināšanām); 

- lai nodrošinātu informāciju par absolventu nodarbinātību, ir izveidots absolventu nodarbinātības 
reģistrs, noslēgti vienošanās līgumi ar absolventiem par nodarbinātības ziņu sniegšanu; 

- lai uzlabotu absolventu, studentu un darbinieku iesaisti uz studiju rezultātiem balstītas studiju 
kvalitātes izvērtēšanas sistēmas izveidē, ir izstrādāta un JVLMA Senātā apstiprināta JVLMA Kvalitātes 
politika, JVLMA Studiju programmu iekšējās kvalitātes īstenošanas stratēģija, JVLMA Kvalitātes 
rokasgrāmata, ir apstiprināta Iekšējās kvalitātes īstenošanas Audita komisija, kuras sastāvā ir divi 
Senāta pārstāvji un studējošo pašpārvaldes pārstāvis, sastādīts taktiskais un stratēģiskais audita 
pasākumu plāns. Šī gada septembra beigās tika auditēts JVLMA uzņemšanas process, kura rezultātā 
ieviesti grozījumi JVLMA 2013./2014. akadēmiskā gada Uzņemšanas noteikumos. 

Izvērtējot apkopoto informāciju par JVLMA resursiem (studējošie, docētāji, vispārējais personāls, 
aprīkojums, finanses) un salīdzinot to ar iepriekšējos darbības gados sniegtajiem datiem, jāsecina, ka, 
neskatoties uz ierobežotajām finansiālajām iespējām, esam  pilnveidojušies un guvuši augstus 
rezultatīvus rādītājus studējošo un docētāju atlasē, aprīkojuma atjaunošanā, materiālās bāzes 
paplašināšanā. 

JVLMA programmu absolventiem nodrošinātas studiju turpināšanas iespējas: 
1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā Mūzika, pēc kuras 

apguves absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu mūzikā; 
2) akadēmiskā maģistra augstākās izglītības studiju programmā Mūzika, pēc kuras apguves 

absolventi iegūst humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā; 
3) akadēmiskā doktora augstākās izglītības studiju programmā Muzikoloģija, pēc kuras apguves 

un promocijas darba aizstāvēšanas absolventi iegūst mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu. 
Izvērtējot JVLMA sadarbības nodrošināšanas iespējas, jāsecina, ka JVLMA Ārlietu daļa ir 

izstrādājusi studējošo un akadēmiskā personāla daudzveidīgus mobilitātes plānus, ir noslēgusi 
divpusējos sadarbības līgumus jau ar vairāk nekā 80 Eiropas mūzikas augstskolām. 
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Senāta priekšsēdētāja Ilma Grauzdiņa pateicas Irēnai Baltābolai par ziņojumu, kā arī par 
Pašnovērtējuma sagatavošanā ieguldīto darbu, un lūdz senatorus izteikties.  

Asoc. prof. Lilija Greidāne komentē prasību no darba devēju puses paredzēt Akadēmijas 
absolventu nodarbinātību 6 gadu perspektīvā. Viņa uzskata, ka, runājot par vokālistiem, to nevaram 
viennozīmīgi noteikt ne mēs, ne, piemēram, Nacionālā opera. To diktē katras konkrētās sezonas 
iestudējumi. 

Irēna Baltābola atgādina, ka Valsts tomēr prasīs, kāpēc tērējam līdzekļus. 

Asoc. prof. Lilija Greidāne uzskata, ka līdz ar to arī darba devējiem vajadzētu uzņemties 
pienākumu nodarbināt zināmu procentu absolventu, jo šobrīd tā ir neatrisināta problēma. 

Noslēgumā prof. Normunds Vīksne uzsver, ka, veidojot šos pašnovērtējuma ziņojumus, ir 
ieguldīts liels darbs. Tomēr šobrīd tajā vēl sastopamas drukas kļūdas, uzvārdu neprecizitātes. To 
novēršanai ir jāizveido redakcijas komisija, jo šie pašnovērtējuma ziņojumi ir arī Akadēmijas vēsture. 
Tāpat viņš uzskata, ka ziņojumos par maz atspoguļota maģistrantu radošā un zinātniskā darbība. 

Vairāk diskusiju par šo jautājumu nav, un līdz ar to Senāta priekšsēdētāja aicina senatorus atklāti 
balsojot apstiprināt JVLMA 2011./2012. akadēmiskā gada studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojumus. 

 Balsojuma rezultāti: par – 17, pret - 0, atturas – 0. 
 

Senāta lēmums nr.1 
Noklausoties Studiju programmu direktores ziņojumu par studiju virzienu un studiju 

programmu pašnovērtējuma ziņojumu izstrādes procesu, dokumentu izstrādes gaitā lietotām 
metodēm, kas apliecina pašnovērtējuma ziņojumos sniegtās informācijas ticamību un patiesumu, 
pašnovērtējuma ziņojumu struktūras un satura atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī 
iepazīstoties ar studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu saturu, senatori 
atzīst, ka izvirzītie studiju mērķi un uzdevumi ir sasniegti, kopumā studiju programmu īstenošana ir 
bijusi kvalitatīva, ir veikti būtiski pasākumi studiju programmu satura pilnveidē. 

Novērtējot studiju virziena Māksla pašnovērtējuma ziņojumā un 11 studiju programmu 
raksturojumos, kā arī studiju virziena Izglītība pašnovērtējuma ziņojumā un 2 studiju programmu 
raksturojumos sniegto informāciju,  

Senāts nolemj: 
1. Apstiprināt studiju virziena Māksla pašnovērtējuma ziņojumu par 2011./2012. akadēmisko gadu 

un šādu studiju programmu raksturojumus: 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
Mūzikas vēsture un teorija  42212   
Diriģēšana                         42212   
Vokālā mūzika                    42212   
Instrumentālā mūzika         42212   
Kompozīcija                       42212   
Horeogrāfija                      42212   
Skaņu režija                       42212 

 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  
maģistra studiju programma  Mūzika               47212  
 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  
maģistra studiju programma   Horeogrāfija     47212  
 

akadēmiskā maģistra augstākās izglītības 
studiju programmu Mūzika                              45212   

 

akadēmiskā doktora augstākās izglītības  
studiju programmu Muzikoloģija                     51212  

Kopā: 11 (vienpadsmit) studiju programmas.  
 

2. Apstiprināt studiju virziena Izglītība pašnovērtējuma ziņojumu par 2011./2012. akadēmisko 
gadu un šādu studiju programmu raksturojumus: 

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs            42141  
Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs      42141  
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3. Uzdot katedru vadītājiem turpināt studiju darba pilnveidi:  
 turpināt darbu pie akadēmiskā personāla atjaunošanas, piesaistot nozarē strādājošus radošus 

mūziķus;  
 plašāk iesaistīt studiju programmas īstenošanā ārvalstu mūzikas augstskolu docētājus;  
 plānot akadēmiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi, analizēt darba rezultātus 

katedras sēdēs;  
 turpināt starptautiskos kontaktus akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas programmās, 

īpaši palielinot ārvalstu augstskolu apmaiņas studentu skaitu, ieviest inovācijas studiju saturā, 
balstoties uz starptautisko pieredzi; 

 regulāri veikt studentu un absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptauju un 
analīzi; 

 veikt aptauju, lai iegūtu studējošo viedokli par studiju programmu konkrētu studiju kursu 
īstenošanu, satura un docēšanas formu atbilstību studiju kvalitātes prasībām;  

 iespēju robežās pieaicināt ārvalstu augstskolu ekspertus studiju procesa un studējošo zināšanu 
novērtēšanai; 

 izstrādājot 2012./2013. akadēmiskā gada studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumus, visu 
katedru vadītājiem sniegt visu līmeņu studiju programmu profesionālās daļas satura salīdzinājumu ar 
vismaz divām Eiropas Savienības valstu augstskolām; 

  studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumus izstrādāt katram studiju līmenim atsevišķi 
(bakalauri, maģistri, doktori), plašāk atspoguļot studējošo mākslinieciski radošos un pētnieciskā darba 
sasniegumus. 

 
4. Studiju virziena Māksla un studiju virziena Izglītība pašnovērtējuma ziņojumi tiek parakstīti 

atbilstoši MK noteikumiem nr.668 (25.09.2012.). 
5. Studiju virziena Māksla un studiju virziena Izglītība pašnovērtējuma ziņojumu oriģināli 

uzglabājami JVLMA Studiju programmu direkcijā. Visi materiāli jāievieto arī Akadēmijas mājas lapā 
www.jvlma.lv. Pašnovērtējuma ziņojumu kopija (1 eksemplārs) kopā ar iesniegumu studiju virzienu 
akreditācijai jāiesniedz LR Izglītības un zinātnes ministrijā. 

6. Senāta lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt senatoram, akadēmiskā darba prorektoram 
profesoram Normundam Vīksnem. 

. 
 

... 
 

Senāta priekšsēdētājs  /paraksts/  prof. Ilma Grauzdiņa  
 

Protokoliste    /paraksts/   Jana Lāce  
 
 

 
IZRAKSTS /4 lpp/ PAREIZS 
JVLMA Kancelejas vadītāja   Ruta Burbo 
25.10.2012. 
 
 

Z.v. 
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